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APRESENTAÇÃO

O primeiro volume desta série contava apenas com ensaios de
professores, mestres e mestrandos do Programa Interdisciplinar de PósGraduação em Cognição e Linguagem do Centro de Ciências do Homem
da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF),
sediada em Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
Este conta também com a colaboração externa de grandes nomes
do nosso atual ensaísmo cultural e, com a ampliação do Programa
para Doutorado neste ano, também com a participação de alguns de
nossos primeiros doutorandos. Disponibilizada também on-line, no sítio
oficial do Programa, é a continuação da tentativa de impedir que nossa
produção acadêmica permaneça como que “enterrada” em arquivos de
restrito acesso.
Destina-se, sobretudo, aos pós-graduandos dos cursos
interdisciplinares, hoje muito estimulados pela Capes, que apontam
para o desenvolvimento de pesquisas que promovam e/ou aperfeiçoem
experiências e modelos de formação, desenvolvidos em sala de aula.
Busca, ainda, reconhecer a necessidade de incorporar os temas
transversais, como forma de relacionar temas significativos para a
formação da cidadania com as áreas curriculares que compõem as
propostas pedagógicas das escolas nos seus diversos níveis de formação.
 	
Aos colegas desses outros cursos, formulamos um apelo de
intercâmbio para o aperfeiçoamento de nossos programas.
Carlos Henrique Medeiros de Souza
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Cognição e Linguagem (UENF)
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ARTIFICAÇÃO:
SOLUÇÕES E PROBLEMAS
Affonso Romano de Sant’Anna
Neste ensaio vou desenvolver o conceito de artificação e o que
isto tem a ver com certas questões da arte contemporânea. Para tanto
percorrerei os seguintes pontos:
1. Este conceito veio da antropologia e da sociologia,
implica em articulações interdisciplinares, o que reforça
a ideia de que a questão da “arte” em nossa sociedade
tornou-se tão complexa, que é necessário o socorro de
outras disciplinas que não apenas a estética.
2. Este enfoque em torno do “métier artístico” e sua
classificação institucional nos leva também a retomar
a questão daquilo que Levi-strauss chamava de “métier
perdido”.
3. O conceito de artificação é diametralmente oposto ao
conceito de antiarte ou não-arte disseminado por Marcel
Duchamp e isto incita a uma revisão de problemas da
modernidade e pós-modernidade
4. Enfim, o conceito de artificação pressupõe a noção de
sistema, leva em consideração o que seja significado e
à análise das in-significâncias produzidas no ambíguo
espaço das artes contemporâneas.
1) O QUE É ARTIFICAÇÃO?
Artificação é um termo recente na sociologia e na antropologia
da arte. Pode ter surgido em 2003 (criado por Roberta Shapiro), pode
ter aparecido mais nitidamente em 2004 (num seminário onde estiveram
Roberta Shapiro e Nathalie Heinich) ou utilizado já em 1992 (pela psicóloga
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americana Ellen Dissanayake)1. O fato é que o termo ganhou consistência
a partir de seminários realizados em Paris, sob a égide do Laboratório de
Antropologia e de História entre 2003 e 2008, evidentemente no espaço
universitário2.
Antes que o conceito de artificacão fosse formalizado
academicamente, Roberta Schapiro narra que tal noção surgiu-lhe de uma
observação cotidiana que, de repente, parecia significativa. Conta aquela
antropóloga ter tido uma espécie de revelação quando viu há uns 10 anos
(em 2002) num Encontro de Culturas Urbanas em Paris, no Grande Halle
de la Villette, jovens impetuosos dançando hip-hop com um virtuosismo
e uma energia que mostravam inventividade em gestos, ritmos, posturas
e que transmitiam vívida alegria ao mesmo tempo em que rompiam os
códigos da dança convencional.
Esta surpresa vinha ao encontro de suas observações e das de outros
pesquisadores do fenômeno artístico. Nisto, lembre-se que a percepção
teórica tem um parentesco com percepções científicas e artísticas, que
nascem muitas vezes do acaso ou aleatoriamente. No entanto, o teórico,
o artista e o cientista tiram do acidental o significado que seu consciente/
inconsciente estava articulando. Foi assim na Física com a teoria do caos3,
em torno de 1970, foi assim com Arquimedes, Newton e com muitos
artistas e teóricos.
Outros estudiosos também haviam constatado que há uma série
de manifestações simbólicas e sociais que nunca foram catalogadas
ou estudadas como formas de arte. A atenção focada em novas formas
de expressão, portanto, obriga necessariamente a uma reflexão sobre o
fenômeno artístico ontem e hoje.
Acresce que esse fenômeno não é francês ou americano, é uma
evidência universal que as sociedades mais desenvolvidas experimentam
de forma mais aguda a urgência de entender como e porque são criadas
novas formas de expressão. Isto se deve ao fato de que nas sociedades
modernas as transformações são mais rápidas. Os antropólogos costumam

De L’artification-Enquete sur le passage à l’art. Nathalie Heinich e Roberta Shapiro.
Edition de L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-Paris 2012, p 18.
1

O histórico dessas reuniões pode ser lido neste endereço: <http://www.iiac.cnrs.
fr/lahic/lahic/spip.php?article170>. Acesso em: 17 abr. 2013.
2

3

“Caos”. G. Gleik, Ed. Campus, 1980.
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dizer que as sociedades mais arcaicas possuem uma história fria e que as
sociedades mais hodiernas produzem uma história quente. Não é sem
razão que um pensador como Paul Virilio dedicou-se a estudar a questão
da velocidade como um fator importante na estruturação da modernidade.
As mudanças hoje são cada vez mais velozes e simultâneas e o desafio de
entendê-las aumenta.
Estilisticamente sabe-se que a Idade Média, grosso modo, durou
mil anos, o Renascimento 200, o Barroco, 150 anos, o Neoclassicismo
100 anos, o Romantismo 50 anos, o Realismo 30 anos, o Naturalismo uns
20 anos, o Simbolismo uns 10 anos e o Modernimo foi a confluência de
vários movimentos até a formulação do “intantaneismo” e da “não-arte”.
São patentes o aceleração da comunicacão e a forma cada vez mais rápida
como a novidade é consumida.
2) PASSAGEM PARA ARTIFICAÇÃO
Teoricamente pode-se dizer que a artificação estuda um tipo de
rito de passagem Como/quando/onde e porquê se dá o ingresso de um
certo fazer, de um certo saber no sistema das artes? E é relevante o fato
de que a conceituação de artificação tenha surgido da inquietação de
antropólogos e sociólogos, tão habituados a estudarem essa mobilidade,
essas passagens. Assinale-se que certas contribuições importantes para
se entender a arte de nosso tempo tem vindo de fora da área estritamente
artística. Isto afirma o crescente carácter interdisciplinar do estudo da arte
demonstrando a necessidade de renovação dos enfoques teóricos, que há
muito transbordaram da estética para outros domínios4.
Neste livro/enquete/seminário de Roberta Shapiro e Natalie Heinich
evidencia-se, através de ensaios de vários autores, a incorporação ao
sistema das artes de uma série de manifestações simbólicas da sociedade:
a fotografia, o cinema, a dança de rua, a magia, o graffiti, a tipografia, a
moda, os quadrinhos, o circo, etc. Até mesmo se estuda a passagem de uma

Sobre isto tenho insistido em vários escritos, conclamando especialistas fora
do circuito a artístico a estudarem a arte como um sintoma de várias coisas
semiologicamente relevantes.
4
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obra simplesmente religiosa à condição de obra de arte, graças ao roubo5.
Ou seja o deslocamento espacial e simbólico como elemento definidor do
seu sentido e do seu valor.6
De alguma maneira os estudiosos tratam de historiar como se deu
a inclusão dos excluídos. Citemos apenas um dos muitos exemplo: a
aceitação da fotografia como arte. Refiro-me à fotografia até mesmo devido
a uma congeminação histórica, pois quando os pintores impressionistas
franceses recusados no salão oficial resolveram, em1874, se organizar
contra os critérios que os excluíam, foram acolhidos no ateliê fotográfico
de Félix Nadar e ali fizeram sua contestária exposição.
Da criação do daguerreótipo em 1839 (Louis Jaques Mandé
Daguerre) a 1937 (quando a fotografia passou a ser exposta no Museu
de Arte Moderna de Nova York) houve um longo caminho que passou
por dois elementos importantes – a legitimação e a institucionalização.
Essas duas categorias antropológicas e sociológicas são indispensáveis
para se estudar a movimentação dos objetos e sujeitos artísticos dentro do
sistema das artes. Houve, por exemplo, um processo gradual de aceitação
da fotografia como objeto artístico até que no MoMA de Nova York John
Szarkowki (1962-1991) fosse aceito como conservador do departamento
de fotografia. Antes, alguns teóricos como Benjamin (Petite histoire de
la photografie), haviam se dedicado a estudar esse métier na sociedade
contemporânea. E em 1963-65 um sociólogo como Pierre Bourdieu (“Art
commme moyen”) se deteve sobre a fotografia, e fez um estudo a pedido
da Kodak-Pathe quando do lançamento da Instamatic. Essa associação
entre indústria e pesquisa teórica tem o seu significado no universo da
legitimação. Enfim, de Alfred Stieglitz (1864-1946), Man Ray (18901976) a outros vanguardistas do princípio do século XX aos nosso dias,
houve uma progressiva maturação no processo de incorporação da
fotografia como curiosidade, como documento e como obra de arte.
Dito de outra maneira: artificação designa um processo de
transformação da não-arte em arte”7. Ou seja, algo que era produzido até

“ Frontières et franchissements, Les objets du culte catholique en articulation,p.
47-62, Idem, ibidem.
5

Adiante se verá a diferença entre isto e a proposta duchampiana de que basta
deslocamento para produzir o sentido.
6

7

Ibidem, p. 20.
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“naturalmente”, passa a ser inserido na cultura mediante um aval teórico
e uma valorização econômica e simbólica. Isso gera algo complexo,
pois temos que redefinir os atores envolvidos, os objetos utilizados e as
atividades que ocorrem. Cai ser o oposto do “métier perdido” a que se
referia Levi-Strauss8.
Do ponto de vista histórico, as instâncias legitimadoras de uma obra
de arte variam. Pode num certo momento no Ocidente, ter sido a Igreja
Católica, noutro momento a burguesia, noutro momento a universidade
e/ou museu. Devemos reconhecer, no entanto, que na modernidade as
instâncias legitimadoras se multiplicaram, o que torna mais diversificada
a classificação do que seja arte e não-arte.
Mas isto implica, como já assinalamos, numa questão que, em
princípio, pertence à antropologia e à sociologia: a legitimação. Que
instância legitima ao quê? E a questão tem ângulos tão intrigantes,
que o sociólogo Pierre Bourdieu levantou uma pergunta pertinente em
tempos de marketing e propaganda: quem cria o criador?9. Isto levava-o
a indagar também: “ o que cria a autoridade com a qual o autor se
autoriza?”. Na verdade, desde há muito vinha-se tentando formalizar a
questão, a exemplo do livro de Raymond Moulin “L’artiste l’instituition
et le marché” que assinalava, sobretudo depois de 1960, quando entrou
em voga a “destruição da arte”, a “desprofissionalização” no sentido de
“desespecialização” e “depreciação”. Chegou-se ao que ela chama de
“autodidaxia” e à “anomia estética”.
3) O QUE É UM MÉTIER DE ARTE?
Esta pergunta é também o sugestivo título do ensaio de Michel
Melot . Se o processo de legitimação do criador passa por instâncias
oficiais, então a classificação de trabalhos artísticos depende de uma
estrutura burocrática/ideológica que autorize a autoria. Quando o
Ministério da Cultura da França foi criado nos anos 70, Pierre Dehaye
10

8

Ver meu artigo “O métier perdido” in DICTA/CONTRADICTA.

No livro “A cegueira e o saber”, Ed. Rocco, 2006, faço um comentário sobre
essa questão.
9

10

De l’ artification. Op. cit., p.81.

15

Conhecimento em Processo 2

“então diretor de administração de moedas e medalhas, e familiarizado
por causa disto com as questões entre arte e indústria, foi encarregado
de resolver essa questão bizantina. Enviou ao presidente da república
um estudo intitulado “As dificuldades do métier de arte, publicado pela
“Documentação” francesa em 1976”11. Em síntese, ele dizia que era
impossível definir o assunto.
Coincidentemente aquela década foi a época em que Unesco
começou sua política de valorização do patrimônio. E a Unesco é uma
instância legitimadora. De repente, descobria-se o “valor” de obras e
construções, que deixavam o espaço da paisagem e da ruínas e passavam
para o espaço artístico. O estudo de Melot história também a passagem do
métier artesanal e industrial ao espaço artístico.
Nesse afã de catalogar e categorizar, Melot informa que um setor
do governo francês arrolou a existência de 217 atividades artísticas.
É um esforço notável de se configurar o espaço da criatividade e da
produtividade. No entanto, ficaram de fora muitas atividades igualmente
criativas (e laboriais), como a dos pedreiros e das pessoas especializadas
com habilidades em construções e acabamentos de casas e ruas. E o
estudioso francês indaga também sobre uma outra categoria que tem o
nome aparentemente intrigante – “artes efêmeras”. E aí são incluídos
fabricantes de flores artificiais, o jardineiro, o pirotécnico, o especialista
em gastronomia, enfim, pessoas que trabalham em algo que dura pouco e
se esvai no tempo e no espaço.
4) ENTRANDO NA QUESTÃO
Convenhamos que todas essas atividades artísticas, todas elas,
repito, têm um traço em comum: partem do princípio que o indivíduo
que as pratica detém um saber, uma técnica. Do trapezista ao pedreiro,
do colocador de ladrilhos ao ferreiro, todos dominam uma habilidade
ou sabem operar materiais e transformá-los artisticamente. Por isto, em
algumas dessa profissões, encontramos a palavra “ mestre”. Temos o
mestre de obras , mestre-sala, mestre-escola, mestre-de-cerimônia, mestre
d’armas, mestre cantor, etc. A palavra se aplica como sinal distintivo,
categorizador. Tanto o indivíduo que trabalha no forno de cerâmica quanto

11

Idem, ibidem, p. 82.
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o relojoeiro, são especialistas numa determinada coisa, são pessoas que
dominam um certo código.
Essa característica de competência atravessa as tentativas de
classificação de artesanato, de arte industrial e belas artes. E os estudos
que desde os anos 20 informam que o cinema é a “sétima arte”, dão notícia
da mobilidade desse quadro classificatório na modernidade. Ou seja, de
como o que começa como competência atinge a artisticidade.
Há muita coisa escrita, até nas antigas enciclopédias e manuais,
tentando diferenciar as artes e reclassificá-las num sistema. O conceito
de artificação, no entanto nos possibilita entrar nessa questão por
outra porta. Interessa aqui menos a diferença que a identidade. Ou
seja, em todas as atividades artísticas que podem ser arroladas como
formas de artificação existe uma invariante: o sujeito sabe fazer uma
determinada coisa e essa perícia o distingue dos outros. E mais: ser
reconhecido como “ artista” seja de que forma for, é receber uma
distinção, sair da indiferenciacão geral, ascender aos olhos alheios. E
isto ocorre social e simbolicamente em todos os misteres. Dizemos que
um cirurgião é artista quando ele é excepcional. Até na política esse
adjetivo é aplicado. Em qualquer atividade humana ( e às vezes entre
os adestrados animais) a artisticidade é um mérito, uma qualidade, um
elemento diferenciador.
5) O PARADOXO DE DUCHAMP
Quando publiquei “Descontruir Duchamp” (2003) e “O enigma
vazio” (2009), nas inúmeras palestras e debates em que estive, sempre
aparecia uma pessoa convicta de ter levantado uma questão crucial:”–
Afinal, o que é arte?”.
Era uma questão importante, mas a essa pergunta eu sempre
respondia com uma outra pergunta” – O que não é arte?”. Isto era uma
maneira de trazer à tona as várias faces da questão. A questão: “o que e
arte?” é uma pergunta gêmea dessa outra: “o que não é arte?”. Da mesma
maneira o conceito de artificação deve ser estudado ao lado do conceito
de desartificação. Os novos métier que surgiram têm que ser estudados em
relação não apenas ao “métier perdido”, mas em relação ao pressuposto
duchampiano de que todos são artistas. Isto, como se sabe, não é verdade.
Há artistas excepcionais, artistas médios, artistas medíocres, falso artistas
e pessoas que nunca serão artistas.
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Por isto é preciso ter um entendimento inicial e esclarecedor sobre a
diferença que existe entre artificação e as postulações de Marcel Duchamp,
figura central nos caminhos e descaminhos da arte contemporânea. E aqui
estamos entrando num terreno que é delicado e que exige por parte do
leitor mais conhecimento de obras artísticas e sobretudo das proposições
radicais feitas por Marcel Duchamp. Proposições, provocações, sofismas
que deixaram os interlocutores paralisados, como se ele tivesse lançado
um elemento anestésico no raciocínio.
No livro “O enigma vazio” examinei exaustivamente as estratégias
linguísticas e sofisticas de Duchamp. Ele é um signo duplo e complexo e
tem sido analisado como signo simples e uno. Hábil jogador de xadrez,
acostumado a dar cheque-mate nos parceiros, treinado em avançar e
recuar, negar e afirmar, ágil até mesmo em negar a negação, Duchamp era
um exímio estrategista: fazia enunciados inconsistentes que, por serem
irônicos, as pessoas se eximiam de analisar. Enunciados como esses:
– sou totalmente um pseudo, esta é a minha característica
– a ideia de julgamento deveria desaparecer
– pode alguém fazer obras que não sejam obras de arte?
– a palavra não tem a menor possibilidade de expressar alguma
coisa
– este século é um dos mais baixos na história da arte.
Sem pretender resumir aqui o que coloquei em mais de trezentas
páginas, lembro que Duchamp usava o que em filosofia se chama “o paradoxo
do mentiroso”: se um mentiroso diz que está mentindo, ele está dizendo
mentira ou verdade? Inventou, neste sentido, uma etimologia para a palavra
arte que não encontra respaldo em nenhuma língua (arte = agir, enquanto
a etimologia certa é “fazer”) e usando a técnica daquilo que em Lógica se
chama “declive escorregadio” disse que os especialistas não sabem o que é
arte, que quem sabe o que arte são os que nunca se preocuparam com isto.
Enfim, do ponto de vista prático e biográfico, ele que negava a existência
de obras de arte, vivia também de ser marchand. Era tecnicamente o que
se chama de um genial “histrião persuasor”. Ou, mais diretamente, era um
assumido impostor. Vale lembrar que se auto definia: “sou totalmente um
pseudo, esta é a minha característica”. E como tal colocava-se esperta e
estrategicamente “fora” do sistema artístico quando lhe era conveniente.
Então a questão é: o que a artificação tem a ver com a desartificação
duchampiana?
18
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6) A INDIFERENÇA E O VALOR
Uma das afirmações centrais no discurso de Marcel Duchamp e
que se opõe às questões da artificação é a questão da indiferença. Ao
contrário da tradição que dizia que a eleição do tema e o tratamento do
material eram elemento determinante na obra de arte, Duchamp fez a
afirmativa contrária: elegeu o princípio da não-escolha e do acaso, e
pregou a indiferença como função central de sua obra.
No entanto, artificação é o contrário disto. Há escolha, nada
é aleatório, tudo remete a uma ideia sistêmica. É assim que opera um
jardineiro ou um gravador, um cozinheiro ou um escultor.
Ao negar o “métier” e ao pregar a indiferença, Duchamp (e um certo
tipo de não-arte dele decorrente), nega também a ideia de valor . Já na
artificação dá-se o contrário: o indivíduo diferencia-se dos demais por ter
um saber especifico, ele é diferente e seu valor vem de sua especificidade.
Nisto, a questão da artificação se opõe à insignificância. E este é um
conceito que introduzo para aclarar mais o que estou encaminhando.
Até a emergência da não-estética duchampiana havia um consenso
de que o objeto artístico era sobretudo um signo. E como tal, carregado
de significados. Isto é próprio de qualquer signo – significar. Tendo
criado a paradoxal estética da não-estética, o pensamento derivado de
Duchamp chegou à insignificância. A insignificância pode ser comumente
observada nas bienais e galerias. Entre milhares de abundantes exemplos
cito este: um indivíduo que se auto intitula artista (e foi legitimado por
algumas instâncias), afirma que um copo com água pela metade não é
um copo com água pela metade, e sim um carvalho. Ou seja, não existe
qualquer vínculo entre o signo e o que pretende significar. Isto, além de
outros equívocos, é entender erradamente a questão da arbitrariedade do
signo a que aludia Fernand de Saussure. Ou seja, em português eu chamo
um determinado tipo de árvore de “carvalho” e em inglês o nome para
essa árvore é “oak”, assim como arbitrariamente um americano chama
de “dog” o que eu nomeio como “cão” . Mas não posso chamar o cão de
gato, nem de faca. Aliás, posso. Mas se o fizer, não me comunicarei com
ninguém. Se eu disser num restaurante, traga-me um carvalho para eu
beber, ou morrerei de sede ou serei objeto de troça por parte dos garçons.
O garçon sabe do seu métier. Ele tem noção do código.
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7) QUESTÕES FINAIS
O conceito de artificação afeta não só o sistema do “métier” das
artes, mas provoca uma revisão do conceito de arte em geral. E é relevante
assinalar que exatamente no século que decretou a morte da arte, tantas
atividades apareceram requerendo o estatuto artístico.
Isto nos remete para uma questão levantada por Nelson Goodman,
que lembra as perguntas frequentes em debates:
O que é arte?
E o que não é arte?
Goodman acha que essas são falsas questões e faz uma indagação
epistemológica: “quando ocorre a arte?” É uma maneira de procurar
outra resposta, de ir mais fundo na questão. Em vez de uma resposta
“essencialista” teremos aí um conceito de arte “relativista”. O conceito de
arte depende de várias circunstâncias e dos sujeitos em pauta. Temos que
saber o “quando”, as circunstâncias.
Ocorre que a resposta pode ser ainda mais complexa se , como
sugere Goodman o interlocutor lembrar que a arte é sobretudo um ação
simbólica. Aí a resposta pode parecer satisfatória se alguém ponderar: “um
objeto é arte quando e somente quando ele funciona simbolicamente”.
Embora seja uma resposta satisfatória, tanto social quanto
psicanalítica e esteticamente. Goodman coloca aí um obstáculo e de novo
indaga: “Mas quando ocorre a simbolização?”. Ele poderia ter ido mais
fundo e fazer logo uma indagação mais completa perguntando não apenas
“quando”, mas “como”, “por quê?”, “quem?” e “onde”.
A melhor maneira de sair dessa armadilha verbal, desse relativismo
total, é reatar o sentido fundamental de símbolo. Não adianta perguntarmos
quando, como, porque, quem e onde se não nos entendermos sobre o que
é o símbolo. Ora, originalmente símbolo significa reunir, ajuntar, dar
sentido. E palavra vem de uma pratica determinada. Quando alguém se
hospedava numa casa e depois partia, recebi um símbolo, ou seja, o dono
da casa partia em duas partes uma plaqueta de barro que só poderia ser
reintegrada, refeita, completada quando o viajante voltasse e encaixasse
aquela parte na parte que havia ficado. Trazendo a parte que levara, o
estranho era reconhecido e aceito. Na reunião das partes e no reencontro
o símbolo recuperava sua inteireza, seu sentido original.
Durante quase cem anos houve um tipo de arte que o antropólogo
Harold Becker chamou de “ arte oficialista” e se caracterizou por operar o
símbolo vazio, sem sentido, com partes que não se encaixavam. O signo
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tornou-se totalmente arbitrário e falso, pseudo – como dizia Duchamp, era
como se o placebo tivesse tomado o lugar do remédio. E alguns casos, o
encaixe era simplesmente verbal, um sofisma perfeitamente desmontável.
É aí ocorreu um fenômeno surpreendente, as pessoas começaram a
ver sentido no não-sentido, acatando-o como discurso pleno e significativo.
Esse ato de prestidigitação artística foi de tal ordem, que o próprio Marcel
Duchamp ironizou as interpretações estéticas e metafisicas que muitos
passaram a ver num simples urinol12.
Nenhuma cultura vive sem símbolos, nenhuma civilização vive
sem arte. Por isto, intensificou-se dentro do caos estético o movimento de
artificação, que é igual e contrário ao de desartificação da arte. A técnica,
o saber, a perícia, a excelência, a individualidade, o talento, passaram a ser
valorizados nos misteres mais simples. Ter-se-ia chegado a una situação
estranha, pela qual a arte ( que entre os gregos era sinônimo de técnica)
passou na modernidade a ser a única manifestação humana que não exigia
qualquer especialização já que todos os “artistas” tinham a mesma “
inabilidade”. Consequentemente , foi dos que estavam fora do espaço da
arte oficial que veio o recado de que o “métier” era fundamental.
É como se houvesse uma premência histórica e social para a
valorização da maestria. Sintomaticamente tornou-se um lugar comum o
discurso que diz que nesta sociedade que está se criando no século XXI, a
técnica, a competência, e o saber são cada vez mais urgentes. É como se a
lei da evolução das espécies estivesse sendo reeditada e aí nos afirmassem
que os mais hábeis e capazes têm mais chance.
Claro que sempre haverá prestidigitadores e pseudos. Eles
também se especializam. Mas cabe à crítica saber distingui-los. É neste
sentido que torna-se interessante estudar a emergência da artificação e o
questionamento da desartificação.

12

Isto é estudado detidamente em “: O enigma vazio” op. cit.
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TEORIAS DA RACIONALIDADE:
UM EXAME SEGUNDO A FILOSOFIA
DAS NEUROCIÊNCIAS
Carlos Eduardo B. de Sousa
1) INTRODUÇÃO
“Racionalidade” pode ser definida como a habilidade de agir
segundo “razões” ou “motivos”, que encontram fundamentação em
intenções. As intenções do agente se manifestam durante a execução da
ação quando “razões” e “motivos” são oferecidos como explicação das
ações. Ao agir de determinado modo e não de outro, é possível perguntar
ao agente o porquê de ter agido daquela maneira e não de outra, sendo que
respostas admissíveis citariam “razões” ou “motivos”, de acordo com as
“intenções” consistentes com o sistema de crenças do agente.
A definição pode ser ampliada: “racionalidade” refere-se à
capacidade de planejar e estabelecer estratégias de ação segundo a
informação disponível no meio. Por meio da deliberação consciente, isto
é, análise de cenários contrafáticos (se X então Y, contudo Y possui alto
custo, melhor seria selecionar J visto que o resultado seria M, com custo
menor, etc.”) (DE SOUSA, 2009), o agente avalia e calibra a decisão
durante as interações com os demais membros da comunidade e, então,
decide. Este tipo de inferência subjuntiva é típico de contextos de decisão
onde “tempo” e “informação” servem ao mesmo tempo de suporte e
condicionante da ação.
No âmbito da filosofia da ciência, “racionalidade” refere-se à
escolha de teorias e explicações científicas efetuadas pela comunidade
científica (racionalidade coletiva) ou por um cientista (racionalidade
individual). Geralmente, a comunidade científica justifica a escolha de
certa teoria em detrimento de outras, de acordo com “critérios racionais”
(experimentação, confirmação, replicabilidade, adequação empírica,
avaliação cega por pares, etc.). Estes procedimentos permitem assegurar
a racionalidade do empreendimento científico.
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Atualmente está em andamento uma mudança científica que
poderia ser descrita como “transição de paradigmas”, isto é, a substituição
do chamado “modelo clássico de racionalidade humana” (MCR), cuja
tese central reside na proposição de que o agente é um ser racional e
consciente de suas ações, capaz de deliberar e refletir sobre suas decisões.
Porém, a nova visão que emerge dos achados das neurociências sobre
a relação entre o cérebro e o comportamento sugere que mecanismos
neurobiológicos no cérebro são os reais causadores das ações conscientes.
As publicações da área descrevem o comportamento consciente
em bases neuronais. Entretanto, não há, até agora, consenso sobre os
achados. Em outras palavras, não existe uma “filosofia da neurociência”
capaz de discutir o empreendimento neurocientífico cujo foco seja análise
da plausibilidade e confiabilidade das explicações neurocientíficas. A
neurociência é, por sua natureza, uma atividade reducionista, e tem
como meta, explicar o comportamento consciente-racional segundo
a doutrina neuronal, isto é, a tese de que o neurônio, ‒ uma célula
altamente especializada ‒, é a unidade básica da cognição, e, nestes
termos, entender o comportamento consciente consiste em entender o
funcionamento de mecanismos neuronais (FINGER, 2001; PURVES,
2008). A ideia que emerge das publicações é que não há racionalidade
irrestrita e consciência plena.
Exemplos são fornecidos pela neurociência da tomada de decisão.1
Agentes racionais tomam decisões diariamente e os membros de uma
comunidade social tentam entender o comportamento de seus semelhantes
buscando “razões” e “motivos”, na esperança de poder “ler” as intenções
do outro, através de perguntas pontuais do tipo “por que o agente tomou tal
decisão”. Respostas plausíveis geralmente contêm “razões” ou “motivos”.

Ver por exemplo, os números especiais de Frontiers in Decision Neuroscience
(http://www.frontiersin.org/Decision_Neuroscience/researchtopics) e da Nature
Neuroscience(http://www.nature.com/neuro/journal/v11/n4/index.html).
Verificar também laboratórios e centros de pesquisas sobre o tema: The Decision
Neuroscience Lab, University of Illinois (http://www.decisionneurosciencelab.
org/), The Decision Neuroscience Laboratory, Stanford University (http://
psych.stanford.edu/~dnl/), Neural Decision Science Laboratory, The University
of Arizona, The Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior at
Radboud University Nijmegen, and the University of Trento (http://www.
decisionneurosciencelab.com/), dentre outros que vem sendo criados.
1
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Contudo, esta visão parece equivocada, como sugerem recentes achados
neurocientíficos, e, portanto, o MCR deveria ser substituído por uma visão
neurobiológica. No entanto, parece prematuro defender certas posições;
em primeiro lugar, dever-se-ia avaliar os achados da neurociência por
meio da análise do empreendimento neurocientífico sob a óptica da
filosofia da ciência. Um exame perfunctório da atividade neurocientífica
aponta diversos problemas que exigem discussão. O fim visado aqui,
portanto, é examinar as razões das neurociências.
É preciso ter em mente que as neurociências são ciências em
desenvolvimento e ainda são incapazes de explicar razoavelmente2, o
comportamento racional-consciente em termos neurobiológicos. Há
controvérsias que envolvem ontologia, epistemologia e metodologia
que precisam de atenção. O questionamento central deste texto referese à racionalidade da neurociência − se é racional aceitar os achados e
conclusões sobre o comportamento, sem que haja previamente uma
análise crítica desta ciência.
Se examinarmos o tipo de explicação empregada no estudo da
racionalidade e da consciência humana, perceberemos que há uma
clara mudança na estrutura explicativa, com a substituição do termo
“agente racional-consciente” por conceitos neurobiológicos ou áreas
neuroanatômicas, e.g., “mecanismos neurobiológicos e bioquímicos no
córtex pré-frontal”. Em outras palavras, o explanandum deixou de citar
conceitos intencionais como “agente” ou “sujeito” e, passou a mencionar
termos neurobiológicos como “córtex pré-frontal e suas subdivisões,
amígdala, neurônios dopaminérgicos, entre outros) (DE SOUSA, 2011).
Partes do cérebro estão sendo consideradas como responsáveis causais
das ações conscientes. Por conseguinte, parece estar em andamento uma
mudança na imagem do homem e, a mensagem mascarada nas ilações
neurocientíficas é a seguinte: não há agência racional, pois o cérebro
executa as tarefas em nível inconsciente; ação consciente é uma ilusão
engendrada pelo cérebro.3

Apesar da tentativa por parte de alguns estudiosos de datar as origens da
neurociência na antiguidade grega (GROSS 1999; 2009; FINGER, 2001), as
neurociências só se estabeleceram como ciências comportamentais após o
advento de novos métodos e instrumentos como FMRI e PET.
2

Ver, por exemplo, o livro recém-traduzido para o português, “Incógnito: As
Vidas Secretas do Cérebro”, de David Eagleman, neurocientista que defende a
3
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Uma avaliação meticulosa do novo conhecimento revelará que
a imagem de agência racional construída ao longo dos séculos parece
equivocada; ou talvez não. Entretanto, antes de aceitar esta nova visão, é
necessário avaliar o empreendimento neurocientífico. Este texto discute a
possibilidade de revisão do modelo clássico de racionalidade humana. Inter
alia, deve-se, acima de tudo, avaliar as neurociências do ponto de vista da
filosofia da ciência, uma vez que é sempre possível incorrer em erros nas
explicações científicas, haja vista que o “erro”, a “revisão” e a “correção”
são características centrais das ciências. No entanto, alguns neurocientistas
não admitem (há exceções, é claro) uma discussão crítica assentada em
bases filosóficas, e ignoram filosofia da ciência básica (DE SOUSA, 2011).
O texto chama a atenção para o seguinte fato: o empreendimento
neurocientífico ainda não passou por uma análise filosófica, isto é, uma
discussão de cunho ontológico, epistemológico e metodológico.4 As
neurociências são consideradas empreendimento explicativo principal
capaz de entender o funcionamento do cérebro e seu papel na produção
do comportamento consciente. Contudo, para que assumam o estatuto de
ciências robustas, as neurociências deveriam sofrer uma análise do ponto
de vista da filosofia da ciência.
Se neurocientistas e adeptos consideram a neurociência como
ciência, então deveriam aceitar a ideia de que as ciências pressupõem
e levantam questionamentos filosóficos, em particular, questionamentos
do ramo da filosofia da ciência e, como tal, devem passar pelos mesmos
processos de discussão crítica pelos quais a física, a biologia, e a
química sofreram, ou seja, uma longa fase de debates que culminaram
no reconhecimento como ciências. No entanto, alguns neurocientistas
(ver próximas seções) se recusam a dialogar com filósofos da ciência e
parecem míopes para problemas típicos da área.
A soberba neurocientífica já foi detectada por outros autores como
Felix Hasler (2012), um neurocientista com formação em filosofia que a
caracteriza de “neuroarrogância”. Esta postura soa “irracional” porque a
racionalidade científica se caracteriza exatamente pela consideração da
tese de que o cérebro executa todas as operações e somente informa ao sujeito
sua decisão prévia.
Embora existam alguns filósofos trabalhando com filosofia da neurociência,
por exemplo, Valerie Hardcastle, Jacqueline Sullivan, Antti Revonsuo, William
Bechtel, Carl Craver, Walter Glannon, John Bickle, entre outros.
4
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possibilidade do erro e revisibilidade teórica. Em outras palavras, teorias
científicas são passíveis de revisão, substituição, e correção (ARNSWALD;
SCHUETT, 2011), e os erros identificados são depurados pelos próprios
cientistas. Contudo, há dúvidas em torno deste ponto: estariam os
neurocientistas considerando a possibilidade do erro, e como tal, agindo
racionalmente? Qual a legitimidade do discurso neurocientífico?
Assim sendo, este texto visa inverter a ordem das coisas, no lugar
de “neurociência da racionalidade”, é necessária uma discussão sobre a
“racionalidade da neurociência”; que tipo de atividade é a neurociência?
Quais são seus objetivos? Quais os pressupostos ontológicos? Que tipo de
conhecimento está sendo gerado? Qual o método ou quais métodos? Está
a neurociência bem fundamentada? São as explicações neurocientíficas
legítimas explicações científicas? Parece urgente uma discussão de cunho
filosófico, ou seja, uma legítima filosofia das neurociências. Aqui será
endereçada apenas a questão epistemológica sobre a racionalidade da
neurociência através da análise de três exemplos.
2) MODELO CLÁSSICO DE RACIONALIDADE
		
Desde Aristóteles, “racionalidade” é entendida como uma capacidade
exclusiva do homem.5 Reconhecer uma ação como racional implica em
dizer que está fundamentada em razões, motivos e intenções de um
agente, que visa alcançar um fim. O agente decide executar uma ação
segundo um objetivo, tomando como base um conjunto de crenças que
devem ser coerentes com o fim almejado. Nestes moldes, “racionalidade”
significa “agir segundo razões e motivos” a fim de alcançar um objetivo
específico de acordo com crenças atuais e passadas sobre a meta almejada.
Por tradição, a filosofia é considerada o empreendimento racional “mais
elevado”, haja vista que alcançar a “verdade” é tido como objetivo
epistêmico primeiro. Com este intuito em mente, filósofos ao longo dos
séculos, tentaram instituir meios e modelos normativos de como pensar

Uma capacidade que envolve a fala e o raciocínio lógico (zoon logon echon).
Segundo Sofia Miguens (2004), não há em Aristóteles uma definição explícita
de “homem animal racional”, mas afirmações sobre a habilidade de falar e usar
a razão (lógos) e o intelecto (nous) para abstrair de realidades universais ideias e
as articular em pensamento e em ciência.
5
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racionalmente. Estes modelos servem de critério para o estabelecimento
da racionalidade de crenças.
A característica central das concepções filosóficas sobre a
racionalidade humana é a “normatividade”, porque “agir racionalmente”
é “agir de acordo com regras” que satisfaçam certas condições −, por
exemplo, evitar falácias lógicas, avaliar custos e benefícios de uma
ação, pensar contrafaticanente em possíveis cenários de uma ação, etc.
(NOZICK, 1994). Aristóteles, René Descartes, Immanuel Kant, Friedrich
Hegel, membros do empirismo lógico, Karl Popper, Ludwig Wittgenstein,
e Donald Davidson enfatizaram o caráter normativo da filosofia e do
comportamento. Os autores sustentavam a impossibilidade de derivar
afirmações normativas da forma “dever ser” (ou sollen em Kant) de
afirmações empíricas da forma “é assim” (GLANNON, 2010). Princípios
normativos servem como reguladores da ação e muitos filósofos e juristas
defendem a tese de que princípios normativos não podem ser derivados
de descrições empíricas do comportamento real.
Carl Hempel (1962, p. 21) defende que agência racional pode ser
garantida através da inserção de cláusulas condicionais: “(...) uma pessoa
é um agente racional consciente (em certo tempo) se (neste mesmo
tempo) suas ações são racionais relativas a seus objetivos e crenças que
ele conscientemente considera ao chegar a uma decisão”. Ainda segundo
Hempel, “[...] ação racional é um conceito explicativo (explanatory)”,
pois visa explicar o comportamento dos agentes de modo racional, isto
é, citando razões. É possível dizer que a asserção de Hempel contém o
núcleo do chamado Modelo Clássico de Racionalidade.
3) PSICOLOGIA DA RACIONALIDADE: FALHAS NORMATIVAS E
AGÊNCIA REAL
O estudo sobre a racionalidade virou objeto da psicologia do
juízo que mostrou como agentes reais raciocinam na prática. Desde o
final da década de 1970 e meados da década de 1980, psicólogos têm
revelado, através de uma série de experimentos, que o comportamento
real contradiz as regras da lógica, e que agentes supostamente racionais
cometem erros em raciocínios probabilísticos simples. Estudos
realizados por Daniel Kahneman e Amos Tversky (apud GILOVICH;
GRIFFIN; KAHNEMAN, 2002), entre outros, mostraram que, em
situações cotidianas, os agentes não seguem princípios racionais, e,
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além disso, são passíveis de sofrer vieses cognitivos. Segundo autores
como Gigerenzer Hertwig e Pachur (2011), agentes reais agem de
acordo com heurística − um tipo de raciocínio intuitivo que leva em
consideração o estado atual da situação em que o agente está inserido.
O agente ajusta sua ação de acordo com o que se apresenta no ambiente
imediato, selecionando a ação mais apropriada para aquele contexto,
sem aplicar uma regra específica (GIGERENZER; HERTWIG;
PACHUR, 2011).
Porém, a característica limitante principal é a própria mente humana.
Estudos psicológicos indicavam que a cognição é restrita, influenciável
e condicionada por diversos fatores como memória limitada, capacidade
de processamento de informação reduzida, imperfeição dos sistemas
sensoriais, crenças equivocadas, etc. Estudos empíricos mostraram que
agentes reais estão propensos a cometer vários erros, e a lista de vieses
cognitivos é longa:
(a) Efeito da ambiguidade: tendência de evitar opções com
informação desconhecida, baseando a decisão na opção com
informação mais conhecida ou semelhante ao que ocorreu no
passado;
(b) Viés atencional: tendência de ser levado pelas emoções a atentar
para certas saliências numa cena cognitiva, negligenciando outras
apresentações;
(c) Efeito rebanho (bandwagon): propensão a fazer ou acreditar em
coisas que a maioria acredita ou faz;
(d) Viés do ponto cego: propensão de ver a si mesmo como menos
tendencioso do que outras pessoas ou de ser capaz de identificar
mais vieses cognitivos do que outros;
(e) Viés da confirmação: tendência de buscar ou interpretar a
informação de modo a confirmar suas próprias pré-concepções;
(f) Falácia da conjunção: tendência em assumir que a probabilidade
de dois ou mais eventos ocorrerem juntos é maior do que a de um
evento isolado, o que viola a lei da probabilidade que diz que a
probabilidade de dois eventos ocorrerem juntos é menor ou igual
à probabilidade de apenas um ocorrer (Pr (A ˄ B) ≤ Pr (A) e Pr
(A ˄ B) ≤ Pr (B));
(g) Propensão à regressão: tendência de subestimar altos valores
e altas probabilidades e frequências e superestimar baixa
probabilidades;
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(h) Viés da distinção: tendência de ver duas opções como mais
dessemelhantes quando avaliadas simultaneamente do que
quando avaliadas separadamente;
(i) Viés do experimentador: tendência dos pesquisadores em
acreditar, certificar, e publicar dados que concordem com
suas expectativas para com o resultado de um experimento, e
desacreditar, desconsiderar e reduzir os pesos correspondentes
aos dados que pareçam conflitar com as expectativas iniciais;
(j) Efeito do foco: tendência a dar muita importância a somente um
aspecto de um evento;
(k) Efeito da composição: traçar conclusões diferentes a partir
da mesma informação, dependendo de como a informação é
apresentada;
(l) Ilusão de controle: tendência de superestimar o grau de influência
sobre outros eventos externos;
(m) Ilusão da correlação: a percepção de detectar desatentamente
uma relação entre dois eventos sem relação alguma;
(n) Viés do conhecimento: tendência de escolher a opção mais
conhecida em vez da melhor opção; e
(o) Efeito do observador-expectativa: quando o pesquisador
espera um resultado e então de modo inconsciente manipula o
experimento ou interpreta equivocadamente os dados a fim de
chegar ao resultado esperado.6
A lista contradiz os princípios do MCR, e caso seja consistente,
até cientistas podem estar agindo de forma “irracional”. Os achados
abriram uma fenda entre racionalidade teórica e prática, isto é, entre
normatividade (como deve-se agir) e o comportamento atual (como de
fato se age) (MELE; RAWLING, 2004). A conclusão a partir destes
achados é que, apesar de regras, imperativos categóricos, lógica, método
científico, etc., agentes reais, incluindo os cientistas, parecem agir
de modo irracional, pois na prática os indivíduos desviam das normas
e geralmente seguem impulsos, tendências, disposições, e ignoram
princípios lógicos supostamente universais. Consequentemente, parece
haver uma lacuna entre normas e comportamento atual (GIGERENZER;
HERTWIG; PACHUR, 2011).

Maiores detalhes podem ser encontrados em Gilovich (1993), Plous (1993), e
Gilovich, Griffin e Kahneman (2002).
6
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Vale lembrar que alguns dos experimentos tiveram a participação
de cientistas como sujeitos experimentais, confirmando a hipótese de que
o homem, em última instância, não segue princípios racionais. A dedução
natural destes estudos empíricos é que princípios normativos que visam
regular a ação racional não são suficientes, pois a mente humana estaria
fadada a cometer erros e falácias, como também a desviar das leis da
lógica. A pergunta que se afigura é se a visão tradicional “homem, animal
racional” estaria equivocada. Vamos avaliar nas próximas seções.
4) NEUROCIÊNCIA DA RACIONALIDADE: A NEUROBIOLOGIA
EM AÇÃO
A neurociência, entendida como a ciência que estuda o
funcionamento do cérebro e como este é capaz de produzir comportamento
consciente (PURVES, 2008), tem fornecido achados científicos que
prima facie vão contra a concepção clássica de racionalidade humana.
Alguns dos achados sugerem que processos decisórios são determinados
pela neuroanatomia, neuroquímica e a neurobiologia molecular. Os
artigos nesta área (neurociência da decisão, neuroeconomia, neurociência
da consciência) indicam ausência de racionalidade (isto é, não há agir
segundo razões e motivos). A consciência e a liberdade de escolha seriam
meras ilusões produzidas pelo cérebro de maneira inconsciente em
diversos níveis (EAGLEMAN, 2011).
Alguns neurocientistas têm investigado a natureza da racionalidade
e tentado “nos convencer” de que “não” somos tão racionais e
autodeterminados como se pensava. Um dos representantes deste grupo
afirma que o assunto sempre fora “província da filosofia”, mas agora a
neurobiologia é capaz de examinar de modo mais eficiente como pensamos
e tomamos decisões (PLATT, 2002). A seguir, três casos supostamente
paradigmáticos da literatura neurocientífica são introduzidos: o caso de
Phineas Gage, o experimento de Benjamim Libet sobre livre-arbítrio, e
experimentos em neuroquímica e neurogenética
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5) NEUROANATOMIA E NEUROFUNÇÃO: O CÉREBRO DE
PHINEAS GAGE
Phineas Gage teve uma barra de metal atravessada na cabeça e
sobreviveu. Gage era contramestre da estrada de ferro em construção no
ano de 1848, em Vermont, EUA, quando em um dia normal de trabalho
martelava uma barra de ferro de um quilograma e um metro de comprimento
em um buraco com pólvora quando, num segundo de desatenção, bateu
contra uma rocha produzindo faíscas que imediatamente caíram sobre a
pólvora “causando” uma explosão. A barra de ferro projetou-se para a
área frontal da cabeça de Gage atravessando seu crânio e lá permaneceu
por horas até que o médico a removesse.
Gage foi transferido ainda consciente para um hotel, onde subiu as
escadas sem ajuda e sentou-se em uma cadeira para expor o ocorrido. O
médico chegou após uma hora e Gage estava totalmente consciente, porém
com forte hemorragia. O buraco por onde a barra havia entrado tinha nove
centímetros de diâmetro. Segundo o relato do médico, “era um quadro
impressionante”; a primeira frase de Gage para o médico foi “doutor, há
muito trabalho para você aqui” (MACMILLAN, 2000; 2008). Felizmente,
após uma infecção, Gage se recuperou. No entanto, seu comportamento
havia mudado devido ao dano no cérebro; ele não exibia mais o mesmo
padrão comportamental de antes do acidente, e segundo seu médico:
O balanço entre suas faculdades intelectuais e
propensões animais parecem ter sido destruídas
[...] Phineas havia se tornado vacilante, irreverente,
grosseiramente profano, e mostrava pouca deferência para
com seus pares, impaciente com restrições ou conselhos
que conflitavam com seus desejos, perigosamente
obstinado, caprichoso e vacilante sobre seus planos para
o futuro, uma criança intelectualmente com paixões
animalescas de um homem forte (MACMILLAN, 2000).
Antes do acidente, amigos e familiares descreviam Gage como:
[F]orte e ativo, com uma vontade de ferro e
temperamento irascível (nervo-bilious), de hábitos
temperados e de posse de grande energia de caráter,
bem-amado (great favorite), o mais eficiente e capaz dos
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contramestres segundo seus empregadores, dono de uma
mente bem balanceada, considerado homem sagaz com
faro para negócios, enérgico na execução de seus planos
(MACMILLAN, 2000).
Antes do acidente, Gage era um sujeito “normal” e comprometido
com valores morais de sua cultura, mas após o acidente, todas estas
características haviam se perdido. A pergunta que todos se faziam era:
por quê? Após a morte de Gage, seu cérebro foi estudado. O médico
descobriu que a barra de metal havia destruído o lobo frontal esquerdo
e médio-frontal (MACMILLAN, 2000). Mas não se descobriu o porquê
de Gage ter permanecido consciente logo após o acidente, o porquê ter
sobrevivido e o porquê da mudança de comportamento. Quase um século
depois, cientistas se voltaram para o caso de Gage e reconstruíram o dano
no computador através de imagens em 3D (DAMÁSIO et al., 1994). A
pesquisa evidenciou a relação entre neuroanatomia e comportamento,
porque se revelou a interligação de áreas cerebrais, e que lesões em certas
partes estão associadas com o comprometimento de certas funções.
Depois do acidente, Gage não exibia respeito pelas convenções
sociais, pela ética, e suas decisões nem sempre espelhavam seus interesses.
Gage não era mais capaz de tomar decisões racionais (MACMILLAN,
2000; 2008). A causa para a mudança comportamental foi o buraco na parte
frontal esquerda do cérebro que lesionou a área relacionada com processos
de representação, execução e controle, a saber, o córtex frontal e pré-frontal.
Estas áreas controlam as ações racionais e.g., cálculo matemático, decisão,
planejamento, reflexão, etc., e o córtex frontal é considerado a área racional.
Estudos posteriores em pacientes com danos cerebrais permitiu o
levantamento da hipótese da relação causal entre cérebro e comportamento7
e, assim, chegou-se ao conhecimento de que, por exemplo, lesões nas
áreas de Broca e Wernicke podem comprometer a fala, danos no córtex
occipital podem produzir alucinação visual, agnosia, agrafia, e assim por
diante (PURVES, 2008). Porém, não era comum a associação de que lesões
em certas áreas do cérebro poderiam comprometer o comportamento
racional, moral, social e emocional, porque supunha-se que não poderiam
ser controlados pela neurobiologia.

Atualmente já se relaciona o comportamento criminoso e desviante com danos
no lobo frontal. Ver por exemplo, Burns e Swerdlow (2003) e Sapolsky (2004).
7

33

Conhecimento em Processo 2

Contudo, achados recentes têm servido de evidência para a
confirmação da hipótese de que a neurobiologia é essencial na regulação
do comportamento racional (FELLOWS, 2004; BURNS; BECHARA,
2007). Por exemplo, sabe-se que danos nos córtex pré-frontal e frontal
quase sempre estão associados com comportamentos destoantes das
normas sociais, pouca espontaneidade, QI reduzido, baixa percepção
de risco, comportamento antissocial, reclusão, distração, incapacidade
de escolha, indecisão e diminuição da criatividade (DAMASIO, et al.,
1997; BECHARA; BURNS; SWERDLOW, 2003, SAPOLSKY, 2004;
PURVES, 2008).
Do ponto de vista anatômico, o lobo frontal, onde se localizam os
córtex frontal e pré-frontal, é uma das maiores áreas do cérebro, possuindo
ligações com partes mais profundas como amígdala, hipocampo, dentre
outras regiões e, em adição, é a região com grande concentração de
dopamina, considerado o neurotransmissor da decisão (ver caso 2). Estas
partes foram comprometidas em Gage, enquanto que outras permaneceram
intactas como área motora e de linguagem. A resposta para a sobrevida
de Gage reside na ideia de “neuroplasticidade” do cérebro que, embora
danificado na região frontal esquerda, teve a capacidade de se auto-organizar
(BARKER, 1995; MACMILLAN, 2000; DAMÁSIO et al., 1994).
Contudo, a reorganização neural tem limites e, em adultos, é menos
efetiva, ainda que possa ocorrer devido a traumas (RAKIC, 2002). No
caso de Gage, supõe-se que o grupo neuronal que processava informação
relacionada com valores morais e decisão racional tenha se perdido com o
dano. Já se sabe, por exemplo, que durante processos de neurodegeneração
(apoptose) os neurônios antes de morrerem transmitem “suas memórias” para
neurônios vizinhos possibilitando que os organismos continuem a vida sem
comprometimento do comportamento (HANNUN; BOUSTANY, 2002).
Mas no caso de Gage, não houve tempo para a transmissão da informação
registrada na área afetada. Como o dano não foi generalizado, Gage pôde ter
uma vida aparentemente normal porque outras áreas não foram afetadas.
6) NEUROQUÍMICA E NEUROGENÉTICA DO
COMPORTAMENTO
O caso de Gage revelou como lesões em certas regiões cerebrais podem
comprometer o comportamento social de um agente servindo de suporte
nos estudos sobre a localização de sistemas bioquímicos que também
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regulam o comportamento (BARKER, 1995). O córtex pré-frontal é a
área que possui maior quantidade de neurônios sensíveis à dopamina, um
neuromodulador essencial que regula diversas funções como cognição,
movimento voluntário, motivação, punição, recompensa, sono, humor,
atenção, memória de trabalho e aprendizado. Neurônios dopaminérgicos
no córtex pré-frontal processam estímulos relacionadas com aquelas
funções. Desequilíbrios na produção e liberação de dopamina podem
resultar em diversas doenças e síndromes como Parkinson e esquizofrenia
(PERRY; ASHTON, 2002; PLATT, 2002; FELLOWS, 2004; DAW, 2007;
DOYA, 2008).
O processo de tomada de decisão é regulado pela neuroquímica,
neuroanatomia e pela ação de alguns genótipos (ROGERS, 2011) e,
envolve diversos estágios como a liberação do aminoácido triptofano
que sintetiza serotonina − um neuromodulador de funções cognitivas
associado com comportamentos de bem-estar e de risco. A produção de
dopamina ocorre no hipotálamo, substância negra e na área tegmental
ventral (estruturas localizadas em áreas mais profundas do cérebro, o
mesencéfalo).
Estas regiões são interligadas a outras por longos axônios, por
exemplo, núcleo accumbens, associado ao prazer, agressão, recompensa,
medo, etc. Os axônios transportam o neuromodulador por diferentes
vias para regiões como córtex pré-frontal, tálamo, e amígdala, formando
uma estrutura conhecida como loop córtico-estriado-tálamo-cortical
(FELLOWS, 2004; BURNS; BECHARA, 2007). A interligação destas
áreas origina o “sistema dopaminérgico” que distribui a dopamina em
diferentes áreas do cérebro funcionando como substratos neurobiológicos
de processos conscientes (SHADLEN; ROSKIES, 2012). Há ainda duas
partes neuroanatômicas que desempenham papel central: o sistema
mesolímbico e o sistema estriado − base do aprendizado e do reforço,
servindo de suporte para a tomada de decisão (O’DOHERTY et al., 2004;
JESSUP; O’DOHERTY, 2011).
Através do uso de imageamento por ressonância magnética funcional
(IRMF) em humanos, detectaram-se mudanças significativas no chamado
nível dependente de oxigenação no sangue (BOLD blood-oxygenationlevel-dependent) nos neurônios do mesencéfalo e suas projeções para
os sistemas límbico, estriado e cortical. O sinal de BOLD dentro destes
sistemas e também no estriado dorsal sugeria a operação de um “ator”
dentro do estriado ventral e também de um “crítico” (O’DOHERTY et al.,
2004; JESSUP; O’DOHERTY, 2011). Ou seja, partes neuroanatômicas
35

Conhecimento em Processo 2

seriam responsáveis pelo comportamento. Estas atividades são interpretadas
como sendo os substratos neuroquímicos e neuroanatômicos da tomada
de decisão, visto que a ausência de dopamina e serotonina ou dano em
áreas específicas acarreta em comportamentos não normativos durante o
processo de tomada de decisão, como representação de valores aleatórios,
distorções subjetivas de efeitos probabilísticos, subavaliação de riscos e
comportamentos antissociais (WOOD et al., 2006).
Diante destas evidências, a hipótese de que não há decisão livre
ganhou destaque, já que a dopamina e a serotonina modulam a escolha e,
de certo modo, as definem, pois a presença destas substâncias químicas
parece condição necessária para a exibição de comportamento racional.
A dopamina, em particular, exerce forte influência, o que pode ser
demonstrado através de experimentação com ratos indicando que a
interação entre receptores D1 (dopamina) dentro do núcleo accumbens
serve de mediador nas decisões que exigem muito esforço para obter
grandes recompensas (ROGERS, 2011).
Um experimento com a administração de uma mistura de
dopamina e noradrenalina em crianças diagnosticadas com déficit de
atenção e hiperatividade demonstrou uma melhora no comportamento de
avaliação de riscos e redução do número de escolhas impulsivas. Outro
estudo revelou que em adultos a dopamina parece aprimorar a decisão.
Por meio do emprego de metilfenidato (a popular Ritalina) e placebo
em dois grupos de voluntários, descobriu-se que no grupo que recebeu
Ritalina, houve melhoria nas escolhas com a redução de comportamentos
de risco, enquanto o grupo que tomou placebo não apresentou progresso
na performance durante as escolhas (ROGERS, 2011).
A dopamina modula também a previsão de recompensas através da
atualização dos valores das ações na base do aprendizado. Pessigilone et
al. (2006) forneceram evidências reais em favor desta hipótese, realizando
um experimento monetário de apostas: a introdução de um miligrama
com mistura de D2 antagonista8 (L-DOPA, ou dopamina sintetizada) e
haloperidol9 em diversos participantes.

8

Receptor que inicia o mecanismo de trocas químicas entre células.

Droga antipsicótica usada no tratamento de esquizofrenia que age diretamente
no sistema dopaminérgico.
9
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O resultado do experimento mostrou que após a administração
de L-DOPA houve melhoria na previsão de recompensas no grupo de
voluntários que tomou a substância, enquanto que, por outro lado, o grupo
que recebeu haloperidol teve redução da função dopaminérgica – ou seja,
aqueles que foram tratados com L-DOPA ganharam mais dinheiro do que
os participantes que receberam haloperidol, confirmando a hipótese de
que as escolhas são moduladas pelo nível de dopamina no cérebro. Em
outro experimento, Riba et al. (2008) descobriram que doses únicas de
meio miligramas de D3 (pramipexol)10 induziam os participantes a fazer
escolhas mais arriscadas nas loterias.
Um achado recente mostrou que variações genotípicas do
polimorfismo rs907094 do cromossomo 17 na posição 35043897 do gene
DARPP-32 (fosfoproteína) − intensificador da plasticidade sináptica em
D1 dentro do estriado −, também pode influenciar no processo de tomada
de decisão (ROGERS, 2011). Do ponto de vista comportamental, o
experimento mostrou que há variação na personalidade, comportamento
antissocial e abuso de drogas (REUTER et al., 2009). Já o polimorfismo
C957T localizado na posição 957 do gene receptor DRD2 − regulador
da tradução e estabilidade de mRNA em D2 −, refere-se em nível
comportamental à esquizofrenia, diminuição da memória, impulsividade
associada à recompensa (HIRVONEN et al., 2009). O resultado sugere
que os genes regulam os mecanismos de aprendizado em situações de
tomada de decisão.
Experimentos adicionais mostraram que influências genotípicas na
dopamina cortical e subcortical modificam o comportamento de escolha
e podem ser detectadas através do uso de IRMF BOLD, sugerindo que
interações genotípicas também influenciam o sistema dopaminérgico
que governa o aprendizado de decisões e suas consequências (ROGERS,
2011). Há mais resultados que corroboram a ideia de que variações
genotípicas da expressão do receptor D1 (gene DARP-21) e da expressão
do receptor D2 (gene DRD) regulam a tendência de explorar avaliações
de ações parecidas de acordo com o aprendizado a partir de boas e más
consequências. Por exemplo, indivíduos que portam o alelo Met do gene
COMT (Catecol O-Metiltransferase, gene que metaboliza a liberação

Substância usada no tratamento do mal de Parkinson que age na restauração
do equilíbrio da liberação de dopamina na substância negra, mas possui efeitos
colaterais.
10
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de dopamina, epinefrina e norepinefrina), seguem comportamentos
alternativos com consequências negativas, confirmando a hipótese de
que o gene COMT aumenta a incerteza sobre as consequências das ações
(EGAN et al., 2001; FRANK et al., 2009).
A serotonina, por sua vez, modula o processo de decisão no que
tange à seleção de ações com consequências probabilísticas. Portadores
do alelo s do gene 5-HTTLPR apresentam vulnerabilidade genética que
em nível comportamental relaciona-se com risco e desordens afetivas
(neuroticismo, isto é, tendência em experienciar estados emocionais
negativos) e alta reatividade a influências ambientais (KUEPPER et
al., 2012). Além disso, a serotonina intensifica a atenção em estímulos
emocionais durante a execução de tarefas de risco. Portadores do alelo
ll do genótipo 5-HTTPLR (ROGERS, 2011), apresentam menos risco
em escolhas de investimento financeiro e pequena diminuição em
tarefas probabilísticas reversas na ausência de triptofanos agonistas
(BEEVERS et al., 2011).
Os pesquisadores concluem que a serotonina modula o componente
de valor dentro do sistema de aprendizado mediando a seleção de ações
direcionadas para uma ação baseada no hábito. Outros experimentos com
humanos sugerem que a serotonina influencia o aprendizado de eventos
aversivos e o ajuste do comportamento, e que a remoção de triptofano
altera o aprendizado de recompensas e o pensamento probabilístico e
ainda pode retardar o aprendizado sobre consequências ruins, levando o
indivíduo a escolher a ação com pouca ou nenhuma recompensa. Wood
et al. (2006) forneceram mais evidências que apoiam esta hipótese; eles
removeram o triptofano do cérebro de adultos normais durante o jogo do
dilema do prisioneiro (um problema da teoria dos jogos e escolha racional),
e o resultado mostrou diminuição da cooperação entre os agentes.
Rogers (2011) sustenta que o papel da dopamina e serotonina no
comportamento é fundamental porque as substâncias influenciam nas
escolhas sociais através da modulação de funções avaliativas. O autor
cita Behrens et al. (2009), defensor da ideia de que mecanismos cerebrais
determinam o comportamento social; segundo Behrens, comportamentos
sociais baseiam-se em duas redes de sistemas neurais − uma mediando o
reforço no aprendizado (região dorsomedial pré-frontal) e outra apoiando a
operação de mentalização ou inferência sobre intenções e estados mentais
de parceiros sociais (junção parietal temporal).
Recentemente, Paul Zak (2012) vem defendendo que a oxitocina é a
“molécula da moralidade” em livro homônimo, pois está sempre presente
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em situações de interações sociais. A mera presença de oxitocina em
situações sociais tem sido associada causalmente com comportamento,
o que pode ser falso. O fato é que as publicações crescem, mas pouca
análise crítica é realizada.
7) NEUROBIOLOGIA DO LIVRE-ARBÍTRIO
O chamado problema do livre-arbítrio é tradicionalmente discutido
por filósofos, e a grande maioria aceita a tese de que o homem é livre
para decidir sobre suas ações no mundo. A liberdade de escolhas é um
dos pilares da racionalidade humana, pois permite ao agente consciente
escolher entre um conjunto de possibilidades − a melhor estratégia de
ação dado o fim almejado. Jean Paul Sarte celebrizou a ideia de que o
“homem está condenado a ser livre”. O sistema jurídico na maioria dos
países baseia-se na tese da liberdade da vontade para deliberar sobre uma
ação consciente. Se alguém comete algum ato criminoso, o faz segundo
uma escolha livre e intencional. Em resumo, a posse da liberdade da
vontade e como ela pode guiar as ações em decisões cotidianas parece ser
uma propriedade inalienável definidora da natureza humana.
O assunto entrou para a lista de objetos de estudo da neurociência.
A meta é descobrir os mecanismos neurais da tomada de decisão e a
possibilidade da liberdade de escolha, ou seja, saber se há um agente no
controle sobre as ações, tal como o MCR sustenta. Parte das pesquisas
em neurociência comportamental tem sido direcionada para entender as
bases cerebrais da liberdade e da tomada de decisão. Em linhas gerais,
os neurocientistas buscam identificar no cérebro grupos neuronais que
controlam a decisão livre e consciente.
Benjamin Libet e seu grupo, “demonstraram empiricamente” como o
cérebro toma as decisões antes de o agente pensar em alguma estratégia de
ação, levantando a hipótese de que não há controle sobre as ações (LIBET,
1985; 1999). O experimento é controverso e visava investigar a atividade
neural durante sensações conscientes. O estudo tentava determinar a
quantidade de ativação em áreas específicas do córtex necessária para que
desencadeassem sensações somáticas artificiais (isto é, detectar o limiar
mínimo para que um estímulo se tornasse consciente). Libet focava a
pesquisa no chamado Bereitschaftspotential ou potencial de prontidão, que
é a atividade no córtex motor preparatória do movimento, medido através
do uso de eletroencefalograma (EEG).
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O ambiente experimental consistia de um osciloscópio, instrumento
usado para medir o grafo da amplitude e frequência dos sinais elétricos que
era conectado ao escalpo do sujeito por meio de eletrodos. O EEG servia
para medir a atividade elétrica no córtex e, finalmente, o eletromiógrafo
que registrava o movimento muscular usando eletrodos grudados na
pele. O paciente sentava-se de frente para um monitor com o relógio do
osciloscópio em que havia um ponto giratório em sentido horário. Os
eletrodos mediam a atividade elétrica e, ao mesmo tempo, era pedido
aos participantes a execução de movimentos suaves e simples no ato de
flexionar o dedo com o intuito de apertar um botão.
Os sujeitos poderiam apertar o botão quantas vezes desejassem
e, além disso, tinham de observar a posição dos pontos no relógio do
osciloscópio que se moviam; ao perceberem a mudança na posição do
ponto, eles deveriam pressionar o botão. Concomitantemente, o EEG
media a atividade elétrica no córtex motor (potencial de prontidão), isto é,
a intenção de agir (pressionar o botão ou não). Libet e seus pesquisadores
perceberam que durante o intervalo de detectar a mudança do ponto no
relógio e a intenção de agir havia um atraso de duzentos milissegundos
entre a primeira aparição da “vontade” consciente de apertar e o “ato” de
pressionar (LIBET, 1985; 1999). Há aqui dois estágios − a “intenção” de
apertar o botão em virtude da detecção da mudança no relógio e o “ato”
motor de apertar o botão.
Libet descobriu que após várias sequências de experimentação, o
cérebro inicia os procedimentos para a ação motora, antes de o sujeito pensar
em apertar o botão (sua intenção) − cerca de duzentos milissegundos antes
de o paciente ter reportado sua senciência (awareness) da consciência de
querer agir. Em outras palavras, as decisões conscientes aparentemente
eram precedidas por descargas elétricas inconscientes no córtex motor
detectadas pelo EEG (o potencial de prontidão). As descargas foram
interpretadas como reais causadores da ação motora.
Libet (1999) assim, concluiu que “[...] o início voluntário e livre
do agir parece começar no cérebro inconscientemente, bem antes de a
pessoa conscientemente saber como ela vai agir!”. Apesar dos resultados,
Libet buscava compatibilizar a liberdade da vontade com o determinismo
através da introdução de uma cláusula denominada de “poder de veto”
– a capacidade que o agente tem de, após ter tomado consciência da
ação selecionada pelo cérebro, poder usar sua “liberdade” para vetá-la.
A cláusula permitiria uma margem mínima de “liberdade”, pois neste
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interstício, o agente poderia vetar ou prosseguir com a ação.11 Seguidores
de Libet, no entanto, tomaram o experimento como a prova de que não há
liberdade de escolha.
Alguns neurocientistas atualmente prosseguem com este
raciocínio, a saber, de que não há consciência plena e irrestrita durante
o processo de decisão. Neurocientistas como Daniel Wegner (2002),
Wolf Singer (2002; 2003; 2004; 2011), Patrick Haggard (2005; 2008;
2011), John Dylan-Haynes (2006; 2007) e David Eagleman (2011),
querem demonstrar, experimentalmente, que “liberdade” e “consciência”
são ilusões produzidas pelo cérebro − uma unidade de processamento
determinadora da ação moldada por processos evolucionários cegos para
se antecipar à ação consciente que é “lenta” e “pesada”. A seleção natural
programou mecanismos inconscientes “leves” e “rápidos” que decidem
pelo agente que apenas recebe um comunicado da decisão do cérebro.
Estes neurocientistas querem comprovar esta hipótese demonstrando
como o cérebro controla processos cognitivos e motores.
O experimento foi executado por Libet há mais de trinta anos, mas
ainda é usado como prova em favor da hipótese da ausência de livrearbítrio, embora seja duvidoso e possua várias falhas já descritas na
literatura (BANKS; POCKETT, 2007). Fried et al. (2011) repetiram o
experimento de Libet em pacientes com epilepsia intratável, que tiveram
eletrodos intracranianos diretamente ligados ao tecido cortical na área
frontal medial 12. A atividade registrada nestas áreas indicava potencial de
prontidão anterior ao movimento voluntário, confirmando o experimento
de Libet. Além disso, a mesma área foi estimulada e o relato dos pacientes
era de um “sentimento urgente de mover uma parte particular do corpo”
sem a necessidade de executar o movimento (FRIED et al., 2011).
Em outro experimento com macacos, descobriu-se que um
pequeno subconjunto de neurônios no córtex medial frontal (área motor
suplementar) tinha atividade crescente antes do movimento, ou seja, os
neurônios se ativavam antes de o macaco preparar o movimento para
ação (SHIMA; TANJI, 2000). O tempo da intenção consciente foi predito

Este experimento parece fazer uma distinção entre “pessoa” e “cérebro”, um
tipo de dualismo cartesiano. Porém nem Libet e nem seus críticos perceberam
isto. O presente texto não visa discutir ontologia da mente, mas filosofia da
neurociência. Um estudo ontológico sobre se há uma separação entre pessoa e
cérebro deve ser efetuado em outro lugar.
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a partir da ativação deste subgrupo de neurônios confirmando o achado
de Libet. Haggard afirma que estes dados experimentais são a prova de
que a intenção consciente é apenas um corolário subjetivo da ação a ser
executada − uma espécie de epifenômeno. Neste sentido, a intenção do
agente seria um “epifenômeno subjetivo” que teria apenas a impressão de
iniciar sua ação (HAGGARD, 2011), porém, o epifenômeno em si, não
causaria ação alguma.
O “argumento” de Haggard é de que a ação voluntária é controlada
e determinada por uma rede de neurônios em nível inconsciente sem que
o sujeito tenha acesso; quando o agente pensa em uma ação, o cérebro já
enviou o comando, antes de o agente pensar em executar a ação. Em outras
palavras, o agente tem acesso apenas ao resultado do que foi efetuado pelo
cérebro e, segundo esta hipótese, o cérebro apenas comunica ao “agente”
sua decisão. Esta proposição está explicitada em Haggard (2011):
Estes achados sugerem a revisão de como nós
interpretamos o julgamento W [a deliberação da vontade
consciente]. É claramente errado pensar em W como
uma intenção anterior, localizada no exato momento
precedente da decisão em uma corrente de ação
prolongada. A experiência da intenção consciente pode
corresponder ao ponto em que o cérebro transforma um
plano anterior em um ato motor através de mudanças na
atividade da área motora suplementar (grifos meus).
David Eagleman (2011, p. 12) argumenta na mesma linha, e
defende a tese de que o cérebro é o real tomador de decisão; pois o sujeito
recebe apenas um relato, como em um jornal que narra os acontecimentos
mundanos, o sujeito recebe um relato da decisão do cérebro:
[...] a maior parte do que fazemos e sentimos não
está sob nosso controle consciente. [...] O cérebro opera
na coleta de informações e guia o comportamento de
maneira conveniente. Não importa se a consciência está
envolvida na tomada de decisão. E, na maior parte do
tempo não está. [...] A consciência é o participante menos
importante nas operações do cérebro. [...] Você é o último
a saber da informação. [...] O cérebro cuida de seus
negócios incógnito.
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Outro neurocientista interessado em confirmar o experimento
de Libet é John Dylan-Haynes e seu grupo de pesquisa que afirmam,
categoricamente, o seguinte:
A impressão de que somos livremente capazes de
escolher entre diferentes cursos de possíveis ações é algo
fundamental em nossa vida mental. Contudo, tem sido
sugerido que esta experiência subjetiva de liberdade
não é nada mais do que uma ilusão e que nossas ações
são iniciadas por processos mentais inconscientes muito
antes de nos tornarmos cônscios de nossa intenção de
agir (SOON; HANYES, 2008, grifos meus).
Haynes tem interesse particular em desenvolver uma máquina
leitora de mentes capaz de decodificar experiências conscientes de
um sujeito segundo a atividade neuronal. De acordo com o autor, a
neuroimagem e o EEG possibilitam ler o pensamento de um sujeito
porque grupos neuronais específicos geralmente entram em atividade
sincronizada produzindo uma espécie de identidade neural única. Embora
Haynes sabidamente reconheça que estes experimentos ainda sejam
limitados e controversos, ele não esconde a “intenção” de provar que o
livre-arbítrio e tomada de decisão são determinados neuralmente.
Haynes defende que atividades em certas áreas cerebrais
“predeterminam” a intenção consciente e o tempo que levam para iniciar
a decisão motora (HAYNES et al., 2007; KAHNT et al., 2010; 2011).
Nestes termos, o IRMF e o EEG seriam ferramentas capazes de dizer, por
exemplo, se a intenção do sujeito era mover a mão direita ou esquerda.
No experimento, os participantes tinham de executar uma tarefa de
decisão motora em etapas, enquanto a atividade cerebral era medida com
IRMF. Semelhante ao experimento de Libet, os participantes se sentavam
e fixavam o olhar para uma tela, na qual uma sequência de letras era
apresentada e, a seguir, os participantes deveriam apertar um botão tão
logo as letras surgissem. Em algum momento, eles tinham de reportar se
sentiam a necessidade de pressionar um ou outro botão, segundo as letras
que apareciam na tela em sequência (k-t-d-q-vqv#d) num intervalo de
quinhentos milissegundos.
O mapa neuronal de atividades mostrava que a ação era codificada
nos córtex parietal e frontal em até dez segundos antes de a informação
se tornar acessível, ou melhor, disponível conscientemente para o
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agente. As imagens de IRMF deste experimento indicavam intensa
atividade nas áreas corticais supracitadas, levando a sugestão de que
aquelas redes neuronais processavam estímulos referente à decisão (isto
é, eram os correlatos neurais). Quando o sujeito estava prestes a tomar
uma decisão, a ativação do córtex frontal e parietal já indicava que o
cérebro havia iniciado os procedimentos, enviando o comando para área
motora. Baseado neste experimento, Haynes sugere a possibilidade de
prever o pensamento do sujeito, pois dependendo da área ativa, é possível
saber que tipo de pensamento está ocorrendo, embora o conteúdo possa
permanecer desconhecido; − talvez por enquanto.
Esta hipótese ganha cada vez mais adeptos em virtude destas supostas
evidências que provam o atraso entre intenção de agir e a ação. Conforme
muitos neurocientistas afirmam, há uma rede neuronal interligando várias
áreas do cérebro que controla os procedimentos iniciais de uma decisão
vindoura muito antes de o sujeito pensar conscientemente na mesma decisão,
e esta hipótese pode vir a se confirmar num futuro próximo, segundo, por
exemplo, Singer (2002; 2003; 2004).
8) RACIONALIDADE DA NEUROCIÊNCIA: ALGUMAS DÚVIDAS
Caso as exposições acima se confirmem como conhecimento
científico genuíno, teríamos uma reviravolta na imagem humana,
construída ao longo dos séculos. A nova perspectiva humana suscita
questionamentos: há racionalidade e liberdade irrestrita, como sustenta
o MCR? Se não há, como explicar as “irracionalidades” das ações
cotidianas? – conclusão deduzida a partir dos três casos supracitados. Se
os agentes não satisfazem às condições do MCR, então parece haver um
fator condicionante que reside em nossa biologia. Ou seja, a natureza
neurobiológica não permitiria deliberação consciente? Sob este ângulo,
seria o cérebro o real causador das ações? Onde fica a agência e deliberação
racional-consciente? Contudo, antes de aceitar ou não esta visão, há outra
pergunta fulcral que deveria vir primeiro: Que tipo de critério racional os
neurocientistas estão empregando para justificar suas afirmações, se em
última análise, não há volição e ação consciente racional?
Experimentos em psicologia do juízo demonstraram o desvio
normativo e a violação das regras lógicas, evidenciando uma lacuna
entre normatividade e comportamento atual dos agentes, e alguns
neurocientistas sugerem não haver controle consciente sobre as ações,
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visto que o agente apenas recebe o comunicado da decisão tomada em
nível inconsciente no/pelo cérebro. Se o empreendimento neurocientífico
confirmar a irracionalidade através da ausência de volição e ação
consciente racional, então seremos obrigados a abandonar a imagem
tradicional de “homem racional” e, consequentemente, deveremos
estabelecer uma nova imagem, pós-humana, o “homem neuronal”,
determinada pela ação do cérebro e não por sua consciência racional. É
este caminho que estamos trilhando?
Dito de outra forma: segundo os achados recentes, haveria uma
falha inerente à nossa natureza, decorrente em última instância, da
neurobiologia evolutiva − o fato de o cérebro resultar de processos
evolucionários cegos que o programaram para decidir com eficiência o
comportamento mais adequado dado à situação. Esta condição biológica
imporia uma limitação baseada na genética, porque, apesar de tentativas
de estabelecimento de normas e regras reguladoras, “agentes reais” nunca
agiriam de modo racional tal como os filósofos do passado afirmavam.
Certamente, a tese da “racionalidade irrestrita” expressa pelo
MCR não parece ser uma representação realista da agência humana.
Mas, “irracionalidade absoluta”, como vem sendo sugerido por alguns
neurocientistas também não parece ser o caso, pois em última instância,
há alguém no controle que é capaz de emitir juízos e avaliações. Em outras
palavras, a percepção ou o reconhecimento de que não há racionalidade
irrestrita (desvios de normas, ausência de deliberação consciente em alguns
atos, etc.) implica, necessariamente, na existência de uma racionalidade
mínima que avalia e emite juízos sobre as asserções, incluindo aquelas
asserções supracitadas sobre ausência de volição e racionalidade.
9) FILOSOFIA DAS NEUROCIÊNCIAS: UM EXAME CRÍTICO DA
PRÁTICA NEUROCIENTÍFICA
O empreendimento neurocientífico suscita perguntas que um
filósofo da ciência faria, a saber: quais os fundamentos racionais da
neurociência? Que tipo de empreendimento é a neurociência? Por que
deveríamos aceitar as afirmações da neurociência, e.g., de que não há
deliberação racional consciente e nem liberdade de escolha em virtude
de o cérebro estar geneticamente programado para tomar as decisões em
nível inconsciente? Até que ponto a neuroquímica e a neuroanatomia
podem determinar nossas ações conscientes racionais?
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As perguntas continuam: seria a agência racional-consciente
apenas uma ilusão engendrada pela seleção natural que moldou cérebros
complexos como o nosso, capazes de antecipar e tomar decisões no
lugar do agente? Estes candidatos a argumento neurocientífico são
suficientemente robustos para substituir o MCR? O que significa dizer que
o agente racional não delibera, pois o cérebro já iniciou os procedimentos
da ação, indicando que não há ninguém no comando? Qual a implicação
desta hipótese? Como avaliar estes supostos achados do ponto de vista
da filosofia da ciência? As perguntas não se esgotam, pelo contrário, se
multiplicam. Há mais dúvidas do que certezas neste empreendimento.
Os questionamentos levantados aqui já são suficientes para efetuar
uma avaliação crítica da neurociência. Em suma, dever-se-ia examinar
a atividade neurocientífica criticamente por meio de uma filosofia da
neurociência.
É conveniente lembrar que as afirmações da neurociência são prima
facie contraintuitivas, e, no entanto, podem vir a se confirmar mais adiante,
tal como ao longo da história da ciência, certas teorias contraintuitivas se
confirmaram e outras foram abandonadas em favor de teorias com maior
poder explicativo. Vide a substituição do modelo astronômico geocêntrico
pelo heliocêntrico copernicano na física moderna. Esta é a dinâmica do
conhecimento, novos conhecimentos surgem e substituem os antigos.
Porém, o tipo de conhecimento presente na “argumentação racional” de
alguns neurocientistas não é cogente o suficiente para substituir o MCR.
Em outras palavras, as “razões” da neurociência são desarrazoadas e
não estão bem fundamentadas haja vista ser uma ciência recente em fase
pré-paradigmática, em busca de uma fundamentação teórica. Mas fornecer
fundamentos seguros é fornecer razões (WITTGENSTEIN, 1984), e, por
conseguinte, como um empreendimento supostamente “irracional” pretende
demonstrar a própria “irracionalidade” e, ao mesmo tempo, se posiciona
como substituto do MCR oferecendo “razões”? Se a sugestão de que não
há racionalidade nas ações tem pretensão de ser verdadeira, cabe a pergunta:
Como um cérebro biologicamente limitado e irracional pode querer provar
a irracionalidade? Ora, não haveria parâmetro para determinar a verdade
das asserções, nem desta e nem de qualquer outra, pois é o cérebro em níveis
inconscientes (sem avaliar ou deliberar) quem executa isto. A conclusão geral
é que não há racionalidade na ação e nem volição.
Contudo, as afirmações acima são geradas nos cérebros de seus
defensores, isto é, o mesmo cérebro que se antecipa às ações e apenas
envia o comunicado ao agente. Isto quer dizer que o mesmo cérebro
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referido nas afirmações e real causador das ações, decide e comunica
ao agente sua decisão, incluindo as afirmações dos neurocientistas.
Este raciocínio viola o princípio aristotélico de não-contradição, o que
é um contrassenso. Ao contrário do “argumento” defendido por alguns
neurocientistas (como Haggard, Dylan-Haynes, Eagleman e Singer),
o argumento racional deste texto é que não há ainda motivo ou razão
suficientemente convincente para aceitar as alegações da neurociência,
devido a um conjunto de limitações e fraquezas na forma da argumentação.
O que existe atualmente é uma tentativa desarrazoada de
substituir algo assente por uma concepção desprovida de bases
sólidas, ainda em fase de experimentação que necessita de argumentos
robustos. Apesar dos achados recentes notáveis, as neurociências ainda
utilizam instrumentação limitada e deficiente, pouca experimentação
e experimentos com tarefas simples como apertar botões, e que não
espelham a real atividade consciente de tomar decisões (DE SOUSA,
2011). O que tem sido apresentado até agora é uma colcha de retalhos
descritiva (CRAVER, 2007) que não pode ser considerada um argumento.
O ambiente experimental resume-se no seguinte cenário: o
pesquisador insere o participante numa máquina de IRMF e/ou conecta
eletrodos a fim de medir a atividade neuronal (espacial e temporal) no
momento da execução de tarefas simples, por exemplo, mover os olhos
ou apertar um botão quando houver uma mudança na tela, e daí mapeiamse redes neuronais que são ativadas durante aquela tarefa. Baseados em
protocolos experimentais simplistas, alguns neurocientistas sugerem
hipóteses e afirmações. Contudo, sugerir não é explicar. A explicação
para ser considerada científica deve conter certas características (como
a identificação de relações e mecanismos causais, leis, entidades, etc.)
que, por hora, estão ausentes das explicações neurocientíficas que
apenas sugerem certas correlações, sem apontar causas, e correlação
não implica em causação necessariamente (DE SOUSA 2014a; 2014b).
Há ainda questões concernentes com inconsistências previsíveis em
experimentos científicos.12

Ver, por exemplo, Uttal (2001; 2011; 2012) que efetua uma crítica precisa ao
empreendimento neurocientífico, desde seus fundamentos ontológicos até a parte
metodológica. Uttal mostra várias inconsistências como grande variabilidade de
ambientes experimentais, diferenças gritantes nos dados colhidos com os mesmos
sujeitos de teste, incongruências na tentativa de identificar processos cognitivos
12
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Além disso, os instrumentos empregados na identificação de grupos
neurais são ainda imprecisos, captando atividade de fundo (ruídos),
possuindo atrasos temporais, e baixa resolução espacial, o que pode
comprometer os dados. A partir desta doutrina neuronal há a “intenção
deliberada” de sugerir certas ideias baseadas em escassos estudos, e
acima de tudo, usando instrumentos imprecisos, embora eficientes em
alguns momentos como IRMF, EEG, TEP13 e EMT14.
O IRMF possui uma resolução espacial apropriada ao tentar
identificar redes neurais ativas e regiões corticais que participam da
execução de certas tarefas, mas é uma ferramenta limitada, porque
não é capaz de captar fluxo sanguíneo em vasos mais finos. Há ainda
atrasos temporais de segundos quando operações cognitivas ocorrem em
milissegundos; além disso, não é tão preciso na captação de atividade
neural aparentemente sem relação com a tarefa em estudo, levando
a interpretações erradas, identificando causação onde existem meras
correlações. O EEG por sua vez tem boa resolução temporal e é facilmente
manipulável. No entanto se mostra impreciso na resolução espacial,
além de captar atividade de fundo constante que pode ser identificada
erroneamente.
O TEP possui boa resolução espacial em 3D e consegue identificar
algumas redes neurais ativas diretamente relacionadas com a tarefa
estudada, mas peca na resolução temporal, possuindo um atraso semelhante
ao do IRMF, além de ser invasivo devido à necessidade de ingestão de
moléculas radioativas de fluordeoxiglicose (FDG-18F) e da necessidade
do emprego de cíclotron.15 Além disso, não consegue captar com precisão
a atividade de redes neuronais específicas, sendo superficial, captando
atividade neural de fundo. Além disso, os aparelhos são passíveis de
sofrer influências mínimas externas produzindo alterações no exame, e a
atividade neuronal de fundo causa ruídos que são detectados.

no cérebro, pouca replicabilidade, subavaliação de baixos dados estatísticos (low
effect size), etc.
13

Tomografia por emissão de pósitrons.

14

Estimulação magnética transcraniana.

Equipamento no qual um feixe de partículas sofre a ação de um campo elétrico
com uma frequência alta e constante e um campo magnético perpendicular
estático.
15
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Entretanto, as limitações certamente serão sanadas com o avanço
da tecnologia. O ponto em foco é que os experimentos atuais e os
resultados obtidos são produzidos a partir destes instrumentos imprecisos
e grosseiros, e, portanto, não devem ser tomados como confiáveis (DE
SOUSA, 2011; 2014a; 2014c). Há dúvidas sobre a calibragem e a
programação dos aparelhos − uma falha pode modificar os resultados e
induzir a interpretações equivocadas. Podem existir dados discrepantes
não somente entre aparelhos mal calibrados, mas em aparelhos de
marcas diferentes. Há ainda questionamentos sobre a replicabilidade
dos experimentos e interpretação dos dados produzidos pelos aparelhos;
quantas vezes os estudos foram executados? Quais os laboratórios o
replicaram? Houve exames miniciosos dos protocolos experimentais? Os
experimentos foram replicados em quais condições?
A crítica exposta aqui não está direcionada à limitação do ambiente
experimental, porque as ciências trabalham com modelos simplificados e
em cenários controlados. O ponto em debate é que estes experimentos são
demasiadamente limitados para captar a complexidade de ações humanas.
Tentar inferir uma conclusão tão forte como a ausência de racionalidade e
liberdade baseada em experimentação simplista é falacioso.
Diante do exposto, parece razoável afirmar que a tentativa de
substituir o modelo clássico de racionalidade humana demandará
maior investigação e argumentos mais sólidos, baseados em larga
experimentação, utilizando instrumentos confiáveis, mais replicação
e exames constantes. Argumentos desarrazoados, baseados em pouca
experimentação, não conseguirão desbancar MCR. Em adição a isto,
vale lembrar que não há um posicionamento contra o empreendimento
neurocientífico. Pelo contrário, há uma aposta positiva na tentativa de
entender a natureza humana do ponto de vista das ciências, contudo, há
sérias ressalvas referentes ao que alguns neurocientistas têm afirmado.
A proposta aqui é estabelecer bases sólidas para que os argumentos da
neurociência se sustentem. Caso contrário, será impossível substituir o
modelo clássico de racionalidade.
O cerne da questão é a tentativa de provar a irracionalidade de
nossas ações usando cérebros supostamente irracionais. Retomando o
raciocínio, o mesmo cérebro presente nos neurocientistas, é o suposto real
causador das ações no mundo, e a fortiori, é o responsável pelas asserções
neurocientíficas sobre a irracionalidade humana. Isto é algo non sequitur.
Parece haver uma contradição aqui: caso não exista agência racional, então
não haveria sequer uma racionalidade mínima para avaliar as próprias
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asserções neurocientíficas. Aceitar ou não estas asserções pressupõe uma
racionalidade mínima, e, portanto, em última análise, tem de haver um grau
mínimo de racionalidade que permita ao agente consciente decidir-se sobre
suas ações, inclusive decidir aceitar ou não as alegações neurocientíficas.
Esta margem mínima que exige racionalidade para avaliar o mundo,
licencia os neurocientistas a formularem suas hipóteses.
10) MODELO ALTERNATIVO: RACIONALIDADE RESTRITA
A partir do que foi afirmado acima, parece plausível atribuir à
natureza humana um grau de racionalidade, um reconhecimento que
conduz ao argumento que visa diminuir a margem de racionalidade,
porém sem abandoná-la por completo. A chamada “racionalidade
restrita” sustenta a tese de que não somos tão racionais como se pensava
(CHERNIAK 1986; DE SOUSA, 2009), mas, ainda assim, admite a
existência de um agente racional no controle. O fulcro do argumento
é que agentes racionais não são seres onicientes, mas são realizadores
de inferências que contam como racionais em certos contextos, e estas
inferências são baseadas em heurística.
Uma concepção mais realista e plausível de racionalidade, diferente
do Modelo Clássico de Racionalidade e das indagações da psicologia do
juízo e das neurociências reconheceria a existência de uma racionalidade
restrita. Parece evidente a existência de um grau mínimo de racionalidade
que, de fato, foi gerado por processos evolucionários, e não há negação
desta tese. Contudo, a seleção natural dotou o Homo Sapiens de uma
racionalidade mínima e cérebros altamente complexos que executam
o trabalho não menos importante de regular e controlar mecanismos
neurobiológicos inconscientes como respiração, navegação espacial,
transporte de oxigênio, controle de temperatura, etc. e, ao mesmo tempo,
possibilitou ao agente consciente − embora dependente do cérebro −
deliberar e ponderar racionalmente, através de raciocínios contrafáticos
e probabilísticos, a melhor estratégia de ação em determinadas situações
que apresentam certas saliências com alto valor de sobrevivência, como
situações sociais. O fato a ser admitido é que o Homo Sapiens é um animal
de relações sociais complexas que demanda a solução de um conjunto de
obstáculos que requerem o uso de racionalidade.
Quando somos confrontados com situações particulares de
convívio social entre pessoas com diferentes intenções, sucedem
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conflitos e há a necessidade natural de detectar engano, confiança,
verdade, por meio da avaliação das “razões” e “motivos” do agir –
todas estas atividades demandam deliberação e ponderação racional.
Articular alianças com membros sem empatia com o intuito de alcançar
um objetivo comum e, em seguida, assegurar a confiança requer
“racionalidade” e a comunicação de razões e motivos a seus iguais para
agir de determinado modo e não de outro.
Situações sociais demandam tomadas de decisão a cada momento,
e o truísmo “ninguém é uma ilha” adquire mais sentido se considerarmos
o fato de que o Homo Sapiens é um animal social que mantém relações
complexas de parentesco, amizade, e lida com conflitos constantemente.
Portanto, a vida social impõe obstáculos e demanda a posse de habilidades
sociais, que na verdade consistem de análise racional do comportamento
do outro através da tentativa de se antecipar à ação, lendo as intenções
durante interações sociais. Esta atividade de certo exige a posse de um
cérebro complexo capaz de processar as informações detectadas no meio.
O Homo Sapiens é um real tomador de decisões tendo como base
informação disponível no meio imediato, às vezes comunicada a/por seus
pares e às vezes detectada através do comportamento público dos agentes.
Deste modo, a “racionalidade”, mesmo que restrita, é a característica
principal de animais sociais como Homo Sapiens. A habilidade
racional humana é confirmada pela presença de áreas neuroanatômicas
complementares em nosso cérebro chamadas de neocórtex (a área frontal
do cérebro) que “possibilitam” a deliberação racional. Existem fortes
evidências de que somente a espécie Homo Sapiens possui estas estruturas
que se organizam em redes neuronais mobilizadas para processar sinais
sociais gerando informação social para decisão. Outros animais não
possuem estas estruturas corticais, o que destaca nossa capacidade racional.
Porém, estas áreas por si não explicam nossas habilidades cognitivas.
Portanto, pensar racionalmente requer a posse de estruturas capazes
de processar informação, contudo, a racionalidade não se restringe ou é
determinada por esta condição, e a razão é simples: somos animais sociais
de comportamento complexo que mantêm relações igualmente complexas
com o mundo, animais que enganam, cooperam, articulam alianças,
competem, mentem e visam entender o comportamento dos outros segundo
“razões” e “motivos”. Este tipo de comportamento racional demanda
deliberação e avaliação consciente constantemente, embora pressuponha
o nível neurobiológico, este, contudo, é apenas a base necessária, porém
insuficiente para explicação do comportamento consciente-racional.
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Além disso, a complexidade do cérebro não pode ser subavaliada,
pois impõe um obstáculo às neurociências. Existem milhares de
mecanismos epigenéticos, de substâncias, proteínas, metabólitos, íons,
radicais, metais, sais e outras espécies químicas no corpo humano,
que podem se aglomerar de formas incontáveis para produzir bilhões
de estruturas transientes que terão propriedades químicas e físicas
(eletrobioquímicas) únicas e que poderão interagir entre si em trilhões
de possibilidades diferentes, dando origem a diversas propriedades
emergentes, como a consciência. Ignorar esta complexidade é ignorar o
óbvio. Simplificar esta complexidade é falacioso.
11) CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, podemos dar uma resposta à pergunta:
Somos tão irracionais como alguns achados neurocientíficos apontam?
Não. A “racionalidade” pode ser entendida ainda como a capacidade de
agir segundo “razões” e “motivos”. Exercer esta habilidade pressupõe
a existência de estruturas neuronais (localizadas na sua maioria no
neocórtex) que nos habilita a viver em sociedade − uma tarefa nada
simples, haja vista que nossa natureza nos “força” a mentir, enganar,
cooperar, competir, sempre tendo como fim alcançar um objetivo
específico.
Porém, possuímos racionalidade restrita (CHERNIAK, 1986;
DE SOUSA, 2009). Ao viver em sociedade, temos que ter a habilidade
de detectar mentiras e a confiabilidade das asserções de nossos pares
para definir a melhor estratégia de ação, dada a informação disponível
no meio. Isto é ser racional e, é o máximo a que podemos chegar; agir
racionalmente significa agir segundo razões que sirvam de suporte para
alcançar um fim. Se as crenças que suportam a decisão não são as mais
adequadas é um assunto que demanda outra discussão.
A posse de estruturas neuronais nos habilita a agir segundo razões.
Não é a base neuronal que causa nossa ação, esta última é apenas a estrutura
necessária subjacente que processa estímulos físico-químicos captados
no meio. É a interação do agente com o meio social que o faz definir
estratégias de ação segundo estados de coisas no meio ambiente imediato.
A neuroquímica e a genética, embora possam impor limitações àqueles
que possuem anomalias, não impedem a interação social por completo. O
agente incapaz de executar alguma tarefa certamente se mostra capaz de
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realizar outras. Phineas Gage, embora tivesse o cérebro danificado, ainda
tinha a habilidade de interagir socialmente e conseguia controlar alguns
impulsos, demonstrando certo autocontrole.16 Reconhecer a verdade ou
falsidades das asserções pressupõe a posse de faculdades racionais, isto é,
uma racionalidade mínima.
Além disso, parece irreversível o caminho de estudar o
comportamento humano segundo a neurobiologia e a neurociência ao
lado das ciências sociais, a fim de fornecer uma explicação racional,
sólida e completa da natureza humana. Entretanto, os atuais achados
neurocientíficos ainda são insuficientes e escassos e, não servem de suporte
para argumentar em favor da ausência de racionalidade e consciência.
Não há a intenção de negar ab initio a possibilidade da
confirmação das hipóteses propostas pelas neurociências. Contudo, é
preciso reconhecer que há um agente racional capaz de reconhecer a
verdade ou a falsidade de certas asserções. Além disso, o modo como
alguns neurocientistas argumentam, usando instrumentação, técnicas e
protocolos experimentais rudimentares e limitados, não convence. Como
uma ciência recente, a neurociência requer ainda discussão crítica sobre
seus fundamentos, uma verdadeira “filosofia da neurociência” que discuta
epistemologia, metodologia e ontologia, a fim de garantir o estudo e as
conclusões que se seguem dos achados. O argumento científico é, em
última instância, um argumento racional, e neurocientistas tentam nos
convencer por meio do oferecimento de razões e motivos.
A normatividade das regras não é uma fortaleza, pois agentes
supostamente racionais desviam frequentemente das normas estabelecidas,
cometendo erros e desvios normativos. Mas, este fato não parece implicar
em irracionalidade irrestrita. Pelo contrário, há alguém no comando, há
uma racionalidade restrita, pois mesmo aqueles neurocientistas que visam
reduzir a racionalidade à neurobiologia decidiram argumentar em favor
de suas hipóteses na base da argumentação racional, e este procedimento
pressupõe uma racionalidade mínima, o que é a demonstração cabal de
que há alguém no controle, capaz de avaliar as razões e motivos expressos
por meio da linguagem.

Após o acidente, Gage passou a ganhar a vida expondo seu acidente em
apresentações públicas e como motorista de carruagens até morrer, treze anos
depois do acidente. Pelo que consta, sua morte foi causada por complicações
resultantes de convulsões epiléticas.
16
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Em suma, Hempel (1962) tem razão: “[O] homem é de fato um
ser racional: ele pode fornecer razões para qualquer coisa que ele faça”, e
Aristóteles, mutatis mutantis, ainda está certo: a racionalidade é a marca
definidora da natureza humana.
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A CIDADE PEQUENA
E A POESIA DE MAX VIEIRA
Gerson Tavares do Carmo
Karine Castelano
Jean Pierre Couto Lessa
Este ensaio é dedicado à ilustre professora Ruth Chaves.1
In memorian
Este ensaio analisa o livro de poesias Por que o galo não canta?, de
Max Vieira (1990), com o objetivo de refletir sobre as cidades pequenas
a partir de um paradoxo comum, típico delas, que oscila entre a crítica à
história de sua origem e o ideal comunitário latente. Tendo a poesia de Max
Vieira e o município de Cantagalo como referências, iremos conduzir nosso
texto de modo a discutir a poesia como forma de crítica social e a cidade
pequena como lugar privilegiado para o exercício de uma sociabilidade
contrafactual. Usamos dois recursos metodológicos: (i) a comparação com
o objetivo de problematizar a hegemonia da cidade grande em relação à
cidade pequena; e (ii) o dispositivo de análise dos espaços mentais para
capturar os sentidos dos poemas de Max Vieira.
Inicialmente apresentaremos algumas informações de modo a
conferir ao leitor condições de situar-se nas ideias que desenvolveremos,
considerando que a temática da cidade pequena não é objeto de importância
na investigação acadêmica. Dar visibilidade a outros aspectos/modos de
ver as cidades pequenas, tidas invariavelmente como sinônimo de atraso,
pitoresco, lugares que nada têm de atrativo ou “empolgante”, é por onde

Ruth Maria Chaves nasceu a 2 de abril de 1934 em Belém do Pará. Formada
em Letras Neo-latinas e Biblioteconomia. Publicou "Roda Pião", poesia, edição
do Jornal de Letras em 1956, exerceu o magistério na Faculdade de Filosofia
de Campos, onde passou a residir, lecionando Língua Portuguesa. Professora
convidada da Universidade Estadual do Norte Fluminense de 1993 a 2003,
ministrando a disciplina Linguagem Poética.
1
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o presente ensaio encontra sua justificativa.
1) A CIDADE PEQUENA: AMOR E MEDO
Por amor à cidade é o título do livro de Jacques Le Goff (1998)
no qual é desenvolvido, em forma de entrevista, curioso paralelo entre
as cidades medievais e as cidades do fim do século XIX. Negando
a imagem da Idade Média como um período de trevas, o autor, ao
debruçar-se sobre os séculos X a XIII, prefere as ideias que traduzem
mais semelhanças entre a cidade contemporânea e a cidade medieval
do que aquelas que traduzem semelhanças entre a cidade medieval e a
antiga. Ideias de inovação, criatividade, troca, prazer, busca de segurança
coletiva pela própria comunidade, sentimento de orgulho pelo urbano,
são colocadas num mesmo patamar, reservadas as proporções entre as
cidades contemporâneas e medievais.
Em caminho oposto, na obra Ano 1000 Ano 2000 – na pista de
nossos medos, Georg Duby (1998) faz associações entre os medos
medievais e os medos atuais, a saber: medo da miséria, medo do outro,
medo das epidemias, medo da violência, medo do além.
As expressões “por amor à cidade” e “na pista de nossos medos”
podem ser consideradas reveladoras dos nossos sentimentos e de como
pretendemos abordar a obra de Max Vieira.
Dentre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, Cantagalo,
junto com outros 51 municípios, faz parte de um expressivo2 grupo de
cidades pequenas que compõe 55% dos municípios do estado com menos de
40 mil habitantes, de acordo com o Censo de 2010 do IBGE – em que pese
a questão de territorialidade, de espaço como fator de qualidade de vida,

Poderíamos questionar essa expressividade, considerada a proliferação de
municípios após a Constituição de 1988. Por isso recorremos ao conceito
de densidade demográfica para confirmar a tendência do referido grupo
de municípios ser realmente expressivo no Estado. Em 1940, a densidade
populacional destes municípios (ou distritos, antes de se tornarem municípios)
era de 30 hab/km2 e em 1996 era de 43 hab/km2 (43% a mais), já a densidade do
restante do Estado em 1940 é de 118 hab/km2 e em 1996 é de 484 hab/km2 (310%
a mais), sendo assim podemos concluir que os 55% dos municípios mantiveram
densidade populacional de cidade pequena, enquanto o restante dos municípios
do Estado, explodiram populacionalmente (CIDE, 1997).
2
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a diferença entre metrópole e cidade pequena é notória. Tais municípios,
apesar de serem satélites de municípios-polo no que tange a educação
superior, a mercados especializados ou a lazeres sofisticados, por exemplo,
e de serem ideologicamente marcados por uma frustração de progresso,
possuem características que, neste início de século, ainda são cobiçadas
nas metrópoles. Ritmo de vida mais tranquilo, ausência de trânsito intenso,
mais segurança, mais espaço, são alguns dos requisitos cobiçados.
A cidade pequena possui uma vida mental totalmente distinta da
cidade metropolitana. No dizer de Simmel (apud GILBERTO VELHO,
1979, p. 12):
A metrópole extrai do homem, enquanto criatura que
procede a discriminações, uma quantidade de consciência
diferente da que a vida rural extrai. Nesta, o ritmo da vida
e do conjunto sensorial de imagens mentais flui mais
lentamente, de modo mais habitual e mais uniforme. É
mais precisamente nesta conexão que o caráter sofisticado
da vida psíquica metropolitana se torna compreensível
– enquanto oposição à vida de pequena cidade, que
descansa mais sobre relacionamentos profundamente
sentidos e emocionais. Estes últimos se enraízam nas
camadas mais inconscientes do psiquismo e crescem
sem grande dificuldade ao ritmo constante da aquisição
ininterrupta de hábitos.
É preciso frisar que nosso interesse não é o de fazer apologia à
cidade pequena, mas contextualizar um dos aspectos deste ensaio.
A maior parte da população se concentra em menor número de
municípios, somado ao peso econômico e educacional das metrópoles,
por uma lógica modernista, progressista. Estes são alguns dos fatores
que conduzem a cidade pequena a um sentimento de inferioridade,
de exclusão, de atraso tecnológico. As “cidadezinhas do interior”,
como são chamadas por muitos, são ambientes periféricos que não
despertam interesse intelectual. Embora haja exceções, geralmente
o que se tem são pequenos resumos da história da cidade para uso
escolar ou produções escritas por memorialistas da cidade. Entretanto,
as cidades pequenas são territórios privilegiados para o estudo das
relações sociais citadinas, fortemente imbricadas institucionalmente,
principalmente pela família, haja vista a proliferação de reuniões de
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família e interesses genealógicos; pela igreja, devido à proliferação de
templos e competição de credos; e pelas associações civis, haja vista a
proliferação de agremiações de idosos, de ambientalistas, associações
de bairro, entre outros, nestas cidades.
Em Cantagalo, pelo lugar social que um indivíduo pode ocupar,
pela quantidade de cumprimentos que se dá em qualquer saída à rua, pelas
atitudes solidárias, pelo desejo de guaritas de segurança nas entradas e
saídas da cidade, pela apreensão com roubos que têm ocorrido, mostra
que estamos de acordo com os estudos de Duby (1998) e Le Goff (1998),
onde relatam que as cidades medievais e contemporâneas, principalmente
as pequenas, são realmente semelhantes. Gostar da cidade pequena
e nela sentir medo tem a ver com uma vida coletiva presente, inquieta,
sem perspectivas, ameaçada, que tem que viver o trágico cotidiano – sua
referência (MAFFESOLI, 1995).
Foi na sua cidade pequena que Max Vieira escreveu seu livro, mas
sobretudo foi sobre uma cidade pequena que Max Vieira escreveu. Assim,
entendemos que estas marcas, talvez particularizantes, fazem sua poesia
transcender a cidade a que se refere, referindo-se a todas elas.
Nossa intenção aqui é problematizar a estagnação e a letargia
atribuídas às cidades pequenas, como se nelas o passado estivesse fechado
a reinterpretações de suas histórias.
Duby (1998, p. 13) questiona:
Por que e em que mudamos? E em que o passado
pode dar-nos confiança? [...] Nossa sociedade é inquieta.
O próprio fato de que ela se volta resolutamente na
direção da sua memória é uma prova disso. [...] Se nos
apegamos dessa maneira à memória dos acontecimentos
ou dos grandes homens de nossa história, é também para
retomar confiança. É por isso que uma inquietação, uma
angústia, está escondida em nosso íntimo.
Nas cidades do interior, os “grandes homens” estão próximos,
são parentes. Se idosos recebem reverência com atitude natural, talvez
fruto da “memória herdada” (POLLAK, 1992, p. 204), de uma época
em que, junto com o ato de reverência pela hierarquia, estava presente a
consciência de que os idosos são fontes vivas de conhecimento. Fontes
que, hoje, possibilitam-nos participar de uma espécie de história do tempo
presente, “[...] portadora da singularidade de conviver com testemunhos
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vivos” (FERREIRA, 1994, p. 7); antes questionada pela historiografia
oficial, mas agora afirmada, que dá voz aos excluídos, recupera trajetórias
dos dominados, tira do esquecimento o que a história oficial sufocou
durante tanto tempo. Segundo Marieta Moraes Ferreira (1994, p. 8),
Esta linha historiográfica que explora as relações entre
memória e história rompe com uma visão determinista
que limita a liberdade dos homens, coloca em evidência
a construção dos atores de sua própria identidade e
reequaciona as relações entre passado e presente ao
reconhecer claramente que o passado é construído
segundo as necessidades do presente.
Ferreira (1994, p. 9) considera que a recuperação das memórias
imbricadas à história do presente “[...] podem servir não apenas a
objetivos acadêmicos, como constituir-se em instrumentos de construção
de identidade e de transformação social”. É neste sentido de transformação
social, ruptura com um sentimento citadino de inferioridade diante dos
paradigmas de progresso contínuo, que este trabalho também se justifica.
Tendo isso em vista, acreditamos que o caráter de memória cotidiana
contido no trabalho de Max Vieira contribui para a reflexão almejada.
2) O CONTRAPONTO DA CIDADE PEQUENA
À GRANDE CIDADE: O IDEAL COMUNITÁRIO
É cada vez mais evidente que a ordem e a desordem achamse intimamente mescladas. Isto nos conduz, nas palavras de Maffesoli
(1995, p. 33), a afirmar que “[...] pretendemos salientar a incoerência, a
polissemia do todo social, e descobrir aí formas estruturantes”.
O nosso interesse maior em descrever a atualidade segundo a
visão de Maffesoli (1995) está na forma como este filósofo o faz, ou seja,
analisa a atualidade por uma perspectiva que rompe com as categorias
que sustentaram o império da razão por 400 anos, de Descartes à bomba
atômica sobre Hiroshima. É uma análise fundante que leva em conta os
sentimentos, a busca do bem-estar comunitário inerente ao ser humano,
tão obstaculizado pelos poderes econômicos e políticos, consolidados na
modernidade, pela noção de Estado.
Em uma rápida descrição da incoerência e polissemia do todo social
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da atualidade, na visão de Maffesoli (1995), podemos citar por um lado o
fanatismo, a exclusão, o corporativismo rasteiro, a miséria do cotidiano,
os banditismos, a revolta juvenil, a reivindicação setorial; por outro lado,
os concertos pelas grandes causas humanitárias, a multiplicação das
organizações não-governamentais, várias ações caritativas. Como avaliar
tais constatações paradoxais? Hoje se vive intensamente uma relativização
cultural, uma fragmentação social que passa a ser orientada por uma
lógica do sentimento pelo que está próximo, pelo que se pode ver e tocar,
formando grupos sociais cujo sentido de existir é o próprio conviver – o
ideal é comunitário.
O que está nascendo é uma solidariedade orgânica, em seu sentido
mais forte. Organicidade que, de uma maneira mais vivenciada do que
conceptualizada, abrange a totalidade da pessoa em um quadro comunitário
familiar, e onde ela pode ser investida em ações próximas, ou pelo menos
em ações que tenham reflexos diretos sobre a própria comunidade. De fato,
a maior parte das ações caritativas de que se acaba de falar não tem nenhum
resultado tangível, ou então possui resultados muito modestos, quando
medidos com o metro da razão instrumental de eficácia. Pelo contrário,
favorece a emoção comum, conforta o sentimento coletivo e, por isso,
fortifica o vínculo comunitário (MAFFESOLI, 1995).
O concreto, o cotidiano, a vida banal e sem qualidade, tudo isso coisas
que foram amplamente tornadas menores, senão desvalorizadas, durante
toda a modernidade, invertem-se em seu contrário (como exemplo podemos
citar o sucesso dos programas que trazem as mazelas da vida cotidiana para
a tela: “pegadinhas”, “casos de família”, etc.). A esse respeito, basta fazer
referência a todas as ações caritativas que se desenvolvem em nossos dias,
a multiplicidade dos conjuntos musicais organizados para financiar alguma
causa nobre, a todas as pequenas solidariedades cotidianas.
Sintetizando, Maffesoli (1995, p. 15) afirma que “[...] não adianta
mais uma negação do paroxismo existencial em que se encontra o mundo
atual, a censura moralista não serve mais para nada, pois o movimento é
profundo, e, sobretudo, enraizado na vida cotidiana, sendo melhor avaliar
seus aspectos positivos”. Na introdução do livro, Max Vieira (1990, p.
12) faz um esclarecimento em estilo coloquial, exemplo deste paroxismo
existencial enraizado no cotidiano:
Taí o poema que ando imaginando desde 1984. Só
agora ele toma forma. Decidi organizá-lo num livro,
pois só assim poderia contar a história de Cantagalo,
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sob o olhar de um rabiscador de palavras, que teima em
continuar criando. O livro vem com muita disposição
(apesar de todos os golpes e planos dos últimos anos) e
foi dividido em duas partes. A primeira descreve de como
Mão de Luva conseguiu chegar pelas terras de Minas; a
segunda, conta fatos atuais de Cantagalo, inclusive das
cidades vizinhas. São histórias de ruas e botequins.
Na entrevista que fizemos com o autor, ao perguntarmos porque ele
introduziu questões do cotidiano em sua poesia, respondeu “[...] é que a
história não para, não é? Então ela está sempre em mutação, sempre em
atividade, foi para tentar dar um prosseguimento da história de Cantagalo
com a atualidade de Cantagalo, certo” (12.12.1999).
Seria mais uma coincidência a poesia de Max Vieira se encaixar
em mais esta perspectiva sobre a sociedade atual? Ou Max tem uma
sensibilidade que está sintonizada com os movimentos existenciais
humanos da atualidade, e esta sensibilidade está revelada em sua poesia?
A partir de tais indagações a respeito de um passado que se
abre na poesia e na fala de Max Vieira, é possível admitir que o futuro
visível, previsível, manipulável, balizado, projeção do presente, tornouse invisível, imprevisível, incontrolável; chegamos, simetricamente, da
ideia de um passado visível a um passado invisível; de um passado coeso
a um passado que vivemos como rompimento; de uma história que era
procurada na continuidade de uma memória a uma memória que se projeta
na descontinuidade de uma história. Nora (1993, p. 19) é enfático: “Não
se falará mais de ‘origens’, mas de ‘nascimento’. O passado nos é dado
como radicalmente outro, ele é esse mundo do qual estamos desligados
para sempre”.
Com esta seção encerramos o conjunto de perspectivas teóricas
que usaremos para ler o livro de Max. Sinteticamente leremos Max por
uma visão que nega a dicotomia progresso x decadência na sociedade,
uma visão que nega à historiografia oficial o poder absoluto de leitura
sobre o passado, por uma visão favorável ao ideal comunitário que o
cotidiano humano se vê impelido a viver, por uma visão favorável à
capacidade que a cidade pequena tem de viver as relações sociais mais
profundamente.
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3) CANTAGALO: UMA CIDADE PEQUENA
A cidade de Cantagalo, pelo esvaziamento econômico ocasionado
pela derrocada do café, em finais do século XIX, e por estar afastada do
litoral (200 km), no século XX acompanhou o progresso econômico e
tecnológico da metrópole, à distância e fazendo-o com atraso. Mantevese como “cidade pequena do interior” até hoje (CIDE, 1997). Assim,
Cantagalo, no seu cotidiano, chega potencialmente ao início do século XXI
com características intrínsecas ao que Maffesoli (1996, p. 21) chama de “[...]
a infalível arte de viver e a inesgotável fecundidade de toda socialidade”, ou
seja, a relação face a face, a relação proximal com a natureza, a relação de
segurança física, as relações intergerações. São trançados de hábitos sociais
que percorrem o cotidiano mantendo sua identidade coletiva em meio à
balbúrdia do esgotamento de um modelo pautado no progresso econômico
contínuo (ROUANET; MAFFESOLI, 1994).
O baixar meia porta do comércio lojista quando alguém na cidade
falece, o contar histórias do ex-caçador e seu cachorro, o passear na
praça, o ir trabalhar do pedreiro com seu coleirinho e o cuidar coletivo
das diabruras da infância vizinha atestam a vitalidade afetiva da cidade.
Não seria arriscado dizer que a cidade, inconsciente da gestação de
um novo projeto social em nível mundial (ROUANET; MAFFESOLI,
1994), se liga com o exterior, é seduzida pela sociedade de consumo,
pela globalização, mas sente mais prazer em estar com os seus mais
conhecidos, mais reconhecíveis, mais previsíveis. A linguagem e,
portanto, a ação (PIGNATARI, 1997), se volta para a busca de sentido de
vida, para a intimidade da vida.
No entanto, uma curiosa expressão popular, “em Cantagalo nada
vai para frente, aqui até o trem entrava de costas”, nos diz o contrário.
Vimos também que a poesia de Max Vieira é carregada de significados de
mágoa para com a cidade. Talvez contando um pouco a história da cidade
tenhamos acesso às fontes dos mitos resgatados por Max Vieira.
Para tratar deste assunto recorremos à obra de Clélio Erthal (1992),
que traz uma série de informações necessárias à abordagem do livro de
Max Vieira.
Sertões de Macacu, também chamado de Sertão dos Índios Brabos,
foi a última área do Estado do Rio de Janeiro a ser colonizada, já que era
área de segurança estratégica para evitar contrabando do Estado de Minas
Gerais para o Rio. A região abrangia desde a área vizinha à Serra dos Órgãos
até a divisa com Minas Gerais. Mas o contrabando ocorria. Seu líder na
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região dos Sertões de Macacu, um português chamado Manoel Henriques,
tinha o apelido de Mão de Luva.
No capítulo intitulado A invasão dos sertões do Macacu pelo bando
de Mão de Luva, Erthal (1992, p. 38) diz que “[...] este bando tinha por
chefe Manoel Henriques, temido por sua valentia e que passou à história
com a alcunha de ‘Mão de Luva’, por trazer sempre à destra uma luva
acolchoada como a dos boxeadores”.
Seu nome envolveu-se em lendas. Sob os olhos de alguns que
buscaram nobiliarquia para a fundação de Cantagalo, tratava-se de um
nobre lusitano perdido nas selvas do Brasil. Segundo essa versão, que
ainda faz sucesso, haja vista que não à toa a versão divulgada por Max
Vieira, Manoel Henriques era duque de Portugal, supostamente o chamado
Duque de Santo Tirso. E por ter namorado a herdeira do trono – a futura
Rainha D. Maria I – contra a vontade do poderoso Marquês de Pombal,
caiu no desagrado deste. Diz a lenda que, na véspera da partida, o nobre
excluído do poder pelo Marquês de Pombal foi visitado às escondidas
pela princesa, que, ao despedir-se dele, entregou-lhe uma luva, entre juras
de amor, com a recomendação de não tirá-la até que os dois voltassem a
se encontrar. Assim, a mão beijada estaria protegida do toque de outra
pele. Daí a razão romântica do apelido.
Porém, documentos não confirmam esta versão. Nas palavras de
Erthal (1992, p. 39):
Que ele era português até se admite, pois a forma como
grafava o sobrenome Henriques, com s – tanto quanto
seu irmão Antonio – era usual no Reino, como indicativa
de filiação. Ali, as pessoas costumavam acrescentar
aos próprios nomes os dos genitores, sempre no plural
(Henriques = filho de Henrique; Rodrigues = filho de
Rodrigo; Álvares = filho de Álvaro; Peres = filho de Pero;
Gonçalves = filho de Gonçalo, etc), para se identificar
socialmente, assim distinguindo-se dos homônimos. E
essa prática nunca foi seguida no Brasil.
Erthal (1992, p. 39) continua:
Mas nobre, nada indica que o fosse, pois não consta
da nobiliarquia lusa nenhum duque com esse nome.
Sobre a luva Ludwig Wilhelm von Eschwege (apud

69

Conhecimento em Processo 2

ERTHAL, 1992, p. 40), mineralogista alemão que viveu
em Minas vinte e cinco anos após seu desaparecimento,
entre mineradores que por certo o conheceram, a ele se
refere como “mulato ativo e atrevido, que já entrou em
muitas desordens”, sendo que “numa delas perdeu uma
das mãos que substituiu, não por uma de ferro, como
Goetz de Berlichingen, mas por uma de couro”.
Após a prisão de Mão de Luva a região é oficialmente
colonizada, até mesmo porque ali não havia ouro, e o mesmo já se
havia exaurido nas Minas Gerais. Daí temos o período da imigração
suíça e o surgimento das plantações de café. Cantagalo passa a ser a
casa dos Barões do Café no Rio de Janeiro, com cinema, palacete,
escravos. A chegada da primeira ferrovia nas montanhas – Estrada
de Ferro Cantagallo, construída por Antonio Clemente Pinto, Barão
de Cantagalo – coincide com mudanças nos modos de produção da
economia mundial. O impedimento de utilização da mão de obra
escrava associada à queda dos preços do café no mercado mundial
passa a desenhar a nova paisagem de Cantagalo.
Na última década do século XIX, o distrito sede é assolado por um
surto de febre amarela, a mortandade provoca um êxodo considerável na
cidade. Obras de saneamento são realizadas e a economia de Cantagalo
entra no ciclo do gado. Ainda sob influência do poder adquirido no século
anterior, lideranças mantêm-se próximas às principais movimentações
políticas do país, participam ativamente da Revolução de Trinta. A partir
do momento em que perde a possibilidade de ser a capital do Estado
do Rio de Janeiro, disputada com Nova Friburgo e Niterói, o vínculo
direto com o poder é cortado. Daí em diante não deixa de ter expressão
política, mas como curral eleitoral ao estilo coronelista. O século vinte
prossegue até que, em 1970, chega a primeira fábrica de cimento. Na
década seguinte, mais duas fábricas de cimento se instalam no município,
tornando-se as três responsáveis por quase 70% da receita municipal.
4) CANTAGALO E A POESIA DE MAX VIEIRA
Max Vieira nasceu em Cantagalo, trabalha como engenheiro civil, é
casado e tem duas filhas. À época em que publicou o livro estava com 27
anos. Perguntado sobre o que o motivou a escrevê-lo respondeu:
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[...] a principal ideia desse livro foi que eu sempre achei
a história de Cantagalo muito interessante e com pouco
acesso [...] A população de uma maneira geral quase que
não tem acesso à história. Nós só temos hoje um livro que
conta essa história, que é o Mão de Luva, mas você não
encontra mais exemplar desse livro, tem um na biblioteca,
mas não pode sair. Então, eu tentei, através da poesia, que
no meu entender é uma linguagem onde você pode entender
melhor as coisas, transformar essa história em poesia para
tentar divulgar [...], dar uma amplitude maior nessa história
de Cantagalo para que todos pudessem ter acesso [...].
O livro com poemas contando a história do surgimento de
Cantagalo, considerando Mão de Luva como personagem romântico, teve
uma tiragem de duzentos exemplares, financiada pela prefeitura, para a
qual não houve evento de lançamento, o autor simplesmente os distribuiu
para amigos e escolas.
Considerando que os poemas contam a história em estilo romanceiro
– como o faz exemplarmente Cecília Meireles em O Romanceiro da
Inconfidência – não se pode esquecer o poder desta forma de registro de
imagens síntese da história. Na entrevista realizada (1999), Max Vieira
informa sobre a escolha pelo viés poético: “[...] eu tentei através da
poesia, que no meu entender é uma linguagem onde você pode entender
melhor as coisas”. Podemos dizer que o objetivo de Max de divulgar a
história do surgimento de Cantagalo dá um tom diferente ao seu pequeno
Romanceiro do Canto do Galo. Esta diferença faz sua poesia transcender,
destacar-se da visão existente sobre a história de Cantagalo e também do
estilo de poesia que é produzida na cidade.
O livro é composto por trinta e quatro poemas, dos quais vinte e
três se ocupam de uma releitura pelo viés do cotidiano da história mítica
de Cantagalo, e onze tratam de lembranças do cotidiano mescladas a
símbolos de memória da cidade, como os casarões, ruas que mudaram de
nome, a praça da matriz, dentre outros.
Escolhemos apenas quatro poemas, considerando os conceitos
trabalhados anteriormente: de cotidiano e ideal comunitário e de saturação
do político, para observar o jogo que fazem com a dimensão histórica e
cotidiana da cidade.
Os dois poemas abaixo fazem o contraponto entre o que diz a
história sobre o personagem Mão de Luva e o que dizem os personagens
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comuns da atualidade sobre sua história. Entre “a completa verdade” da
versão histórica e “a verdade quase completa” da versão cotidiana, Max
Vieira os estabelece como os eixos contraditórios que guiarão o livro
inteiro:
HISTÓRIA SECRETA E SARCÁSTICA DO CANTO DO GALO
(introdução à primeira parte)
ou
a completa verdade sobre as aventuras
de Mão de Luva,
o fundador de Cantagalo,
ou
a verdade quase completa
sobre as histórias
e os personagens da atualidade (p. 10).
E POR FALAR EM ATUALIDADE
(introdução à segunda parte)
A verdade quase completa
sobre as histórias
e os personagens da atualidade.
Ou
uma visão desinibida
dos botequins
e dos casarões da cidade.
Ou
de como a poeira do cimento
invadiu os olhos
e os bolsos
dos cantagalenses (p. 53).
Nos dois poemas seguintes, Max promove tensão entre o sarcasmo
e o deleite para dizer de sua visão sobre a pequena cidade. Em “Por que
o galo não canta?”, poema dedicado a um amigo, vemos uma escrita
que desabafa com ironia crítica a mudança promovida pela chegada das
três fábricas de cimento à Cantagalo articulada, no mesmo tom, com as
lembranças de que na Rua Direita, situada no centro da cidade, no início
do século XX, era proibida a passagem de escravos e pessoas comuns.
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Em “O galo cantou” despreza a história oficial para dizer com sua poesia
seu “deleite crítico”:
POR QUE O GALO NÃO CANTA?
(A João Alemão – artista plástico)
A vida escorre lentamente
pelo córrego São Pedro.
Pacientemente,
modestamente,
a vida segue um rumo certo.
Crescer,
cansar,
morrer
e desfilar corretamente
na parada de sete de setembro.
Há muito cimento
nas mentes e nos corações.
O dia é claro.
Bares,
escolas,
ruas novas.
A vida continua
pacata
e vazia
pelas praças.
Me comove muito
em saber
que no início do século
somente homens polidos
e bem penteados
podiam passear
por certas ruas (p. 62).
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O GALO CANTOU
faço descer pelo gargalo
um bom rabo-de-galo.
Não me abalo
quando penso que um canto de galo
(que até hoje ecoa em algum ralo)
fez nascer Cantagalo (p. 71).
Os quatro poemas citados tem conteúdos que oscilam entre
referências históricas e memórias cotidianas, com predominância de
uma sobre a outra conforme o desejo do autor. Nesses poemas, conforme
Carmo e Pereira (2012, p. 263), é possível fazer uma releitura integrada
desses poemas por meio do dispositivo de análise dos espaços mentais de
Fauconnier (1984)3.
Desta forma, organizamos um quadro para evidenciar os
espaços mentais aos quais os textos nos remeteram, as suas respectivas
correspondências e a integração textual que fizemos. Entre outros
possíveis, estes espaços mentais oferecem pontos de vista selecionados
que, mediados pela nossa compreensão do mundo e pela sugestão embutida
nas próprias expressões escolhidas pelo autor ao escrever seus versos, são
capazes de gerar uma série de outros espaços mentais correspondentes
(coluna “Correspondências”) que operam como projeções.

Gilles Fauconnier, professor do Departamento de Ciências Cognitivas da
University of California San Diego, é o criador da Teoria dos Espaços Mentais.
As três noções nucleares de Fauconnier (apud MARCUSCHI, 1999, p. 21-23)
são: a) Espaço mental (mental espace): concebido como núcleos cognitivos
estruturalmente simples, elaborados localmente, esquemáticos, não comportando
operadores lógicos; b) Correspondência (mapping): esta noção provém da
matemática, sugere uma espécie de mapeamento de correspondências entre dois
domínios cognitivos em que o segundo (correspondência) é um tipo de contraparte
do primeiro (espaço mental) que lhe serve de base; e c) Integração (blending):
é uma operação cognitiva geral de integração conceitual com múltiplas funções
num processo de construção de significação para reconstrução textual, a qual
rigorosamente equivale a uma inferência integrativa entre os domínios dos
espaços mentais e suas correspondências.
3
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QUADRO 1
Espaços mentais e suas respectivas correspondências
obtidos dos quatro poemas de Max Vieira, anteriormente citados
ESPAÇOS MENTAIS
(TRECHOS DOS VERSOS)

1- A história secreta e sarcástica
do canto do galo.

2- Mão de Luva: a verdade
completa sobre as aventuras de
Mão de Luva, o fundador de
Cantagalo.

CORRESPONDÊNCIAS

1- A monotonia da cidade esconde
uma hipocrisia que vem do passado,
que precisa ser denunciada com o
devido sarcasmo nos poemas escritos
em tom de zombaria e malícia.
2- É a história que contam de Mão de
Luva, é o que está escrito, é oficial, e
o que é oficial é tido como verdade.

3- Cantagalo do início do século:
somente homens polidos e bem
penteados podiam passear por
certas ruas.

3- Cantagalo era uma cidade importante
no início do século XX, tendo destaque
na história do Rio de Janeiro. Nela havia
uma elite que proibia pessoas comuns e
escravos de passarem em certas ruas.

4- De como a poeira do cimento
invadiu os olhos e os bolsos dos
cantagalenses; Há muito cimento
nas mentes e corações; Bares,
escolas e ruas novas; A vida continua pacata e vazia nas praças.

4- Cantagalo é uma cidade pacata,
monótona, vazia de sentido; na década de
1970 as fábricas de cimento chegam ao
município, a arrecadação aumenta,
fazem ruas novas, mas a cidade não
dinamiza.

5- A verdade quase completa
sobre as histórias e os personagens da atualidade ou uma visão
desinibida dos botequins e dos
cabarés da cidade.

5- Em Cantagalo acontecem coisas boas
que precisam ser registradas, embora
não sejam tidas como coisas sérias.
Cantagalo, na década de 1980,
lembranças de lugares e de amigos são
registra-das com uma visão desinibida do
poeta, sem pretensão de ser uma verdade
completa da atualidade da cidade.
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6- Por que o galo não canta?
O galo cantou, faço descer pelo
gargalo, um bom rabo-de-galo.
Não me abalo quando penso que
um canto de galo (que até hoje
ecoa em algum ralo) fez nascer
Cantagalo.

6- O galo não canta porque tem uma
história secreta, o seu canto está preso.
Galo associa-se ao sentido de virilidade,
de força, de denúncia de dias antigos e
anúncio de novos dias.
A bebida entre amigos libera a mente
para a criação transgressora dos poemas.

Após a etapa de estabelecer as correspondências procedeu-se a
integração textual, articulando os domínios cognitivos correspondentes
aos espaços mentais, formando uma rede de conexões usando elementos
do texto, tais como as escolhas lexicais (por exemplo, “até hoje ecoa em
algum ralo”), reconstruímos os elementos presentes para projetar um
sentido sobre nossa compreensão global do conjunto dos quatro poemas
em questão.
A partir dessas orientações, elaboramos uma síntese do olhar de
Max Vieira sobre sua cidade. Max Vieira gosta de sua cidade, gosta
de sua história, mas os valores que construíram essa história, do auge
cafeeiro até a chegada das fábricas de cimento, tida como a história
completamente verdadeira, se saturaram socialmente. A cidade, assim,
fica monótona, hipócrita; o autor prefere vê-la pelo lado alegre que vive
com seus amigos. Prefere registrar essa história, mesmo sabendo que ela
não é completa, nem comprometida com a verdade, mas que não deixa
de ser história.
Foi a partir desta síntese que entendemos ser possível pensar
os poemas do autor como uma estética da cidade pequena, lançando a
própria cidade numa dinâmica comum que busca, em suas origens, algum
marco épico para justificar o seu surgimento. Um exemplo dessa prática
é muito bem descrita no filme “Narradores de Javé”4, dirigido por Eliane
Caffé e lançado em 2003.

4 O filme narra o drama da pequena cidade de Javé quando recebe o anúncio de
que será submersa pelas águas de uma usina hidrelétrica. Em resposta à notícia
devastadora, a comunidade decide preparar um documento contando todos os
grandes acontecimentos heroicos de sua história, para que Javé possa escapar da
destruição. Como a maioria dos moradores são analfabetos, a trama se desenrola
na tarefa de encontrar alguém que possa escrever as histórias.
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Uma estética para a cidade pequena transgredir o épico com versos do
ideal comunitário
O artista literário trabalha com uma matéria-prima: a palavra. No
entanto, a palavra em si não basta para se obter um bom texto; é necessário
que ela seja trabalhada num processo de seleção vocabular e exploração
dos significados. Nesta direção a linguagem poética explora o sentido
alterado das palavras, fora do nosso costume, passível de interpretações.
Utiliza diversos recursos para expressar a linguagem de modo singular,
provocando variados efeitos de sentido no leitor, expressando vida e
sentimentos às palavras presentes em determinada obra.
É dessa forma que o livro de poesias de Max Vieira trata de sua
cidade, de memórias pessoais, de sentimentos seus; enfim, trata de
várias fontes inspiradoras que Drummond, em “Procura da Poesia”5,
rechaça, embora seja possível pensar o contrário se a compararmos com
“Confidência de Itabirano”6.
Neste sentido, apesar da poesia de Max ser bastante territorializada,
parecendo que serve apenas à leitura dos cantagalenses, é algo que
poderíamos considerar que expressa o mundo através de si, de forma que
as palavras pudessem adquirir autonomia estética própria de qualquer

In: ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia Poética. Rio de Janeiro:
Record, 2001.“Procura da poesia” é um poema fundamental na obra de
Drummond e no Modernismo brasileiro. Trata-se de um metapoema. Entre os
versos do poema “Procura da Poesia” (p. 241), está, "Não cantes tua cidade,
deixa-a em paz", e a famosa estrofe: "Chega mais perto e contempla as palavras. /
Cada uma / tem mil faces secretas sob a face neutra / e te pergunta, sem interesse
pela resposta, /pobre ou terrível, que lhe deres: / Trouxeste a chave?". Aqui,
Drummond insiste no fato de que o essencial do poema é que nasça da palavra, e
alcance seu dizer na e pela palavra neutra e de mil faces secretas.
5

Entretanto, em outro poema, ocorre o que seria um paradoxo do afirmado na
"Procura pela Poesia". Nele, Drummond canta a cidade pequena onde nasceu,
mas ela surge como palavra estética, renovada. "Confidência de Itabirano" (p.
66) nos deixa ver um homem para quem o fato inarredável de ter nascido em
Itabira cria uma visão de si e da cidade que cumprem com todos os estatutos
estéticos, inclusive com o da universalidade do poema, que Antônio Candido,
este mestre da crítica estética sociológica, chamou de universal concreto. Nesse
sentido os poemas de Max, citados como que "rechaçados" por Drummond, ao
contrário, o afirmam.
6
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cidade pequena brasileira. Há poesias com versos que chamam a atenção
nesse sentido. Podemos citar dois dentre vários:

SAUDADES DA BANDA
A Nacib Mansur – artesão de madeira.
Olho para o retrato
e sinto os instrumentos
sufocados entre a moldura.
O dobrado da retreta
faz o retrato explodir
num único acorde.
O clarinetista virou sapateiro,
o pistonista advogado,
o saxofonista contador,
o trombonista bancário.
A banda ressuscitou
Os anjos calam suas trombetas
para os músicos tocarem (p. 65).
MOMENTO NO BOTECO
(uma noite no Alam-bike)
À memória de Bilé – seresteiro e dono de bar.
Enquanto a noite
vai espalhando
seu charme
e sua sombra
sobre minha cabeça,
eu vou derramando minha solidão
na privada do boteco.
A vida gira.
Os automóveis giram.
78

Ensaios interdisciplinares sobre Linguagem e Cognição

Tudo gira ao meu redor.
Por que ao girar
o mundo não vira
esta cidade de cabeça para baixo,
e deixe que eu veja
as raízes e as bundas?
A noite é grande,
e nada de você aparecer
para levantar minha cabeça
e me guiar
pelas ruas tortas (p. 59).
Perguntamos: qual cidade pequena não possui uma banda? Qual
cidade pequena não possui bar cujo dono é também boêmio?
Mas se insistirmos que as poesias de Max Vieira não atendem aos
requisitos preconizados por Drummond, qual o mérito das poesias em
“Por que o galo não canta?”. Em que seu livro possuiria transcendência
existencial, como dissemos? Obviamente, não seria pelo valor poético de
cada poesia, nem tampouco pelos temas abordados segundo Drummond.
Encontramos auxílio para estas questões em um poema de Manoel
Bandeira. Nele poderemos observar visível aquilo que Max Vieira faz
intuitivamente, porque “acha que a poesia é melhor para escrever”
(entrevista 12.12.1999):
NOVA POÉTICA
Vou lançar a teoria do poema sórdido.
Poeta sórdido:
Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida.
Vai um sujeito,
Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco mui[to bem engomada, e na primeira esquina passa um
[caminhão, salpica-lhe o paletó de uma nódoa de
[lama:
É a vida.
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O poema deve ser como a nódoa no brim:
Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero.
Sei que a poesia é também orvalho.
Mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas,
[as virgens cem por cento e as amadas que envelhe[ceram sem maldade.
Manuel Bandeira denominou seu poema Nova Poética, sugerindo
a intenção deliberada de apresentar uma poética. O adjetivo “nova” nos
chama a atenção por dois motivos principais: primeiramente, porque
Bandeira publicou um poema com o título Poética no livro Libertinagem
(1930), que acabou por se transformar num marco do modernismo
brasileiro; em segundo lugar, porque essa poética nova é uma ruptura
com a poesia desvinculada da vida que persistia e que teima em persistir
até hoje (a poesia que é o orvalho).
Nessa nova poética, Manuel Bandeira lança a figura do poeta
sórdido, do poeta “em cuja poesia há a marca suja da vida”. É uma poesia
que trará à tona problemas humanos que a “poesia-orvalho” não denuncia,
pelo contrário, essa poesia, por omissão, chega mesmo a deturpar a
realidade, apresentando-a como ideal. O sujeito de roupa de brim branco
engomadinha – nos sugere a típica figura do cidadão que aceita a vida
sem qualquer questionamento. O papel do caminhão é sórdido como o
do poeta: é a vida que fica impressa no brim branco do passante; é a vida
que deve ser impressa no branco do papel. Levar a vida para o poema,
transformando-o numa “nódoa no brim”, tem um objetivo claro: retirar o
leitor acomodado de sua passividade, fazer com que o indivíduo apático
e insípido passe a sentir na própria pele a marca da vida. Provocar a
inquietação é a forma que a poesia tem de mostrar a condição humana
ao próprio homem. Por último Bandeira constata a existência de uma
poesia “sem a marca suja da vida”, poesia cujos assuntos poéticos são
amores cor-de-rosa escritos em versos certinhos e rimados. Aliás, essa
nova poética é escrita em versos livres, sem rima, sem estrofes regulares.
Mas com muito ritmo, o ritmo da vida.
Se nos remetermos aos dois poemas a seguir como representativos
das duas partes do livro de Max Vieira, poderemos perceber o caráter
transgressor. Transgressor ao zombar maliciosamente das histórias
oficiais ligada à cidade de Cantagalo e seus distritos:
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UM SARGENTO E UM ALFERES VÃO
ÀS TERRAS DO SERTÃO DE MACACU
(O governador D. Luiz manda o sargento-mor São
Martinho
e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, às
terras do Sertão de Macacu. Eles partem em 20 de abril
de 1784).
A partida
Em vinte de abril
com um grande fuzil
o alferes partiu
buscando um Brasil
perdido e sem lei.
A conversa
O alferes insistia
num Brasil livre, e ria
quando o sargento abria
todo o peito e dizia
que o ouro era do rei (p. 45).
RUA LARGA
(uma visão de Cordeiro)
Quem passa pela avenida principal
logo percebe o cheiro de boi
que vem do curral.
O tempo se foi
e não restou uma só vaca
para contar que Epitácio Pessoa
descerrou a placa
inaugurando a exposição
Hoje muita gente anda à toa
mesmo na contra-mão (p. 70).
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Dessa forma, o livro de Max Vieira, por essa característica
transgressora marcante, pode ser considerado como arte, já que a
transgressão é o principal fator que define se uma produção artística
de qualquer natureza que pode ser considerada arte ou não (CHAVES,
1999). Nele, há uma profunda reflexão sobre a vida na cidade pequena
e sobre a expressão dessa vida – por meio da construção consciente do
poema, quer na escolha e no arranjo lexical, quer na própria disposição
gráfica que dá aos textos.
5) CONSIDERAÇÕES FINAIS
A poesia de Max Vieira é uma prática de resistência à petrificação
de valores na cidade de Cantagalo, é continuidade histórica, é anuncio
vivo de uma utopia desejada, após a saturação de um estado político
dominado pelo império da razão, é a utopia da cultura do sentimento
partilhado, da comunhão de valores, do homo ludens em busca de uma
nova forma de ser feliz.
Nela há a emoção despertada pelo prazer estético que a dissonância
dos dois conjuntos de poesia provoca. Essa emoção pode levar à busca de
uma interpretação mais consciente dos poemas, em que ele nos convida
a um processo de entendimento próprio, convite que respondemos
pela análise e síntese calcados na teoria dos espaços mentais de Gilles
Fauconnier.
Nesse sentido, podemos dizer que haverá, sempre, um processo
de interpenetração entre o leitor e o poema. Esse processo muitas vezes
é difícil, um verdadeiro combate, como o próprio Drummond, em O
lutador, mostra: “Lutar com palavras/ é a luta mais vã./ Entanto lutamos /
mal rompe a manhã./ São muitas, eu pouco. / [...] / Palavra, palavra/ (digo
exasperado) / se me desafias, / aceito o combate”.7

O presente ensaio é uma reescritura da monografia “Max Vieira e a cidade pequena”,
estudo do livro de poesias de Max Vieira Por que o galo não canta?, produzido
na disciplina “Linguagem Poética” ministrada pela professora Ruth Maria Chaves
na primeira turma do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da
Universidade Estadual do Norte Fluminense, no segundo semestre de l999.
7
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JORNALISMO E LITERATURA:

UMA ANÁLISE DOS PONTOS DE CONVERGÊNCIA
NO ROMANCE-REPORTAGEM “A SANGUE FRIO”,
DE TRUMAN CAPOTE
Gisele Borba Correa Sampaio
Sergio Arruda de Moura

					
			
1) JORNALISMO LITERÁRIO: UM BREVE HISTÓRICO

As primeiras experiências de aproximação do jornalismo com a
literatura nos jornais impressos são registradas nas décadas de 1830 e
1840 na França e Grã-Bretanha, com a publicação dos folhetins, que eram
suplementos com críticas literárias e assuntos diversos e que pretendiam
atingir todo tipo de público leitor com narrativas de fácil compreensão.
Apesar das características popularescas, os folhetins possibilitaram o
acesso à literatura. Histórias da vida real, ainda que fictícias, narradas em
capítulos, eram os enredos que envolviam leitores e impulsionavam as
vendas de jornais. A aproximação deste tipo de literatura com o Realismo
Social era o ponto em comum com o jornalismo que também retratava a
época, porém contando histórias reais. Adaptar a linguagem dos folhetins
que apresentavam personagens e histórias fictícias e envolventes para
os personagens da realidade seria apenas uma questão de tempo e de
iniciativa de alguns jornalistas com habilidades textuais, cansados das
limitações impostas pelas paredes, regras e influências das redações.
A fusão do jornalismo com a literatura para o surgimento do gênero
jornalístico híbrido, conhecido como Jornalismo Literário, não pode
ser determinada com precisão. Nos jornais impressos, tem seu embrião
nos folhetins, porém diários de guerra e de viagens do século VIII a.C.
já contavam histórias reais com elementos da literatura. Devemos ao
poeta grego Homero a primeira narrativa de viagem. A pesquisadora
em Jornalismo Literário, Monica Martinez (2012), explica que “[...] os
ambientes, as bravuras, os sofrimentos dos soldados, as humilhações
eram narrados com a percepção e sensibilidade de um romancista”.
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A pesquisadora em comunicação Francilene de Oliveira e Silva (2010)
esclarece que “[...] o Jornalismo Literário é uma modalidade de jornalismo
independente de um contexto histórico circunscrito”, diferente do New
Journalism, que afirma se tratar de “[...] um movimento de localidade e
período histórico específico” (LIMA apud SILVA, 2010, p. 23).
Um dos expoentes do New Journalism é Tom Wolf, que criticava a
imprensa objetivista e chamava os textos dos repórteres de “[...] relatórios
em aborrecidos tons bege pálido” (WOLF apud PENA, p. 54). Tom Wolf
passou a redigir textos narrativos nas reportagens especiais que produzia
para a revista Esquire e para o Herald Tribune, servindo de exemplo
para outros jornalistas nas décadas de 1960 e 1970, período que pode ser
considerado de maior expressão e repercussão do Jornalismo Literário.
A revista The New Yorker também é considerada marco do
Jornalismo Literário. Criada em 1925, por Harold Hoss, veiculava textos
humanizando os personagens. O jornalista e escritor Truman Capote,
que veio a se tornar ícone do Jornalismo Literário, produzia textos em
fascículos para serem publicados na The New Yorker. Seu apogeu ocorre
na década de 1950 com a publicação do livro “A Sangue Frio”, que
iremos analisar neste estudo. Com narrativa humanizada e detalhada, o
autor vivencia os ambientes por onde os personagens reais circulavam. A
pesquisa e redação duraram seis anos e Capote só publicou o livro após
a condenação à pena de morte e execução dos assassinos da história real
retratada no livro.
O Jornalismo Literário teria a capacidade de alcançar o que a
linguagem do jornalismo diário de massa sequer visita, contextualizando
os acontecimentos com voz autoral. Necessita de imersão nos fatos,
personagens e ambientes; requer dos jornalistas percepção, empatia,
sensibilidade, fluência na narrativa e habilidades textuais; exigências
mais refinadas do que aquelas necessárias à produção diária de notícias,
que oferece narrativas objetivas e superficiais.
2) A LINGUAGEM DO JORNALISMO DE MASSA E SUAS
LIMITAÇÕES
A linguagem jornalística objetivista, que cumpre padrões prédefinidos de clareza, concisão e agilidade para informar no menor tempo,
é definida nos manuais de redação dos mais conceituados autores e
veículos de comunicação.
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Esse padrão de notícia é observado principalmente a partir da década
de 1950, com a difusão do rádio e da televisão no Brasil. A linguagem
passa a ter ritmo padronizado e, com o advento da internet, a produção de
notícias torna-se ainda mais rápida. Para os sites jornalísticos é preciso
divulgar o fato antes do concorrente e, assim, garantir o número de acessos.
O rigor na apuração e o cuidado com a linguagem empregada são critérios
secundários. Atualmente as notícias no jornalismo de massa fazem um
recorte da realidade, cumprem a função de informar de forma objetiva e
superficial, porém a seleção dos conteúdos nos veículos de comunicação,
reféns da audiência e a linguagem limitada, podem comprometer a ampla
compreensão pelo receptor, anestesiando a opinião pública.
A estrutura básica da notícia que promove reações padronizadas
encontra lastro no formalismo russo, corrente teórica da década de 1910,
em que o texto era analisado pelas “[...] estruturas da linguagem e não
com o que de fato poderia dizer” (EAGLETON, 1987, p. 3). Era o texto
pelo texto, desconsiderando o contexto de produção. Segundo Terry
Eagleton, “[...] na rotina da fala cotidiana, nossas percepções e reações à
realidade se tornam embotadas, apagadas, ou como os formalistas diziam,
automatizadas” (p. 4).
Para o professor e pesquisador em comunicação Clóvis de
Barros Filho (1995), “[...] a objetividade costuma deixar os leitores
deficientemente informados quanto à significação dos acontecimentos”
(p. 27). Ele ainda sugere que informações isoladas “[...] não contribuem
para a redução da complexidade social, pois tiram os receptores da
ignorância dos fatos para deixá-los na confusão dos fatos” (p. 26).
Esse padrão de linguagem para contar histórias reais é seguido
até os dias de hoje pelos jornalistas que produzem notícias diárias e não
contextualizam o fato, consequência das exigências de produção rápida
de notícias para atender, prioritariamente, aos interesses políticos e
econômicos.
Outras formas de retratar os acontecimentos da vida cotidiana, em
veículos de comunicação não periódicos, promovem o que o pesquisador
em Jornalismo Literário, Edvaldo Pereira Lima (1998), chama de “[...]
viagem pelo conhecimento da contemporaneidade” (p. 7), como os livrosreportagem, que permitem ao leitor, “[...] tomar uma posição ou assumir
uma atitude em relação aos acontecimentos” (p. 9), além de estimular o
pensamento reflexivo.
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3) A SANGUE FRIO E A CONVERSÃO ENTRE
JORNALISMO E LITERATURA
O livro-reportagem “A Sangue Frio”, de Truman Capote, foi
publicado nos Estados Unidos, em 1966, e se tornou marco do New
Journalism. O livro narra a história real do assassinato de uma família
de fazendeiros, na cidade de Holcomb, interior do Kansas. O autor
acompanha as investigações do crime, traça o perfil dos dois assassinos
após exaustivas conversas com eles na cadeia, narra como o crime
aconteceu, sua repercussão, a prisão dos criminosos, o julgamento, e a
execução, permitindo uma visão muito mais abrangente e aprofundada
do fato, que cairia no esquecimento, entraria para as estatísticas de crimes
violentos, se não fosse transformado em best seller.
O trabalho do escritor-jornalista vai além de qualquer fronteira
estabelecida pelo jornalismo objetivista. Capote convive com a população
de Holcomb, conversa com as pessoas que de alguma forma tinham contato
com as vítimas, faz inúmeras entrevistas com o delegado responsável
pelo caso, mas não são entrevistas formais: ele se aproxima da família,
conquista sua confiança para, aos poucos, obter as informações de que
precisava para, junto com a polícia, chegar aos autores dos homicídios e
compor sua história.
O autor não tinha um fim para o livro, após exaustiva apuração.
No posfácio da obra, escrito por Matinas Suzuki Jr., consta que Capote
não aceitava terminar o livro sem o destino dos assassinos. Ele queria a
história completa e foram seis anos de mergulho profundo no tema, uma
imersão necessária na produção de jornalismo literário. O livro só foi
publicado após a execução dos criminosos Perry Smith e Richard Hickock.
Capote foi persuasivo, insistente e, quando conseguiu se aproximar dos
assassinos, teve sensibilidade para envolver, principalmente Perry Smith,
e conseguir dele, não somente a confissão do crime, mas toda sua história
de vida, com detalhes surpreendentes.
A descrição dos personagens é humanizada. Smith e Hickock
não são apresentados apenas como brutais assassinos. Capote levanta a
possibilidade de que aquele fim pode ter sido consequência de toda uma
vida conturbada, infância violenta, desagregação da família e sequelas
emocionais. No caso de Hickock, o histórico de vida é mais brando, porém
ele sofreu um acidente, bateu com a cabeça e, segundo seus pais, mudou
a partir desse fato. Não teria recebido o tratamento médico adequado e
passou a levar uma vida desajustada com a prática de pequenos crimes,
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até chegar ao plano do furto à casa da família Clutter que resultou na
morte de seis pessoas.
Na descrição dos assassinos, Capote demonstra envolvimento
emocional com os personagens, principalmente com Smith, com quem
supostamente teria se identificado devido ao histórico de vida dos dois.
Capote, assim como Smith, era órfão, foi criado em orfanatos e abusado
sexualmente por padres, que eram seus tutores. Em determinados trechos
do livro, o autor chega a provocar sentimentos de piedade e desejo de que
os assassinos sejam inocentados, mesmo tendo matado brutalmente uma
família inteira:
Dick não era o sujeito firme que ele antes imaginava:
pragmático, viril, um rapaz forte de verdade. Tinha se
revelado muito fraco e superficial, um covarde. Separado
dele, Perry sentia-se totalmente sozinho, como alguém
coberto de feridas, alguém de quem só um maluco
poderia se aproximar (p. 323).
Ainda assim achou possível olhar para o homem
sentado ao seu lado sem raiva e até com certa dose de
compaixão, porque a vida de Perry Smith nunca tinha
sido um mar de rosas, e sim uma caminhada lamentável,
feia e solitária em busca de uma ilusão atrás da outra
(p. 307).
A temática do livro é sobre o crime, mas a descrição de como ele
ocorreu é feita apenas no final do penúltimo capítulo e com a confissão de
um dos assassinos. A construção do texto provoca expectativa e tensão ao
leitor, aguçando a sua curiosidade e gerando envolvimento. A história de
vida dos personagens, mesmo aqueles que não tinham ligação frequente
com as vítimas, é detalhadamente apresentada com estereótipos que
podem ter sido criados pelo autor. Por mais fiel que o jornalista tente
ser, fazendo a descrição do personagem, ainda assim é apenas uma
interpretação, um ponto de vista dentre tantos outros possíveis.
O trabalho de Capote não foi o de jornalista investigativo, ele
acompanhou o trabalho da polícia e seguiu o fluxo natural dos fatos.
Seu mérito está na imersão com as fontes e personagens, descrição
detalhada de ambientes, linguagem romanceada, na apuração e perfil
dos assassinos, dos quais consegue explorar um lado menos grotesco e
frio, mais humano e romântico, que quase remete à compaixão.
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Outra característica marcante e positiva é a narratividade,
considerada um dos pontos de convergência entre o jornalismo e a literatura
na dissertação de mestrado de Francilene de Oliveira e Silva (2010):
Produzir textos narrativos, ou seja, que contam uma
sequência de eventos que se sucedem no tempo, é algo
que inclui tanto a vivência literária quanto a jornalística.
A narrativa está ligada à necessidade humana de
conhecimento e revelação do mundo (BULHÕES apud
SILVA, 2010, p. 20).
O poder de envolvimento da narrativa é mérito do escritor-jornalista
que se apropriou de recursos técnicos do Realismo Social para contar
uma história real e assim transformou o que seria apenas um crime, que
entraria para as estatísticas da violência, em uma história que atravessa
gerações.
O recurso do ponto de vista do Realismo Social é evidenciado na
obra de Capote. Segundo o jornalista, escritor e professor da Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), Edvaldo
Pereira Lima (1998), com esse recurso o autor “[...] centraliza a
narrativa sob a perspectiva de alguém que participa, testemunha ou vê
oniscientemente um acontecimento ou uma situação” (p. 49).
Os símbolos do cotidiano, outro recurso do realismo social, é
bem empregado na narrativa de Capote. Ele “[...] registra gestos hábitos,
costumes, vestuário, decoração e tudo que sirva para o leitor situar,
deduzir, inferir melhor o estado de ânimo dos personagens” (p. 50).
Os diálogos também são explorados dando ritmo ao texto e,
segundo o próprio autor, as transcrições ocorrem da maneira mais fiel
possível. Para transcrever as falas e diálogos, Capote não fazia anotações
nem gravava os depoimentos. No posfácio ele diz que “[...] a anotação e
a gravação prejudicam o tempo dedicado à observação dos personagens e
dos ambientes, e intimidam os entrevistados, que perdem a naturalidade e
deixam de fazer revelações importantes” (CAPOTE, 1966, p. 428).
Na literatura, as funções emotiva e poética caminham juntas,
expressando sentimentos e opiniões do autor, como veremos na descrição
da personagem real, Nancy Clutter:
Mas eram seus olhos, muito afastados, castanhos
translúcidos como um copo de cerveja escura levantado
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contra a luz, que a tornavam adorável de imediato,
que anunciavam desde o início sua falta de malícia,
sua gentileza ponderada mas, ainda assim, tão fácil de
despertar (p. 42).
Capote não deixa evidente as suas interpretações, nem faz
comentários, diferenciando-se de outros autores de sua época, como o
jornalista Norman Mailer, por exemplo, que fazia questão de se colocar
como personagem em suas narrativas. No posfácio do livro, consta que o
próprio Capote teria dito que “[...] para a forma do romance de não-ficção
ser inteiramente bem sucedida, o autor não deve aparecer na obra” (p. 429).
A estrutura do texto narrativo realista se aproxima do texto
ficcional, apresenta o ponto de vista do autor, porém não é explícito. Ele
não se coloca como personagem e não faz intervenções diretas. Escreve
livremente sobre uma história real sem, aparentemente, deixar de lado os
princípios do jornalismo. Abre-se aqui uma ressalva às críticas sofridas pelo
autor que, segundo alguns críticos, teria criado diálogos e características
dos personagens para deixar a história mais envolvente, colocando suas
próprias observações como sendo as das pessoas envolvidas nos fatos, além
de ter criado um retrato romântico do assassino Perry Smith, com quem
teria tido um envolvimento emocional após identificação com o sofrido
histórico de vida. Do ponto de vista do jornalismo, as interferências do
autor nos diálogos e caracterização dos personagens reais são condenadas,
representando uma falha ética, já que o compromisso de um jornalista é
com a veracidade dos fatos. Sob os holofotes da literatura, o que Capote fez
é parte do compromisso de um romancista.
O livro é publicado na década em que a corrente crítica literária,
conhecida como Estética da Recepção, começa a promover o devido
espaço do leitor. É quando “[...] a obra engloba ao mesmo tempo o texto
como estrutura dada, e sua recepção ou percepção por parte do leitor
ou espectador” (JAUSS apud TADIÉ, 1992, p. 189). Capote preenche
os espaços de mais uma notícia sobre violência e escreve o romancereportagem que teve seu alcance no público testado em fascículos
publicados na revista The New Yorker. Foram quatro publicações que
precederam o lançamento do livro e que garantiram sucesso de vendas da
revista. Nesta época o público já era fragmentado, na era pós-revolução
industrial, em que a imprensa ditava as regras de consumo dos produtos
culturais. Já não era mais um público qualificado de iniciados na literatura
com capacidade de interpretação, conforme destaca Tadié (1992, p. 184):
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Pesquisa sobre o mercado do livro, realizada junto
à imprensa, às bibliotecas públicas, às livrarias, aos
jornaleiros, aponta os livros procurados pela maioria do
público (inglês, em 1930) e que constituem a literatura
popular. O público tomava conhecimento da existência
do livro, naquela época, pela imprensa.
Os leitores do início do século XX são os descendentes daqueles que
no século anterior migraram dos campos para as cidades em busca de uma
vida nova e moderna e, com pouca erudição, deixam de lado os romances de
qualidade e se interessam pelos romances de sucesso, aqueles que oferecem
“distração, fuga, identificação” (TADIÉ, 1992, p. 185), características
presentes na obra de Capote. O leitor passa a se interessar pelas tragédias
humanas como forma de fuga das próprias tragédias.
4) JORNALISMO LITERÁRIO E O POTENCIAL DE
TRANSFORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Nunca antes na história o homem debateu-se com tanta informação.
Ao longo do dia, recebemos dezenas de notícias pela televisão, outras
dezenas pelo rádio, jornal impresso e internet. São janelas que se abrem
e se fecham sem fim. Não há limite para a diversidade e quantidade de
informação. São caminhos que levam a outros caminhos.
O crítico literário e escritor José Castello, em seu livro “A Literatura
na Poltrona” (2007), define a nossa época com a dualidade “excesso/
vazio” (p. 57), um contraste que ele remete a falhas nos “suportes da nossa
existência” (p. 57), justamente pelos excessos que geram instabilidade,
aprisionamento e ausências que levam a frustrações.
Nosso universo de escolhas apesar das ilusões
impostas pela publicidade, pelo marketing e pela mídia
eletrônica [...] é cada vez mais restrito. Vivemos em
uma atmosfera uniformizada, regida pela repetição.
[...] Quanto mais produtos, imagens, marcas, estilos,
perspectivas se lançam sobre nós, numa verdadeira
tempestade de ofertas, mais imobilizados nos sentimos
(CASTELO, 2007, p. 58).
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A enxurrada de informações que são selecionadas e dispostas de
maneira que algumas notícias recebem ênfase maior, como é o caso das
que aparecem na capa dos jornais, revistas e telejornais, norteiam nossa
sociedade e modificam a realidade social, apontando para o público sobre
o que se deve estar informado. Configura-se um poder que os meios de
comunicação exercem sobre a opinião pública, a sociedade. Estudos sobre
os efeitos da notícia apontam que a mídia não indica como pensar, mas
é eficaz ao dizer ao seu público sobre o que pensar, também influencia
a projeção dos acontecimentos, estabelecendo um pseudoambiente
fabricado e montado pelos meios de comunicação. De acordo com
Clóvis de Barros Filho (1995), “[...] as pessoas agendam seus assuntos
e suas conversas em função do que a mídia veicula” (p. 169). Além
disso, o público tende a atribuir importância àquilo a que os veículos de
comunicação também atribuem como mais importante nas notícias. Este
assunto é amplamente debatido no conceito de agenda setting, que “[...]
apresenta a hipótese, segundo a qual a mídia, pela seleção, disposição e
incidência de suas notícias, vem determinar os temas sobre os quais o
público falará e discutirá” (p. 169).
A teoria hipodérmica também sustenta a conexão direta entre
a exposição às mensagens e o comportamento do público. Para o
professor e pesquisador Mauro Wolf (2005), “[...] se uma pessoa é
atingida pela propaganda, pode ser controlada, manipulada, induzida
a agir” (p. 11). Os estudos sobre efeito das mensagens não são
conclusivos, assim como as relações entre os diversos níveis de
mensagens não são simples de serem estudadas, mas segundo Wolf
sinalizam a “[...] tendência de canalizar a reação do público” (p. 82).
Castello (2007) atribui à arte o poder de combate ao universo das
informações padronizadas, objetivistas e alienantes. Arte que eleva a alma,
que provoca reflexões, questionamentos, que inspira, que faz sonhar, que
proporciona ao indivíduo um processo de catarse, especialmente a arte
literária. Para Castello os livros “[...] nos arrancam de nossos sonhos e
ilusões, onde estamos imobilizados pela rotina e pela preguiça, para nos
confrontar com o grande rombo, o grande escândalo da vida” (p. 32).
Ainda explorando o poder de encantamento e de transformação com a
arte literária, o pesquisador afirma que a leitura de um grande livro “[...]
desloca nossas visões de mundo, abala nossa sensibilidade, descortina
novas perspectivas e novas misérias” (p. 32).
Quando o jornalismo e a literatura se tornam híbridos, surge o
jornalismo literário como novo gênero jornalístico que cumpre função
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referencial, além das funções emotiva e poética, pertencentes à literatura.
Desta forma, o jornalismo literário, por assumir características da arte
literária, também elevaria a alma, provocando reações mais intensas e
juízos de valor mais abrangentes.
Pesquisadores como Luiz Beltrão reconhecem a liberdade da
literatura e seu poder de reflexão, que estaria sendo assumido pelo
jornalismo por meio do jornalismo literário:
A literatura é mais livre do que o jornalismo como tal
e pode melhor ajudar o homem a libertar-se do tempo, do
espaço, e da realidade imediata para alcançar a percepção
e interiorizar coisas e estados extradimensionais
(BELTRÃO, 1972, p. 61).
A linguagem do jornalismo de massa não conta com recursos
artísticos e não questiona os hábitos mentais dos interlocutores, mantendo
os pensamentos e sentimentos aprisionados na rotina das falas cotidianas.
5) CONSIDERAÇÕES FINAIS
A efetiva comunicação se dá na sua compreensão, hoje questionada
devido ao modelo rápido de divulgação das notícias pelos veículos de
comunicação. Não há tempo para refletir. Em questão de segundos
outra notícia nos desloca para outra realidade e a primeira já ficou no
passado. É preciso a inclusão da existência do outro com suas demandas
de conhecimento, desenvolvimento intelectual e social no nosso universo
de percepções para que haja comunicação e não apenas emissão de
enunciados.
O Jornalismo Literário proporcionaria essa relação intersubjetiva,
que passa da frieza de uma relação distante, como se dá por meio da notícia
objetivista e factual, para a proximidade afetiva do mundo privado de cada
indivíduo; uma relação semelhante a proporcionada pela literatura, cujos
hábitos mentais ela questiona. O desafio é tornar a linguagem acessível
às massas que, predominantemente, consomem conteúdos transitórios e
supérfluos que suprem necessidades momentâneas de pertencimento ao
mundo real, nas diferentes esferas da atividade humana, desconsiderando
a necessidade de percepção ampliada da realidade existencial.
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EUTANÁSIA E SUICÍDIO:

REFLEXÕES INTRODUTÓRIAS
Julio Esteves
1) INTRODUÇÃO
Há já algum tempo, em aulas ministradas em cursos de pós-graduação,
venho me ocupando com temas concernentes à bioética, como o problema
do aborto, da eutanásia, do uso de seres humanos para experimentação de
novas técnicas médicas e medicamentos, etc. Infelizmente, pelo menos
até o presente momento, das discussões ocorridas durante essas aulas
e das reflexões que se seguiram a elas não resultaram registros escritos e
publicados. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para começar a
reverter esse quadro, apresentando aqui algumas reflexões introdutórias sobre
a questão da eutanásia, uma das mais pungentes e debatidas na atualidade.
Ela vem despertando crescente interesse não apenas no mundo acadêmico,
mas também no público em geral, o que pode ser evidenciado pelas recentes
produções cinematográficas que tocam no tema, como, por exemplo, o
filme espanhol “Mar Adentro”, a produção americana “Menina de Ouro”
e, mais recentemente, o filme italiano “Bela Adormecida”. Como já deixei
indicado no próprio título, meu objetivo neste texto é introduzir o leitor na
discussão do tema. Mais especificamente, meu objetivo é introduzir o leitor
no que considero os marcos conceituais fundamentais em que a questão da
permissibilidade moral da eutanásia deveria ser discutida. Desse modo, não
me ocuparei aqui dos aspectos jurídicos ou legais relativos ao tema.
2) SERIA A BIOÉTICA
UMA DISCIPLINA INTEIRAMENTE NOVA?
Desde a década de 1960, problemas morais relacionados à
assistência médica e às ciências biomédicas têm atraído a atenção tanto de
especialistas quanto do público em geral. Esses problemas são geralmente
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considerados como resultantes do aparecimento ou desenvolvimento
de novas e às vezes até mesmo revolucionárias técnicas e aparelhos no
interior das ciências biomédicas. Assim, por exemplo, máquinas de diálise
e aparelhos mantenedoras da vida em estado vegetativo, assim como
transplantes de órgãos, abriram a possibilidade de manter vivos pacientes
que teriam morrido prematuramente, tempos atrás. Isso coloca o problema
de se determinar até que ponto vale a pena ou seria correto manter
artificialmente uma vida, até mesmo porque isso no mais das vezes envolve
um altíssimo custo, tanto financeiro quanto emocional, para a sociedade,
parentes e para o próprio paciente. Por sua vez, técnicas de fertilização
in vitro, de inseminação artificial e a possibilidade de uso de “barrigas de
aluguel” colocaram questões sobre relações de parentesco antes sequer
imaginadas. A descoberta das células-tronco trouxe também à luz questões
espinhosas relacionadas ao direito de se procederem a experimentos com
seres humanos e de se fazer uso de alguns deles com a finalidade de salvar
a vida de outros. O aparecimento dos modernos contraceptivos, do exame
pré-natal e a disponibilidade de métodos de aborto seguros propiciaram
às mulheres e aos casais possibilidades de escolha e de planejamento
familiar inteiramente inusitados. Diante disso, muitos autores sustentam
que esses novos desenvolvimentos tecnológicos na área biomédica teriam
levado ao aparecimento de problemas morais também inteiramente novos.
E, em resposta a esses inteiramente novos problemas, teria então surgido
uma disciplina inteiramente nova, a bioética, um ramo de investigação na
verdade interdisciplinar ou multidisciplinar, congregando contribuições da
biologia, da psicologia e ciências médicas em geral, assim como da filosofia
propriamente dita.
A bioética seria então uma disciplina híbrida, constituída para tentar
dar conta do crescente interesse ligado a questões morais resultantes dos
recentes desenvolvimentos tecnológicos na área biomédica. E, com essa
nova disciplina, surgiram também os respectivos novos especialistas,
os quais muitas vezes se esquecem de que a bioética, malgrado a sua
especificidade e perfil necessariamente interdisciplinar, não deixa de ser
uma subdisciplina da ética, uma subárea da filosofia detentora de uma
longa e respeitável história. Como resultado disso, vemos frequentemente
os autores da bioética contemporânea simplesmente ignorando a tradição
ou, no pior dos casos, deliberadamente rejeitando-a como inútil para lidar
com problemas supostamente novos. Diante disso, gostaria de mostrar
que os problemas da bioética não são inteiramente novos, na verdade,
mais exatamente, que não pode haver problemas morais inteiramente
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novos. Se isso estiver correto, então poderemos esperar obter da tradição
filosófica em ética uma contribuição importante e substantiva para a
discussão dos problemas morais que encaramos na atualidade.
Considerados em si e por si, desenvolvimentos tecnológicos
são incapazes de colocar problemas morais. Para compreender esse
ponto, façamos uma comparação entre diferentes exemplos de avanço
ou desenvolvimento tecnológico. Assim, por exemplo, recentemente,
os japoneses apresentaram ao mundo o i-sodog, um cãozinho-robot de
brinquedo que imita muitos dos movimentos de um cão natural. Temos
aqui um exemplo de um novo e inusitado desenvolvimento tecnológico,
que, contudo, não gera nenhum problema moral. Em contraposição a isso,
a recente descoberta das células-tronco, que levou ao desenvolvimento de
técnicas de recuperação de tecidos danificados nelas baseadas, criou um
problema moral. Pois, em muitos casos, a própria pesquisa com esse tipo
de células implica na destruição de embriões humanos. Ora, se o i-sodog
e as técnicas baseadas em células-tronco são igualmente exemplos de
novos desenvolvimentos tecnológicos, por que somente o segundo gera
novos problemas morais? Isso porque as pesquisas com células-tronco
tocam num velho problema, a saber, o de determinar os limites em que
podemos usar seres humanos como simples meios, o velho problema
do respeito à vida humana. E, na verdade, todos os “novos” problemas
tratados pela bioética não passam de velhos problemas que aparecem sob
uma nova roupagem, muito embora, sem dúvida alguma, muitas vezes, sob
uma roupagem bem mais dramática. De fato, a questão da clonagem de
seres humanos, da experimentação e pesquisas médicas envolvendo seres
humanos, do aborto, da eutanásia, etc., giram em torno da antiga pergunta
pelos limites no interior dos quais nós é lícito dispor da vida dos seres
humanos, tanto na nossa própria pessoa quanto na de terceiros. Mesmo
que se queira incluir no escopo dos temas tratados pela bioética também
o problema dos direitos dos animais e os problemas da assim chamada
ética ambiental, chegamos ao mesmo resultado. Pois o que está em questão
nesses casos é se devemos estender para outros seres na natureza ou à
própria natureza como um todo o respeito que desde sempre atribuímos
aos seres humanos e que deveria impor limites ao uso que fazemos de seres
distintos de nós. Enfim, o que quero dizer é que não descobrimos esses
supostamente “novos” problemas morais como algo dado pelos novos
desenvolvimentos tecnológicos em si e por si mesmos. Na verdade, esses
supostamente “novos” problemas morais só surgem para nós como tais
porque ou na medida em que os novos desenvolvimentos tecnológicos
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nas ciências biomédicas são avaliados por nós à luz de princípios morais
de que já dispomos a priori e independentemente do próprio progresso e
desenvolvimento tecnológico. Dito de outro modo, não é da experiência com
esses novos desenvolvimentos tecnológicos nas ciências biomédicas que
retiramos o conhecimento desses supostamente “novos” problemas morais,
mas da avaliação daqueles desenvolvimentos à luz de princípios de que já
dispomos a priori, anteriormente, em sentido lógico, ao próprio progresso
tecnológico. Eis por que eu afirmei acima que não pode haver problemas
morais inteiramente novos: nós simplesmente seríamos incapazes de tomar
conhecimento deles a partir do exame da realidade, se não dispuséssemos
a priori de princípios morais à luz dos quais avaliamos o que é dado na
realidade. Pois, como afirma Ewing (1965, p. 9),1
[...] there seems to be no possibility of validly deducing
ethical propositions by some sort of logical argument
from the nature of reality without first assuming some
ethical propositions to be true.
Ora, se não se trata propriamente de problemas morais inteiramente
novos, mas de velhos e tradicionais problemas sob uma nova roupagem,
então é lícito poder esperar obter da tradição filosófica alguma orientação
relevante para dar conta dos mesmos. Assim, por exemplo, no que tange
à questão da eutanásia, um dos temas mais pungentes da bioética, se
pudermos evidenciar que ela pode ser tratada como um caso particular
de um velho e bem conhecido problema moral, a saber, o problema
do suicídio em sentido usual, será razoável abordá-la tendo por base
uma longa e respeitável tradição de filósofos e pensadores que dele se
ocuparam, como Platão e Aristóteles, passando por Cícero, Agostinho
e Tomás de Aquino, incluindo David Hume, Immanuel Kant e Arthur
Schopenhauer, e, mais contemporaneamente, Martin Heidegger, Albert
Camus e Thomas Nagel, entre muitos outros. Na verdade, como observa
Michael Cholbi2, em concordância com o que escrevi acima, é mesmo
Tradução minha: “Parece não haver nenhuma possibilidade de validamente
deduzir proposições morais a partir da realidade, por alguma espécie de
argumento lógico, sem a suposição prévia de que algumas proposições morais
são verdadeiras”.
1

2

“However, many of the same issues and concerns that surround PAS and
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lamentável que os autores da bioética contemporânea que se ocupam com
a questão da eutanásia tenham ignorado o que a tradição filosófica tem a
dizer sobre o suicídio em sentido usual.
3) A EUTANÁSIA COMO UMA ESPÉCIE DE SUICÍDIO
De acordo com a etimologia, “eutanásia” é uma palavra composta
dos termos gregos εὖ (eu), que significa “bom” ou “bem”, e θάνατος
(thanatos), que significa “morte”. Numa palavra, “eutanásia” designa uma
morte boa ou suave. Contemporaneamente, eutanásia é geralmente definida
como a ação de levar uma pessoa a morrer ou deixar que morra o mais
rapidamente possível, com a intenção expressa de trazer um benefício para
essa pessoa, usualmente, para livrá-la de sofrimentos ou de uma condição de
vida considerada indigna ou degradante. De um lado, os tipos de eutanásia
são geralmente distinguidos em eutanásia voluntária, não-voluntária e
involuntária, sob o ponto de vista do paciente que recebe o procedimento.
De outro lado, distingue-se a eutanásia como ativa ou passiva, agora do
ponto de vista da pessoa que realiza o procedimento, em geral, o médico.
O que se chama de eutanásia voluntária é aquela feita com o
consentimento ou mesmo solicitação expressos em algum momento
oportuno pelo próprio paciente. A eutanásia não-voluntária é aquela que
ocorre sem o consentimento da pessoa concernida pelo procedimento,
quando ela se encontra incapacitada para tal. A eutanásia não-voluntária
seria aquela praticada em bebês portadores de deficiências graves ou em
adultos portadores de doenças incuráveis e degenerativas resultantes de
acidente ou da velhice, em outras palavras, em seres humanos incapazes
de se posicionar quanto à continuação ou não de sua existência. Nesse
caso, os desejos das pessoas concernidas pelo procedimento são mesmo
desconhecidos pelos que tomam a decisão, a saber, os pais, parentes,

euthanasia also surround run-of-the-mill suicide, and many writers who
address the former often disregard the vast literature on the latter” (tradução
minha: “Contudo, muitas das mesmas questões e preocupações que cercam PAS
[suicídio assistido] e a eutanásia também cercam o suicídio em sentido usual,
e muitos escritores que abordam os primeiros frequentemente ignoram a vasta
literatura sobre o último”); disponível em: <http://plato.stanford.edu/archives/
fall2009/entries/suicide/#HisPre190WorCit>. Acesso em: 10 ago. 2012.
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amigos ou o próprio médico. Por fim, a eutanásia involuntária é aquela
executada contra os desejos do paciente. Evidentemente, a eutanásia
involuntária é condenada tanto jurídica quanto moralmente. Porém, no
meu modo de ver, somente o primeiro tipo, a eutanásia voluntária, merece
ser examinado como o tipo de eutanásia potencialmente moralmente
permissível, porque somente a eutanásia voluntária se apresenta como
uma manifestação de respeito aos desejos do paciente, o qual é, em última
análise, aquele a quem se pretende beneficiar com o ato de terminar a vida.
É verdade que considerações totalmente estranhas e, por vezes, até mesmo
contrárias aos desejos do próprio paciente, por exemplo, considerações
de tipo utilitarista tendo como perspectiva a maximização do bem-estar
da maior quantidade de pessoas possível, podem ser trazidas à reflexão
em ocasiões em que ponderamos se abreviar a vida de um paciente é o
melhor a fazer. Por exemplo, em situações de escassez de recursos médicos
provocada por uma tragédia natural como um terremoto, pode-se alegar
que um paciente desenganado e há muito tempo internado em estado
vegetativo deve ser retirado do respirador artificial, mesmo contra o seu
desejo outrora expresso, para que o aparelho possa ser usado por outros
pacientes com mais perspectiva de cura. Entretanto, creio que mesmo em
tais situações se esteja pelo menos implicitamente levando em conta o
respeito pelo paciente objeto da eutanásia, na medida em que se pressupõe
que ele próprio racionalmente concordaria que é o mais correto a fazer,
dada a situação de emergência pública. Nesse sentido, mesmo em casos
como esse, a eutanásia conta pelo menos com o consentimento virtual
e voluntário por parte do paciente. Pois, do contrário, tratar-se-ia pura e
simplesmente de uma violência feita contra ele. Ora, a eutanásia voluntária
não passa de uma forma de suicídio e, por conseguinte, deveria ser tratada
como um caso particular de suicídio. Entretanto, pode parecer estranho
tomar esses dois problemas como se fossem de algum modo equivalentes.
Certamente, esse não é o modo usual. Contudo, há boas razões para isso.
Com efeito, a permissibilidade moral da prática da eutanásia
só pode se apresentar com alguma plausibilidade, se o pôr fim à vida
de uma pessoa ou o deixar que ela morra for um ato praticado com o
consentimento dessa pessoa. Pois, caso contrário, mesmo no caso da
eutanásia não-voluntária, terá de ser considerado como assassinato.
Por “consentimento”, entendo aqui tanto uma declaração expressa e
juridicamente reconhecida feita pelo paciente num momento adequado,
como, por exemplo, um testamento escrito, quanto um consentimento
virtual, por exemplo, quando o paciente manifestou esse desejo ao
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longo da vida, em diversas ocasiões, em conversas com amigos ou
parentes. Situações como esta última não são raras e justificariam, se não
juridicamente, pelo menos moralmente, o ato empreendido por terceiros
no sentido de encerrar a vida de uma pessoa que se encontra agora sem
condições de se posicionar ou de manifestar seus desejos. Em casos
como esse, aqueles que se responsabilizam pela eutanásia o fazem com o
pensamento de que, conhecendo a pessoa em questão, estão certos de que
seria exatamente o que esta última faria ou solicitaria que se fizesse. E, de
fato, a eutanásia é usualmente praticada por médicos, parentes e amigos
de uma pessoa, porque esta se encontra tão fisicamente debilitada que ela
própria é incapaz de realizar ou executar o ato. Assim, os demais executam
ou autorizam o procedimento em seu nome. E somente nessas condições a
eutanásia pode pretender ser moralmente permissível. Mas isso significa
que a eutanásia que pode pretender ser moralmente defensável é um tipo
de ato em que terceiros tiram a vida de uma pessoa só porque ela própria
não pode, fisicamente falando, fazê-lo. Assim considerada, a eutanásia
que poderia vir a ser moralmente permissível corresponde a uma forma
de suicídio. Por conseguinte, a pergunta pela permissibilidade moral da
eutanásia é equivalente à pergunta pela permissibilidade moral do suicídio
em geral. Ora, tratar o problema da eutanásia como um caso particular do
suicídio é adequado não somente por razões conceituais, mas também,
adicionalmente, por que abre perspectivas que não são usualmente
levadas em consideração. Mais especificamente, como foi dito acima,
isso permite que abordemos o problema recorrendo não somente aos
autores contemporâneos da bioética, mas também a uma longa lista de
clássicos tanto da filosofa quanto da literatura, que se debruçaram sobre
o problema. A grande vantagem é que não teremos de ficar limitados ao
que escrevem autores contemporâneos, como os da assim chamada “ética
aplicada”,3 muitas vezes superficiais e sem consciência dos princípios
com base nos quais problemas morais particulares têm de ser tratados.
Além disso, a eutanásia tomada como um caso particular do
suicídio que poderia pretender ser moralmente permissível seria aquela
em que o tirar a própria vida não implicaria na violação ou negligência dos
direitos de terceiros. Pois, não somente entre filósofos que se debruçaram
sobre o tema, mas mesmo no seio do assim chamado senso comum, há

Exemplo paradigmático do que tenho em mente aqui pode ser encontrado no
famoso e controverso Practical Ethics, livro do filósofo Peter Singer.
3
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um relativo consenso de que são moralmente reprováveis suicídios que
implicam em prejuízo para terceiros, como, por exemplo, quando um pai
de família tira a própria vida porque perdeu uma grande soma na bolsa de
valores, deixando seus dependentes como herdeiros de pesadas dívidas.
Em outras palavras, o exame da permissibilidade moral do suicídio e,
correlativamente, da eutanásia, deve se concentrar em situações nas quais
a pessoa que cogita findar a própria vida ou solicitar que um terceiro a
ela dê fim pode se considerar como estando quites com seus deveres para
com os outros. Por exemplo, a pessoa que está cogitando cometer suicídio
não tem nenhuma promessa não cumprida pendente, não tem pessoas que
de algum modo dela dependam, etc. De fato, casos desse tipo podem ser
considerados raros na vida real. Normalmente, as pessoas levam suas vidas
em meio a uma extensa rede de relacionamentos pessoais, institucionais e
familiares que geram obrigações e deveres mútuos. Desse modo, situações
em que uma pessoa encontrar-se-ia completamente livre de obrigações e
deveres para com terceiros parecem ser quase que ideais, e não reais.
Contudo, o objetivo de selecionar exclusivamente tais situações quase
ideais para concentrar nosso exame sobre a permissibilidade moral do
suicídio e da eutanásia está em isolar considerações morais estranhas ao
caso. Em outras palavras, o objetivo é perguntar em que medida o suicídio
e a eutanásia podem ser considerados exclusivamente como violações
de deveres morais de uma pessoa para consigo mesma. Por outro lado,
pela mesma razão, o suicídio cuja permissibilidade moral deve ser
examinada não envolve motivos estranhos ao próprio agente. Em outras
palavras, nas situações a serem examinadas, a pessoa que cogita cometer
suicídio ou solicitar eutanásia também não o faz por quaisquer motivos
altruísticos, que fazem o ato de tirar a própria vida ser considerado,
mesmo por pensadores contrários ao suicídio, como algo moralmente
recomendável e mesmo um autossacrifício meritório. Immanuel Kant
(1991, p. 162-3), por exemplo, que, de acordo com princípios morais
por ele próprio formulados, era terminantemente contrário ao suicídio,
enalteceu a atitude de Catão, senador romano que passou para a história
por ter cometido suicídio diante da perseguição por parte de Julio César.
Provavelmente, Kant viu no suicídio perpetrado por Catão não uma fuga
covarde e vil diante da derrocada político-militar, mas um ato heroico
de sacrifício pessoal em defesa de liberdade e da justiça, em defesa das
leis e das liberdades da República romana (pelo menos as da aristocracia
senatorial representada pelo próprio Catão, chefe de clã), em oposição
ao poder soberano e tirânico de César. O mesmo se passa nos casos em
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que um espião sacrifica sua própria vida jogando-se de uma ponte, como
forma de manter importantes informações a salvo do inimigo de seu país.
Em casos semelhantes a esses, o ato de tirar a própria vida não coloca
nenhum problema ou dilema moral, nem para os próprios autores, nem
para nós, que refletimos postumamente sobre eles. Do mesmo modo, as
situações de eutanásia cuja permissibilidade moral vamos examinar são
aquelas em que a pessoa que cogita solicitá-la não o faz por quaisquer
motivos concernentes a terceiros, como alívio de sofrimento emocional
de parentes e amigos ou de ordem econômica. Numa palavra, na medida
em que considerações relacionadas a terceiros possam estar envolvidas
na decisão de tirar a própria vida, não há razões nem a favor nem contra o
suicídio ou eutanásia. Em suma, examinaremos a permissibilidade moral
do suicídio e da eutanásia exclusivamente na medida em que poderiam
estar em questão tão somente deveres que um indivíduo teria para consigo
mesmo (em inglês, diz-se que são casos de self-regarding suicide, ou seja,
suicídios que concernem ou afetam somente a pessoa que os comete).
Porém, antes de prosseguir, seria talvez interessante antecipar aqui
uma possível objeção. De fato, poder-se-ia objetar que o conceito de um
dever para consigo mesmo envolveria uma contradição interna e que,
portanto, seria um absurdo lógico. Pois, nesse caso, parece que se a pessoa a
qual se estaria impondo o suposto dever seria a mesma que deveria cumprilo. Ora, se é assim, parece que bastaria que a pessoa que impôs o dever
simplesmente liberasse aquela a quem ele está sendo imposto, em outras
palavras, liberasse a si mesma, para que não houvesse mais dever algum.
Contudo, que haja deveres que se impõem a um sujeito por ele próprio,
ou melhor, por algo de sua própria natureza humana, torna-se indubitável,
por exemplo, quando consideramos certos direitos inalienáveis, como os
direitos humanos, que simplesmente não podemos deixar de lado, e aos
quais correspondem determinados deveres para com os outros e para
conosco mesmos, como o dever de não nos deixarmos escravizar por
terceiros, o dever de desenvolver nossas potencialidades, etc. Trata-se de
deveres que um sujeito não recebe como algo imposto por uma autoridade
externa a ele próprio, mas como algo imposto por sua própria natureza, e de
cujo cumprimento ele não pode simplesmente se liberar a bel-prazer.
É importante frisar que a questão da permissibilidade moral do
suicídio e da eutanásia deve ser examinada exclusivamente do ponto
de vista dos deveres de um indivíduo para consigo mesmo, e não para
com Deus. Em outras palavras, a questão deve ser examinada de uma
perspectiva laica e fundada em argumentos racionais, sem apelo a dogmas
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religiosos ou revelação. Pois, sem dúvida, a questão da permissibilidade
moral da eutanásia ou suicídio encontra nas religiões uma resposta pronta
e acabada. Assim, por exemplo, é bem conhecida a posição não só do
cristianismo, mas da maioria das grandes religiões, quanto à pergunta
sobre o suicídio: a vida não nos pertence; ela nos foi dada por Deus; só
Deus tem a prerrogativa de tirar aquilo que Ele próprio nos concedeu,
etc. Se viermos a chegar à conclusão semelhante, terá de sê-lo com
base em premissas inteiramente livres de dogmas religiosos. Contudo,
diferentemente do que usualmente ocorre entre autores da bioética
contemporânea, ao nos recusarmos a apelar para dogmas ou doutrinas
religiosas em nossa reflexão sobre a questão da permissibilidade moral
da eutanásia, não estamos procedendo a um repúdio puro e simples do
que podem nos ensinar as religiões. Com efeito, observa-se amiúde entre
os autores da bioética uma postura de repúdio intolerante e muitas vezes
cego das contribuições trazidas pela religião para a discussão de temas
como o aborto, a experimentação e uso de seres humanos para pesquisas
médicas e a eutanásia. Para esses autores, tudo se passa como se o mero
fato de serem provenientes da religião as tornasse algo a ser imediatamente
descartado sem mais como totalmente destituído de interesse e valor para
nós, que vivemos num Estado laico. Observa-se também uma tendência
por parte deles em acreditar que a postura religiosa tende a favorecer
determinadas respostas em detrimento de outras a questões espinhosas
como a da permissibilidade moral da eutanásia, a saber, a proibição do
procedimento. Desse modo, segundo eles, o que faz com que muitos ainda
hoje rejeitem, por exemplo, a legalização do aborto e da eutanásia seja o
4
ainda influente dogma religioso da “santidade da vida humana”. Ainda
de acordo com esses autores, uma vez libertos dos resquícios de crença
religiosa que ainda permeiam a sociedade contemporânea, poderíamos
encarar os problemas da bioética exclusivamente à luz de argumentos
racionais e laicos e veríamos claramente que práticas como a do aborto
e da eutanásia são perfeitamente admissíveis do ponto de vista moral.
Em contraposição a isso, creio que essa postura de repúdio intolerante e
cego da contribuição das religiões para o debate dos temas da bioética é
profundamente equivocada, pelas seguintes razões.
Em primeiro lugar, do ponto de vista estritamente intelectual,
essa não é uma postura adequada, pois revela o que eu chamaria de uma

4

Como é o caso, entre outros, de Peter Singer (1999, p. 89 e 173).
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espécie de “preguiça de pensar”, que consiste em rejeitar um argumento
fundado numa crença religiosa só por causa de sua origem, sem exame do
conteúdo e do mérito do mesmo. Na verdade, proceder assim é cometer
um erro lógico, é cometer o que se chama de falácia genética, que consiste
em confundir a questão da origem de um argumento com a questão da sua
validade (para ilustrar o ponto em questão, grosso modo, é como se um
vascaíno rejeitasse como falso e sem valor tudo o que diz um flamenguista,
só porque ele é flamenguista). E, na verdade, examinado em seu mérito
intrínseco, um princípio moral oriundo da religião pode muito bem ser
válido para nós, que vivemos numa sociedade que se pretende laica. Ou
será que o mandamento “não matarás” deixou de ser moralmente válido
pelo mero fato de ser encontrado entre os 10 mandamentos?
Em segundo lugar, como observou Thomas E. Hill Junior (1992,
p. 89),
[…] often when moral feelings, seemingly unsupported
otherwise, are attributed to religion, as the source, I
suspect that the reverse may be so. That is, deeply rooted
moral beliefs whose grounds are hard to articulate lend
support to the religions that offer a story to explain them.
Theology is not so much the cause as the outcome.
O que Thomas Hill Junior quer dizer é que a religião pode não
ser propriamente a fonte de certas crenças morais, mas a instância que
fornece uma explicação ou justificativa para crenças originalmente
oriundas do seio do chamado senso comum. Numa palavra, a religião
fornece meramente uma teoria sobre a validade dessas crenças morais de
uma maneira acessível às pessoas comuns. De fato, não é razoável esperar
que pessoas comuns enveredem por abstratas reflexões filosóficas acerca
de tais crenças morais. Desse modo, como escreve Hill, a teologia não é a
origem dessas crenças morais, mas o resultado das mesmas. Com efeito, se
tomarmos o questionado princípio da santidade e inviolabilidade da vida
humana, cuja origem muitos filósofos da bioética atribuem à influência
da religião, veremos que é possível dar uma explicação do mesmo em
bases totalmente laicas. Para isso, basta perguntar aos próprios filósofos
da bioética laica que o rejeitam por supostamente ser um resquício de
religião: acaso eles não consideram suas próprias vidas algo precioso,
intocável e inviolável, numa palavra, algo de certo modo santo? Ou será
que eles admitiriam que suas vidas são algo sem valor intrínseco, que
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poderia ser usado e abusado por terceiros, por exemplo, por alguma
forma de governo ditatorial? Evidentemente, do mesmo modo que os
demais seres humanos comuns, também os filósofos da bioética laica têm
de considerar suas vidas algo santo, não no sentido religioso de sagrado,
mas no sentido de inviolável e intocável, como algo que deve ser objeto
do maior respeito por parte dos demais. Assim, a diferença de atitude
entre os filósofos da bioética laica e os homens comuns está meramente
no modo como justificam o princípio da santidade da vida humana, cuja
validade eles igualmente aceitam. Os homens comuns encontram uma
justificação simples para a validade desse princípio mediante referência
ao fato de sermos filhos de Deus; já os filósofos da bioética não têm à
disposição uma resposta tão simples assim.
Em terceiro lugar, não é verdade que premissas religiosas
necessariamente favoreçam determinadas respostas para os problemas
pungentes da bioética, em detrimento de outras respostas possíveis para
os mesmos problemas. No caso da questão da eutanásia, por exemplo,
embora seja verdade que a maioria das grandes religiões de fato condenem
o suicídio em geral, não é impossível que uma religião ou seita que defenda
que a vida terrena é pura ilusão e que a verdadeira vida só comece após a
morte seja interpretada como permitindo a eutanásia. Por outro lado, se
assumimos uma postura totalmente racional e laica, uma postura totalmente
desvinculada de premissas religiosas, frente a questões que envolvem uma
tomada de posição diante da vida, parece que a valorização desta vida,
a única que sabemos ter com toda certeza, seria a atitude mais plausível.
Desse modo, a valorização desta vida e o apego a ela sob todas as formas,
por conseguinte, com a recusa da eutanásia e do aborto, parece ser a resposta
mais racional, quando se parte de premissas totalmente laicas.
4) A EUTANÁSIA COMO SUICIDIO ASSISTIDO
Como foi visto acima, podemos e devemos refletir sobre a questão
da permissibilidade moral da eutanásia fazendo um paralelo entre ela
e o suicídio em sentido usual. Contudo, frequentemente, em virtude da
incapacidade física da pessoa que decidiu tirar a própria vida, a eutanásia
é uma espécie de suicídio que, para ser levado a cabo, necessita da ajuda
de outra pessoa. Em outras palavras, a eutanásia é muitas vezes praticada
como uma forma do que ficou conhecido como suicídio assistido. Por si
só, o fato de eventualmente envolver outras pessoas que não o próprio
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candidato a suicida já complica grandemente as coisas. Pois isso nos
obriga a perguntar não apenas se é moralmente permissível dar fim à
própria vida, mas também se o é ajudar alguém a fazê-lo. E a questão se
torna ainda mais complicada quando a pessoa instada a ajudar alguém a
morrer for um profissional que, em virtude da própria ética profissional,
está proibido de fazê-lo. Evidentemente, estou me referindo aos médicos,
aos profissionais que detêm o poder sobre a vida dos pacientes e que são
capazes de encurtá-la a pedido dos últimos. Ora, ocorre que os médicos
fazem um juramento que proíbe, entre outras coisas, dar fim à vida de um
paciente. Eis por que a questão da eutanásia assume contornos dramáticos
para esses profissionais. Como uma saída para o dilema moral em que
muitas vezes se encontram profissionais que não vislumbram outra maneira
de assegurar o bem-estar de seus pacientes senão encurtando suas vidas e,
com isso, seu sofrimento inútil, introduziu-se uma distinção tendo agora não
mais a perspectiva do paciente, mas do médico que executa o procedimento.
Com efeito, como vimos acima, os autores da bioética costumam distinguir
entre eutanásia ativa e eutanásia passiva. Na eutanásia ativa, o médico
participa ativamente da ação que leva à morte do paciente, por exemplo,
aplicando-lhe uma injeção letal. Na eutanásia passiva, o médico apenas
suspende um tratamento que esteja mantendo uma vida sem esperança
de futuro, por exemplo, desligando um respirador artificial. A primeira
forma de eutanásia é usualmente proibida em muitos países, já que pode
ser considerada como uma forma de assassinato. Mas a eutanásia passiva é
aceita e mesmo recomendada por muitas associações médicas e legislações
de vários países. O pressuposto que está na base dessa aceitação é o de que
haveria uma diferença moralmente relevante entre matar (ativamente) um
paciente e simplesmente “permitir que ele morra”, por exemplo, desligando
um respirador artificial, pois, nesse caso, o médico nada mais faria além de
“deixar a natureza seguir seu curso”. Entretanto, num artigo que se tornou
referência obrigatória, James Rachels5 mostra que a distinção entre eutanásia
passiva e ativa é insustentável, pois não há diferença moralmente relevante
entre os dois casos. Em virtude da importância do mencionado artigo para
a discussão do tema em tela, a seguir, procederei a uma exposição resumida
dos seus pontos principais.

Disponível em: <http://www.qcc.cuny.edu/socialSciences/ppecorino/
DeathandDying_TEXT/Active%20and%20Passive%20Euthanasia.pdf>.
Acesso em: 18 ago. 2011.
5
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Por lei e pelo juramento que fizeram, médicos são geralmente6
proibidos de participar ativamente do procedimento de eutanásia. Seu
código de ética profissional os proíbe de matar e de ajudar a morrer. Mas
eles teriam aberta a possibilidade de “permitir que se morra”, de permitir
que a natureza siga seu curso. E quando eles assim procedem, o fazem
sempre por razões humanitárias, sempre visando proporcionar o máximo
bem-estar possível ao paciente. Contudo, suponhamos que um paciente
acometido de câncer na garganta e sofrendo dores tão terríveis que não
podem ser aliviadas de modo algum decida pôr fim à vida e, para tal,
solicite a ajuda de um médico. Este último poderia aplicar-lhe uma injeção
letal que em breve daria fim ao sofrimento do paciente. Entretanto, como
está moral e juridicamente impedido de fazê-lo, o médico se restringe a
suspender o tratamento para o câncer. Ora, através disso, o médico prolonga
o sofrimento do paciente, um sofrimento que teria sido mais breve, se
tivesse aplicado a injeção letal no paciente. É lícito concluir disso que,
uma vez que se tenha tomado a decisão de não prolongar o sofrimento e
agonia do paciente, a eutanásia ativa parece estar mais em conformidade
com princípios humanistas do que a modalidade passiva. Evidentemente,
esta última tem a vantagem de ser aquela modalidade que, do ponto de
vista moral, deixa o médico com a consciência tranquila, já que consiste
simplesmente em deixar as coisas correrem de acordo com o curso natural.
Contudo, paradoxalmente, ela é a menos humanitária e, por conseguinte, a
que não está em conformidade com as intenções que haviam originalmente
motivado o médico, a saber, poupar o paciente de um sofrimento inútil.
Quando se quer realmente alcançar esse desiderato, o tiro de misericórdia
(mercy killing) parece ser mais humano.
Em seu artigo seminal, Rachels mostra que a tentativa de manter os
médicos livres de qualquer participação na morte de pacientes mediante
apelo ao curso natural das coisas os acaba levando a decisões sobre a vida
ou a morte baseadas em premissas totalmente irrelevantes. É o que pode ser
verificado na atitude dos médicos relativamente a alguns bebês acometidos
de síndrome de down e que nascem com defeitos genéticos não relacionados
com essa doença, por exemplo, determinado tipo de obstruções intestinais
que requerem intervenções cirúrgicas, para que possam sobreviver. Em

Deixemos de lado o caso do Dr. Jack Kevorkian, o assim chamado “doutor
morte”, que projetou e construiu uma “máquina para suicídio” (cf., a esse
respeito, por exemplo, Peter Singer, 1999. p. 176-7).
6

110

Ensaios interdisciplinares sobre Linguagem e Cognição

alguns casos, os pais e médicos preferem não operá-los, permitindo que
morram. E o que acontece é que, sem receberem o tratamento necessário,
esses bebês definham lentamente por desidratação e infecção, num terrível
espetáculo presenciado por médicos passivos e impassíveis diante daquilo.
Ora, é compreensível que muitas pessoas recusem todo e qualquer
tipo de eutanásia e insistam que se deva fazer de tudo para que esses
bebês sobrevivam. É também compreensível que muitas pessoas sejam
favoráveis a que se dê fim às suas vidas sem dor e o mais rapidamente
possível. O que é incompreensível é que se defenda a posição segundo
a qual deixar um bebê sofrendo de desidratação e infecção seja mais
humano que dar-lhe uma injeção letal.
Desse modo, vemos que a distinção convencional entre intervenção
ativa por parte do médico no sentido de levar à morte e suspensão passiva
de qualquer forma de tratamento que poderia manter a vida do paciente
leva a decisões concernentes à vida e à morte, que são feitas com base
em razões totalmente irrelevantes. Pois as operações de desobstrução
intestinal não são proibitivamente difíceis de serem levadas a cabo. A
única razão pela qual esses bebês não são submetidos a elas é o fato de
serem portadores de síndrome de down. De fato, quando não nascem com
o mencionado problema no intestino, permite-se que continuem vivendo.
Isso permite que se depreenda o absurdo da situação: se a vida de um bebê
acometido de síndrome de down merece ser preservada, que importância
pode ter o fato dele ter de ser operado? E, alternativamente, se se julga
que tal bebê não deva continuar vivendo, que diferença faz que ele tenha
ou não o intestino obstruído? Entretanto, tudo se passa como se a decisão
sobre se devem ou não continuar vivendo dependesse de terem ou não
o intestino obstruído. Porém, este último detalhe não passa justamente
de um detalhe irrelevante. Pois, quando se julga que a vida de tais bebês
deve ser preservada, a questão da operação torna-se irrelevante.
O que está na base desse raciocínio é a ideia de que, se há uma
obstrução intestinal, então deve-se “permitir que morram”, ao passo que,
na ausência desse problema, não há nada que possa ser feito, já que “não
é permitido matar”. Mas a existência da obstrução intestinal não passa
de um pretexto para se fazer o que se gostaria de fazer nos casos em que
bebês com síndrome de down não apresentam também aquela anomalia,
a saber, dar fim às suas vidas.
Para os médicos, a eutanásia passiva se apresenta como uma
alternativa moralmente válida no sentido de aplacar sua consciência porque
se acredita geralmente que matar uma pessoa é pior do que deixá-la morrer.
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Mas será que isso é mesmo verdade? Para mostrar que não é assim, Rachels
simula duas situações com o mesmo desfecho. Na primeira, João sabe que
vai ganhar uma soma de dinheiro como herança, desde que seu primo
de 6 anos venha a morrer. João planeja então matá-lo durante o banho,
afogando-o na banheira, o que de fato faz, porém, não se esquecendo
de adulterar a cena do crime, de modo a parecer que foi um acidente.
Na segunda situação simulada, José também vai ganhar uma soma de
dinheiro como herança, desde que seu primo de 6 anos venha a morrer.
Analogamente, José faz planos de se livrar do primo durante o banho.
Contudo, ao entrar no banheiro, ele vê o primo escorregar, bater com a
cabeça na beirada da banheira e, desacordado, começar a se afogar. José
percebe então que não precisa intervir, ainda que estivesse originalmente
disposto a isso, para alcançar seu desiderato. Ele só precisa “permitir que
seu primo morra”. Desse modo, José se detém e apenas observa o primo
morrer “acidentalmente”.
Poderia alguém sustentar que há uma diferença moralmente
relevante entre os dois casos? Poderíamos dizer que algum dos dois
se comportou melhor, do ponto de vista moral? Ora, para começo de
conversa, ambos fizeram o que fizeram movidos pela mesma intenção:
ganho pessoal. E tinham exatamente o mesmo fim em vista: a morte
do priminho, ou seja, em ambos os casos, o mesmo crime. E de nada
adiantaria José alegar que não matou o primo, que apenas permitiu que
este último morresse. Pois, tendo presenciado o escorregão do primo na
banheira, José tivera a possibilidade de salva-lo, e só se omitiu justamente
porque o destino se encarregou de fazer o que ele por si mesmo buscava
e estava disposto a fazer com as próprias mãos, a saber, matar o primo.
Nenhum tribunal julgaria que o destino sequer serviria como atenuante
de tal crime.
É verdade que médicos normalmente não agem motivados por
algum interesse pessoal, como ganho ou lucro pessoal, quando se abstêm
de fazer intervenções cirúrgicas nos acima mencionados casos de crianças
acometidas de síndrome de down e obstruções intestinais. Contudo, ainda
assim, não há diferença moralmente relevante entre matar e deixar morrer.
Pois, se um médico decide por razões humanitárias que é melhor que um
paciente tenha a vida abreviada, então ele estará na mesma situação moral,
quer ele aplique uma injeção letal, quer ele apenas suspenda um tratamento
artificialmente mantenedor daquela vida. Na verdade, como vimos acima,
se se tem em vista uma “morte humanitária”, muitas vezes, a injeção letal,
a eutanásia ativa, é a que está mais em conformidade com essa intenção.
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Entretanto, os propugnadores da distinção entre eutanásia passiva
e ativa ainda insistirão em que há uma diferença crucial nos dois casos.
Assim, por exemplo, quando um médico suspende o tratamento de um
câncer num paciente desenganado, este último vem a falecer por causa da
doença, e não por qualquer coisa que o médico tenha feito. Essa situação
seria muito diferente da situação em que o médico seria ele próprio o
causador da morte de tal paciente por meio de uma injeção letal. Entretanto,
omissão de uma ação, por exemplo, suspensão de um tratamento, é ainda
assim uma ação, não deixa de ser um caso particular do fazer algo. Assim,
ao deixar ou permitir que um paciente morra de câncer, o médico está
fazendo alguma coisa, a saber, justamente permitindo que o paciente
morra, um tipo de ação que se efetiva pela omissão de algo ou pelo deixar
de fazer alguma coisa. É análogo ao que se passa quando queremos
ofender a alguém: posso ofender uma pessoa quer positivamente fazendo
algo nesse sentido, como insultá-la abertamente por meio de palavras,
seja simplesmente omitindo algo, como me recusar a apertar-lhe as mãos.
Temos aqui então circunscrito o campo em torno do qual deve se
concentrar a reflexão sobre a permissibilidade moral da eutanásia. Do
ponto de vista do paciente, trata-se de perguntar se ele tem o direito de
deliberada e voluntariamente tirar a própria vida, ou, como também se
costuma dizer, se ele tem o direito de dispor da própria vida. Como foi dito
acima, isso equivale a tratar a eutanásia como um caso particular do suicídio
em sentido usual. Do ponto de vista da pessoa que eventualmente vem em
auxílio do suicida, trata-se de perguntar se um terceiro tem o direito ou
mesmo eventualmente o dever de abreviar a vida de outra pessoa a pedido
da mesma. Essa é uma questão espinhosa o suficiente quando o auxílio
para o suicídio é requisitado a uma pessoa qualquer, e torna-se ainda mais
dramática quando o pedido de ajuda é feito a um profissional cujo código
de ética claramente proíbe fornecer tal ajuda, como é o caso dos médicos. E,
como vimos acima, estes últimos não têm como aplacar suas consciências
mediante apelo à eutanásia passiva, uma vez que mesmo nesse caso eles
têm de ser considerados como ativos participantes do procedimento.
5) SER OU NÃO SER, EIS A QUESTÃO
Como foi dito acima, a forma de eutanásia que é se apresenta com
plausibilidade de se evidenciar como moralmente permissível é aquela
em que o procedimento é feito com o consentimento do paciente, a
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assim chamada eutanásia voluntária. Ora, a eutanásia voluntária, mesmo
quando envolve a ação de terceiros para ser levada a cabo, é o mesmo
que tirar a própria vida deliberada e conscientemente, ou seja, não
passa de uma forma de suicídio, e deverá ser tratada como tal por nós.
Contudo, como também foi observado acima, não é essa a maneira como
a questão da eutanásia é usualmente tratada pelos autores da bioética,
e pode parecer estranho até mesmo ao não-especialista assimilar a
eutanásia ao suicídio em sentido usual. Ora, o fato da discussão dessas
duas questões ser geralmente feita como se se tratasse de problemas
relacionados mas não exatamente assimiláveis um ao outro se deve ao
seguinte. As situações em que se coloca a pergunta pela permissibilidade
da eutanásia são tipicamente casos em que a vida de uma pessoa chegou a
um nível de sofrimento ou de degradação tão evidentemente deplorável,
que não se toma por algo sensato insistir em manter aquela vida, seja do
ponto de vista humano, seja do ponto de vista até mesmo econômico.
Em contrapartida, casos de suicídio típico são aqueles em que a pessoa
pelo menos ainda reúne condições físicas razoáveis e, exatamente por
essa razão, não se compreende ou até mesmo não se aceita a decisão,
tomada por ela, de tirar a própria vida. Entretanto, apesar da aparente
profunda diferença entre os dois casos, eles se assemelham no que há de
mais fundamental. Pois eles constituem a manifestação de uma resposta
negativa a uma pergunta que está presente em cada passo da vida das
pessoas, desde o momento em que adquiriram consciência da própria
existência, e que é respondida por elas na afirmativa, a saber, a famosa
pergunta feita por Hamlet: “ser ou não ser, eis a questão”. É preciso ter
claro que o que está em questão não é saber se existo ou não, ou seja,
não é uma pergunta teórica sobre a minha existência no mundo, como eu
poderia perguntar se existem ou não unicórnios no mundo. Trata-se de
uma pergunta prática: eu sei que eu existo, mas devo continuar existindo?
Na consciência da nossa existência, está embutida a consciência da
possibilidade da não-existência, possibilidade essa que depende de mim,
das minhas ações, sendo, por conseguinte, uma possibilidade prática, e
não uma possibilidade teórica, como a que está contida na consciência
de que algo totalmente alheio à minha vontade e às minhas ações, como
uma bala perdida, por exemplo, pode fazer com que eu deixe de existir a
qualquer momento. Assim, no âmago da consciência da nossa existência
está eternamente presente a pergunta: por que existo, ou melhor, por
que continuo existindo, se posso, por minha própria vontade, deixar de
existir a qualquer momento em que assim o decidir? Isso significa que
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existir, para nós, não é um mero fato que nós simplesmente constatamos.
Existir, para nós, só é possível por uma afirmação voluntativa contínua
(TUGENDHAT, 1989, p. 36-7) dessa existência, ou seja, somente na
medida em que acreditamos que nossa vida valha a pena ser vivida, em
que acreditamos que ela tenha um valor, e decidimos continuar envidando
esforços no sentido de dar-lhe continuidade. Ora, enquanto a maior parte
das pessoas responde afirmativamente a essa pergunta e por isso afirma
continuamente sua existência, aqueles que cometem suicídio ou solicitam
a aplicação da eutanásia respondem negativamente a essa pergunta (pelo
menos no que tange à sua própria existência).
Assim, a diferença que usualmente julgamos haver entre os
dois casos está em que o suicida é aquele que retira a própria vida em
circunstâncias que normalmente não tomamos como constituindo razão
suficiente para justificar tal atitude. Eis por que o suicídio sempre foi
moralmente condenado ou mal visto, não só por religiosos ou filósofos
morais, mas também por não-especialistas em ética. Em contrapartida,
casos típicos de eutanásia são aqueles em que, prima facie, a vida não vale
mais a pena, pelo menos segundo os padrões ou critérios considerados
normais, com base nos quais decidimos sobre o valor de uma vida, de
uma vida que merece ser vivida. Segundo esses critérios, por exemplo,
quando uma pessoa, tivesse chegado a um estado de degradação extremo
de sua saúde ou estivesse padecendo de dores terríveis, seria o caso de
ponderar solicitar que se tire a vida. Mas, aqui, coloca-se inevitavelmente
a pergunta: quais são e onde podem ser encontrados os critérios que
determinam que tipo de vida merece ou vale a pena ser vivida? Pois
o suicida em sentido usual, por exemplo, um especulador da bolsa de
valores que repentinamente perde toda a riqueza aplicada, poderia
argumentar, como justificativa de sua intenção de tirar a vida, que,
diante daquela tragédia, o mero fato de continuar gozando de boa saúde
e de não estar passando por dores físicas terríveis não constitui razão
suficiente para continuar vivendo. Por outro lado, poder-se-ia argumentar
que o mero fato de não estar gozando das capacidades de que usufruem
as pessoas normais ou mesmo o fato de estar padecendo de sofrimento
não constituem razão suficiente para tirar a própria vida, pois é possível
encontrar, ou melhor, doar valor mesmo às situações as mais difíceis na
vida (como no exemplo de Jean-Dominique Bauby, personagem central
do filme “O Escafandro e a Borboleta”, baseado em fatos reais).
Essas últimas reflexões mostram que o problema deve ser deslocado
para um nível mais fundamental. Como se determina o valor das coisas?
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Como se determina o valor da vida? Pois valor parece ser algo que não
existe no mundo, nos fatos e nas coisas em si mesmos. Nós atribuímos
valor às coisas e aos fatos. Ou será que existe algo que possui valor em si
mesmo? Não seria a própria vida um valor em si? Se a vida for algo em si
mesmo valioso, digamos, por ser condição de possibilidade de avaliar ou de
conceder valor ao que quer que seja, então não seria moralmente admissível
retirar a própria vida, fonte de todo valor. Entretanto, o que se deve entender
por “vida como condição de conceder valor ao que quer que seja”? Não
pode ser vida meramente vegetativa. Nesse caso, quando reduzida a esse
estágio, seria moralmente lícito retirar a própria vida, ou melhor, consentir
ou autorizar antecipadamente que terceiros retirem sua vida? Desse modo,
podemos dizer que a discussão sobre a permissibilidade moral da eutanásia
deve ser encarada como uma oportunidade para avaliarmos o valor da vida,
o valor daquilo que se perde com a morte, e que por isso mesmo torna
extremamente delicada a discussão sobre as razões que eventualmente
poderiam justificar o pôr fim à própria vida.
6) O QUE SE PERDE E QUEM PERDE COM A MORTE?
Se a morte é algo mau, não pode ser em virtude de alguma
característica, positiva ou negativa, desse estado, mas somente por
ser a perda ou privação da vida, de algo que avaliamos como bom. E
consideramos que a mera experiência de estar vivo, independentemente
do que é vivenciado e experenciado, é algo bom em si mesmo. É claro
que quanto mais elementos positivos forem vivenciados e experenciados,
tanto melhor, e quanto mais elementos negativos, tanto pior, mas se
deixamos esses elementos de lado, o que resta não é algo neutro, mas
algo que expressamos usualmente na frase “é bom estar vivo!”.
Contudo, se a morte é algo mau por representar uma perda ou
privação do bem que é a vida, tem de haver alguém a quem essa perda
possa ser atribuída ou assinalada, alguém localizável no espaço e no
tempo. A dificuldade dessa tese se encontra no fato de que, aparentemente,
a morte arrasta consigo, além de todos os bens, também o sujeito desses
bens, a pessoa, em suma, o alguém a quem a perda da vida poderia ser
assinalada e atribuída. Haveria alguém a quem a morte, enquanto algo
mau, por representar a perda da vida, poderia ser atribuída?
Considere o caso de uma pessoa adulta dotada de inteligência e
criatividade, mas que vem a ser reduzida à condição mental de uma criança
de 2 anos, em virtude de um derrame cerebral particularmente severo
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(NAGEL, 1993, p. 5-6). Ora, essa perda ou privação de uma vida criativa
e inteligente representa uma catástrofe não somente para os amigos,
parentes ou até mesmo a sociedade como um todo, mas também para a
própria pessoa reduzida a essa condição. Nós lamentamos e admitimos
que foi uma tragédia o que aconteceu a essa pessoa, mesmo que ela
não esteja em condições mentais de avaliar a situação em que agora se
encontra e ainda que ela esteja se sentindo feliz e satisfeita, a saber, tendo
satisfeitas todas aquelas necessidades típicas de uma criança 2 anos, como
uma fralda seca e o estômago cheio. Naturalmente, nós não lamentamos
quando pensamos que, aos 2 anos de idade, essa pessoa se satisfazia
com exatamente as mesmas coisas, mas lamentamos a situação em que
ela se encontra presentemente, porque concentramos nossa atenção na
pessoa inteligente e criativa que havíamos conhecido e pensamos no que
ela poderia ser agora. Com base nessa comparação das duas situações,
julgamos que aconteceu a essa pessoa uma catástrofe terrível, mesmo que
ela não esteja em condições de compreender isso.
Isso significa que, apesar do dito popular, segundo o qual “o que
os olhos não veem, o coração não sente”, faz sentido falar de coisas boas
ou más acontecendo às pessoas, mesmo que elas não tenham consciência
do acontecido. Caso típico disso é uma traição que uma pessoa sofre por
parte de supostos amigos e que é depois descoberta, o que, naturalmente,
provoca um sentimento de infelicidade na pessoa traída. Diante disso,
coloca-se a pergunta: a traição é uma coisa má porque nos torna infelizes
quando é revelada, ou, pelo contrário, uma traição revelada só nos torna
infelizes porque é mau ou mesmo péssimo ser traído? Evidentemente, é
algo mau em si mesmo ser traído, e quando uma pessoa diz que prefere
ficar na ignorância a respeito de uma traição sofrida, não é no sentido
de, através dessa ignorância, transformar a traição em algo bom, mas no
sentido de não ficar infeliz ao tomar consciência de algo mau que lhe foi
feito. Em suma, faz sentido dizer que coisas ou acontecimentos maus
podem ser atribuídos a nós, como pessoas a quem eles, infelizmente,
concernem ou dizem respeito, mesmo quando não tomamos conhecimento
ou consciência desses acontecimentos. Desse modo, é possível assinalar
alguém a quem um mau ou infortúnio possa ser atribuído, mesmo que esse
alguém não tenha condições de vir a tomar consciência desse infortúnio,
como no caso do adulto privado das faculdades mentais.
Assim, se a morte, enquanto perda e privação do bem que é a vida,
é um mau, tem de haver alguém a quem essa perda ou privação possa
ser atribuída. E, sabemos agora, do fato de que a morte encerra uma
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inconsciência permanente não se conclui que não possa haver um alguém
a quem podemos atribuir esse infortúnio, do mesmo modo que podemos
atribuir àquele hipotético adulto outrora inteligente o infortúnio de ter
se tornado um débil mental, mesmo que ele esteja permanentemente
inconsciente disso. O concernido pela perda ou privação da vida não pode
ser o cadáver do morto, pois, embora um cadáver possa ser submetido a um
tratamento inadequado ou desrespeitoso, quando isso acontece, dizemos
que é a pessoa que está sendo desrespeitada depois de morta, quando seu
cadáver é violado. Assim, é da pessoa que, com a morte, agora se encontra
num estado de inconsciência permanente semelhante àquele por que está
passando o adulto tornado um imbecil, que dizemos que sofreu uma perda
ou foi privada de um bem, de um bem que ela teria podido continuar a
usufruir, não fosse pelo infortúnio de ter morrido, muito embora ela não
tenha consciência desse mau, dessa privação. Vemos, assim, que há uma
analogia entre o caso do adulto inteligente tornado um demente e uma
pessoa normal que morreu. Em ambos os casos, comparamos a situação
anterior em que se encontravam e a posterior em que agora se encontram,
e dizemos que sofreram uma perda, uma privação, mesmo que eles
próprios não tenham consciência disso.
Se, por um lado, para se poder falar em perda ou privação de
algum bem, tem de ser possível assinalar alguém que sofreu tal perda,
por outro lado, só se pode falar em perda de algum bem relativamente
a alguém que em algum momento já teve esse bem. Pois não se pode
perder algo ou lamentar a privação de algo que nunca se teve. Isso
fica claro se compararmos nossa atitude diante de um adulto demente
que, em virtude de um problema congênito, sempre foi assim desde a
infância, com aquele adulto que ficou demente em virtude de uma doença
cerebral. Não podemos dizer daquele adulto congenitamente debilitado
que lhe aconteceu uma tragédia no mesmo sentido em que o dizemos do
outro, porque não havia expectativas que pudéssemos nutrir a respeito do
primeiro. Ele não era portador de um bem, a inteligência e criatividade,
do qual fora privado quando não se esperava, pois nós nunca havíamos
mesmo esperado que ele viesse a possuir esses bens e qualidades.
Analogamente, se a vida é um bem, não se pode dizer que tenha sido
privado desse bem todos aqueles que nunca a receberam, ou seja, aqueles
que não foram concebidos, mas somente aqueles que a receberam, que
foram concebidos e depois privados dela, por morte natural ou violenta.
Assim, por exemplo, uma pessoa pode vir a se lamentar por ter privado a
si mesma da experiência de ter filhos, mas não há ou não houve alguém a
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quem se possa atribuir o infortúnio de ter sido privado da experiência de
ter sido filho daquela pessoa hipotética, a não ser que se queira atribuir
a espermatozoides ou a óvulos quaisquer o infortúnio de não terem se
encontrado. Isso é mais um argumento contrário à permissibilidade moral
da prática do aborto. Um feto ou até mesmo um zigoto já é dotado daquele
bem que é a vida, cuja privação é algo mau, como para qualquer adulto,
e, do mesmo modo que no caso do adulto que morre, o fato do zigoto não
ter consciência desse mal que lhe ocorre não impede que atribuamos a ele
esse infortúnio, diferentemente do caso de espermatozoides e óvulos não
fecundados. Pois, neste último caso, não há alguém assinalável, ou seja,
um indivíduo, a quem se atribuir o infortúnio (a não ser a pais desejosos
de terem filhos). Pois, com a concepção, criam-se, ao mesmo tempo, o
alguém, o sujeito ou o indivíduo portador do bem, e o próprio bem, ou
seja, a vida (talvez sejam até mesmo idênticos), e, com isso, o alguém que
pode ser privado desse bem pela morte, natural ou violenta.
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EDUCAÇÃO NA TERCEIRA IDADE:

DESAFIOS E DEMANDAS PARA O EXERCÍCIO
DA CIDADANIA
Marcia Regina Pacheco Soares
Denise da Silva Gomes
Rosalee Santos Crespo Istoe
1) CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O aumento da população idosa em decorrência principalmente pelo
crescimento da expectativa de vida, tanto no Brasil quanto no mundo,
vem obrigando a sociedade a rever conceitos referentes à velhice e suas
representações sociais. A longevidade com qualidade de vida pressupõe
a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que atendam
as demandas desse segmento, como também, a superação de estigmas
negativos e preconceitos relativos à terceira idade e a assimilação de
um novo conceito de velhice, ou seja, de um envelhecimento ativo,
produtivo, autônomo, capaz de ocupar e ter o seu espaço reconhecido
pela sociedade.
O acesso à educação é um elemento essencial ao desenvolvimento
e manutenção de uma vida saudável e produtiva, determinante de
conhecimentos, interações, vivências e novas descobertas. Como direito
constitucional e exercício para a cidadania, a educação se apresenta para
o idoso como possibilidade de desenvolvimento de suas habilidades
cognitivas; revitalização de suas memórias; inclusão social; promover a
consciência plena de seus direitos e deveres; estimular a sua permanência
ativa na sociedade; promover a sua autonomia; estimular a sua autoestima;
colaborar para a sua saúde física e mental; combater preconceitos; e
contribuir para a sua permanência como cidadão crítico e reflexivo, capaz
de compreender a realidade e participar ativamente da vida política e
social, enfim, contribuir para sua melhor qualidade de vida.
Como um dos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988,
a educação para a pessoa idosa é ratificada no Estatuto do Idoso/ 2003
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e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB/96) na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que
abrange todos os anos do ensino fundamental e médio e atende a um
contingente variado de alunos, tanto na idade cronológica quanto nas
expectativas e objetivos. Os programas educacionais brasileiros são
voltados para crianças, jovens e adultos e não especificamente para a
população idosa, que apresenta interesses bem distintos das crianças, dos
adolescentes e adultos.
O aumento da população idosa assinala para a necessidade da
educação brasileira se estruturar para receber com a especificidade a que
tem direito este contingente. A educação para idosos se apresenta, então,
como um desafio para a sociedade.
A fim de que haja um processo educacional voltado para idosos
torna-se fundamental, a priori, que se considerem as suas crenças, os seus
valores e os seus conhecimentos adquiridos no decorrer de suas experiências
individuais, levando em conta a sua própria cultura. Isso precisa ocorrer para
que, por meio de suas representações, suas memórias, aconteça o despertar
de uma nova consciência de suas potencialidades e de sua importância
para a família e a sociedade. Neste processo, a metodologia e o currículo
são elementos da ação pedagógica de grande relevância. O sistema de
educação brasileira desconsidera as diferentes fases de desenvolvimento
e aprendizagem que ocorrem durante o ciclo de vida, e utiliza tanto para a
educação de crianças como para a de idosos os mesmos métodos e conteúdos
de ensino, sem considerar que o idoso já possui habilidades cognitivas em
estágio diferente e experiências acumuladas durante toda a sua vida.
2) O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL
A sociedade contemporânea apresenta como uma das características
marcantes o aumento progressivo da população idosa. A Organização
Mundial de Saúde (2005) considera para os países desenvolvidos a
idade de 65 anos, e para os países em desenvolvimento, 60 anos de idade
como limite inicial caracterizador da velhice, embora estabelecido como
mero valor cronológico, nem sempre corresponde à idade fisiológica
(mudanças biológicas). Relata ainda que a expectativa média de vida
aumentou acentuadamente no Brasil e no mundo, e que esta realidade
precisa ser acompanhada, buscando a melhoria ou manutenção da saúde
e da qualidade de vida.
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Conforme dados divulgados pelo IBGE (2011), o censo demográfico
de 2010 revelou que a dinâmica demográfica no Brasil vem apresentando
uma diminuição no ritmo de crescimento populacional, além de mudanças
na sua estrutura etária. O processo de transição demográfica, relacionado
com a queda das taxas de mortalidade e fecundidade, tem provocado uma
rápida variação na estrutura etária brasileira, com redução proporcional
de crianças e jovens, o aumento da população adulta e uma tendência de
substantiva elevação da população de idosos. Esta alteração na distribuição
etária vem configurar um novo retrato da população brasileira, que se
reflete em mudanças nas demandas por políticas públicas específicas.
De acordo com dados da Organização das Nações Unidas – ONU
(2012) e pesquisas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística – IBGE (2011), o número da população idosa tem crescido
consideravelmente no Brasil e no mundo. Segundo estes dados, o número
de pessoas idosas no mundo deve triplicar até 2050 e que na maioria
dos países o número de pessoas acima de 80 anos deve quadruplicar. No
Brasil, a previsão é que o número de idosos triplique de hoje até 2050,
passando de 21 milhões em 2010 para 63 milhões, ou seja, passando dos
10% em 2000 para 29% em 2050. Ainda segundo a ONU (2012), em
2025, serão um bilhão e cem milhões de idosos no mundo e com 72%
vivendo em sociedades pobres. No Brasil, o IBGE (2011) revela que o
grupo populacional de 70 anos ou mais de idade representava 2,3% da
população total em 1980 e passou, em 2010, para 4,8%.
O levantamento do IBGE divulgado pela Assessoria de
Comunicação do Ministério da Saúde (2010) revela que em 2025 o Brasil
estará mundialmente colocado no sexto lugar em população idosa, com
aproximadamente 32 milhões de pessoas com 60 ou mais anos. Assim,
“Uma redução nas taxas de fertilidade e um aumento da longevidade
irão assegurar o contínuo “agrisalhamento” da população mundial”
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005, p. 8).
O envelhecimento global da população, consequentemente acarreta
um aumento das demandas sociais e econômicas em todo o mundo. Para
Araújo et al. (2001, p. 100) “o processo de envelhecimento da população
brasileira irreversível – diante do comportamento da fecundidade e da
mortalidade registrado nas últimas décadas e do comportamento esperado
de ambas para as próximas décadas.”
No entanto, a Organização Mundial da Saúde – OMS (2005) considera
que, qualquer que seja a idade definida dentro de contextos diferentes, é
importante reconhecer que a idade cronológica não é um marcador preciso
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para as mudanças que acompanham o envelhecimento, pois existem
variações significativas relacionadas ao estado de saúde, participação e
níveis de independência entre pessoas idosas que possuem a mesma idade.
Afirma também que as autoridades precisam considerar essas variações ao
formular políticas e programas para esta população, já que fazer vigorar
políticas sociais abrangentes baseadas somente na idade cronológica pode
ser discriminatório e imprudente para o bem-estar na terceira idade.
3) O IDOSO NO CONTEXTO SOCIAL
A respeito dos aspectos do envelhecimento humano, Netto (1997)
relata este como sendo um processo natural, dinâmico, progressivo e
irreversível que se instala em cada indivíduo desde o seu nascimento e
o acompanha ao longo da vida, culminando com a morte, quando esta
ocorre por causas naturais. Já para Agostinho (2004), o envelhecimento
é um fenômeno normal, universal e inelutável, caracterizado por um
conjunto de fatores não só fisiológicos, mas também psicológicos e
sociais. De acordo com Lima (2001, p. 51), “A partir do reconhecimento
de que a velhice é algo além do envelhecimento fisiológico e psicológico
de indivíduos, as práticas de intervenção puderam ser modificadas
significativamente”.
Um envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento dos direitos
humanos das pessoas mais velhas e nos princípios de independência,
participação, dignidade, assistência e auto realização, permitindo que
essas pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e
mental ao longo do curso da vida; e participem da sociedade de acordo
com suas necessidades, desejos e capacidades; a partir do pressuposto de
proteção, segurança e cuidados adequados quando necessários. A OMS
(2005, p. 13) afirma ainda que: “A palavra ‘ativo’ refere-se à participação
contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e
não somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da
força de trabalho.” E acrescenta que a maioria das pessoas mais velhas em
todos os países continua a representar um recurso vital para as famílias e
comunidades, onde muitas delas continuam a trabalhar tanto no mercado
formal quanto no informal.
Um dos fatos preocupantes no processo de envelhecimento é a
exclusão social dos idosos. Isso geralmente ocorre devido à aposentadoria
do trabalho, ao fato de não pertencer mais a um grupo, à ausência dos
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filhos em casa. Dessa forma, além de fatores físicos e psicológicos, e de
acordo com as considerações de Papalia (2008):
Na terceira idade, as pessoas lidam com as perdas
em suas próprias faculdades, com as perdas de entes
queridos e com as preparações para sua própria morte.
Quando se aposentam, elas precisam lidar com a perda
de relacionamentos baseados no trabalho, mas podem
obter mais prazer de amizades, da família e do trabalho
voluntário, com oportunidade de explorar interesses
anteriores negligenciados (p. 54).
O idoso, assim como todo ser humano, é pertencente de grupos
sociais que trazem significados a sua vida. A sua permanência e participação
ativa em grupos familiares, religiosos, de amizade, entre outros, é de
fundamental importância para coibir o isolamento e a sua exclusão das
atividades sociais. Neste sentido, Córdova (2008) argumenta que:
Viver numa sociedade humana é viver imerso num
magma de significações imaginárias sociais que dão
sentido e orientação a nossas vidas enquanto sociedade.
Diante delas, cada um de nós tem de encontrar sentido
para sua vida pessoal, construir sua identidade pessoal,
constituir-se como sujeito. E é nesse processo que a
educação desempenha uma função fundamental (p. 14).
A inatividade, também é outro fato preocupante, ela contribui par
a o isolamento e acelera ainda mais os riscos de adquirir problemas de
saúde devido às mudanças em seus hábitos e rotinas. Tal fato, pode ainda
contribuir negativamente no seu desempenho físico, nas suas habilidades
motoras, na capacidade de concentração e coordenação, levando o idoso
a insegurança, baixa autoestima e isolamento social. Sobre isso adverte a
OMS (2005) que:
Apoio social, oportunidades de educação e
aprendizagem permanente, paz e proteção contra a
violência e maus-tratos são fatores essenciais do ambiente
social que estimulam a saúde, participação e segurança, à
medida que as pessoas envelhecem. Solidão, isola mento
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social, analfabetismo e falta de educação, maus-tratos e
exposição a situações de conflito aumenta m muito os
riscos de deficiências e morte precoce (p. 28).
Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura – UNESCO (2009, p. 11): “A educação um direito fundamental,
uma chave que permite o acesso aos direitos humanos básicos, tais como
saúde, habitação, trabalho e participação, entre outros”. No entanto, o
nível educacional da parcela populacional referente aos idosos no Brasil
é considerado muito baixo pelas estatísticas publicadas pelo IBGE
(2002). A falta de oportunidade de acesso às instituições escolares nas
décadas de 1930 a 1950 é um dos fatores relevantes a essa realidade e
um reflexo de acessos desiguais. Para a OMS (2005, p. 30), “Os baixos
níveis de instrução e analfabetismo estão associados a maiores riscos de
dependência e morte durante o processo de envelhecimento”.
A UNESCO (2009), por sua vez, cita que uma oferta educativa
ampla que inclua o ensino deve ao mesmo tempo reconhecer e validar
as aprendizagens realizadas pelas pessoas, não somente na idade adulta,
mas ao longo da vida, na família, na comunidade, no trabalho, pelos
meios de comunicação de massa, na participação social, no exercício da
própria cidadania.
4) CONSIDERAÇÕES LEGAIS E HISTÓRICAS
A Constituição Federal do Brasil de 1988 prevê amparo, assistência
e promoção social, assegurando os direitos fundamentais às pessoas
idosas. Estabelece no capítulo II, artigo 6º, que são direitos sociais o
acesso à educação, à saúde, à segurança, ao trabalho, ao lazer, a proteção à
maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. No capítulo III,
o artigo 205º cita a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família, e que deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando pleno desenvolvimento para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho. Garante ainda que o Estado, a família e
a sociedade têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua
participação na comunidade, defendendo seu bem-estar e garantindo-lhe
o direito à vida, conforme o capítulo VII, artigo 230º.
A Lei 8842/94, que se refere à Política Nacional do Idoso e o
Estatuto do Idoso, assim como a Lei 10741/2003, formam as bases das
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políticas públicas brasileiras relativas ao idoso. No Estatuto do Idoso
(2003) o direito à educação é relatado no capítulo V, mais especificamente
nos artigos 20º a 25º, incluindo também a cultura, o lazer e o esporte. O
artigo 21º cita que o Poder Público deverá criar oportunidades de acesso à
educação, com adequação de currículos, metodologias e materiais didáticos
destinados aos idosos. Já o artigo 22º prevê a necessidade da inserção de
conteúdos voltados ao processo de envelhecimento nos currículos mínimos
dos diversos níveis de ensino formal. O artigo 25º estabelece que o Poder
Público deverá apoiar a criação de Universidades Abertas à Terceira Idade,
bem como incentivar a publicação de livros com conteúdos e padrões
editoriais adequados aos idosos.
A Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842/94, estabelece o
Conselho Nacional do Idoso, e tem por objetivo assegurar os seus direitos
sociais, criando condições para promover sua autonomia, integração e
participação efetiva na sociedade. Ratifica os princípios constitucionais,
garantindo ao idoso a cidadania com plena integração social, a defesa de
sua dignidade e de seu bem-estar, o direito à vida, bem como o repúdio à
discriminação.
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da
Educação Básica, regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB, lei nº 9.394/96) e estabelece no artigo 37º
que “A educação será destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudo no ensino fundamental e médio na idade própria”.
A trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos demonstra
que essa modalidade de ensino já passou por inúmeras mudanças legais
e estruturais em decorrência de transformações sociais, políticas e
econômicas em diferentes momentos da história do país e do mundo.
Neste sentido, Salgado et al. (2005) citam que:
[...] desde o início da colonização do Brasil, tem sido um
descaso com o ensino público e toda ação educacional
era voltada para o benefício da aristocracia e da burguesia
emergente e não havia nenhuma ação consistente em
favor da escolarização da classe operária [...] (p. 27).
Na história da educação brasileira, segundo Salgado et al. (2005),
o Movimento dos Pioneiros da Educação Nova foi um importante marco,
que resultou no documento do Manifesto dos Pioneiros em 1932; nele,
educadores brasileiros combatem a escola elitista e tradicional, pregam
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a laicidade, e a gratuidade da educação e defendem o ensino público e
obrigatório, em âmbito nacional.
A Revolução de 1930 levou Getúlio Vargas ao poder e marcou
uma reformulação política na sociedade. Nos aspectos educacionais
encaminhou uma política de educação e propôs o Plano Nacional de
Educação. Este deveria nortear o ensino e vários temas nele legitimados
foram foco dos debates dos educadores progressistas como: educação
como direito de todos, ensino primário extensivo aos adultos, gratuito e
obrigatório.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a deportação
de Vargas, ressurgiram as forças progressistas e passaram a reforçar a
ideia de educação, inclusive para adultos, considerando esta como base
para o desenvolvimento, em função da pressão dos setores produtivos
pela definição de políticas educacionais para formação de mão de obra.
No plano internacional surge a UNESCO, que deu ênfase especial à
educação de adultos; já no plano nacional, em 1947, o Ministério da Educação
criou um serviço especificamente para a Educação de Adultos (Serviço de
Educação de Adultos), que promoveu um movimento denominado Campanha
de Educação de Adolescentes e Adultos. Neste sentido:
Os acontecimentos da primeira metade do século
XX, de alguma forma, explicam a questão do jovem e do
adulto pouco escolarizados. Em dois momentos – antes e
depois de 1930 – há intensa mobilização dos educadores
em torno da discussão da Educação e seu significado.
Isso deu à Educação de Jovens e Adultos um avanço
conceitual. Sente-se por parte do Governo, o aumento
de responsabilidades educacionais para com essa
população, tanto como Lei 8842/94 estratégia política
para diminuição das pressões sociais como estratégia
econômica para incorporação dessa massa no sistema
produtivo (SALGADO et al., 2005, p. 39).
Para Silva et al. (2009) a volta da ditadura militar, em 1964, acabou
com muitos programas de alfabetização. Em 1970 foi criado o MOBRAL
– Movimento Brasileiro de Alfabetização sob a Lei nº 5.379/67, que
visava formar mão de obra para o desenvolvimento econômico do país;
vigorou até 1985 e reduziu o analfabetismo em cerca de 7,8%, sendo
considerada uma taxa modesta ao montante de recursos gastos.
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Neste sentido, Salgado et al. (2005) argumentam ainda que em
1964 a educação popular é entendida como subversiva e disseminadora
de valores contrários aos interesses da nação. Durante a ditadura militar
a educação brasileira foi orientada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 5.692/71 voltada para o ensino profissionalizante,
que dedica pela primeira vez um capítulo ao ensino Supletivo.
A Constituição de 1988 garante a educação como direito de todos
e dever do Estado. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9.394/96 vem fortalecer as determinações constitucionais, tem nos artigos
37º e 38º, destaques específicos para a Educação de Jovens e Adultos. Cita
no artigo 37º que a Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental
e médio na idade própria e que os sistemas de ensino assegurarão
gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos
na idade regular, e não tiveram oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de
vida e de trabalho.
Neste contexto, várias Conferências Internacionais sobre a
educação de adultos foram realizadas, Gadotti (2001) relata que a partir
da I Conferência Internacional sobre a Educação de adultos, realizada
na Dinamarca em 1949, a educação de adultos foi concebida como uma
espécie de educação moral; pois a escola não havia conseguido evitar a
barbárie da guerra e formar homens para a paz. Depois da II Conferência
Internacional sobre Educação de Adultos, realizada em Montreal
em 1963, apareceram dois enfoques distintos: a educação de adultos
concebida como uma continuação de educação formal, como educação
permanente, e, de outro lado, a educação de base ou comunitária. Depois
da III Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, realizada
em Tóquio em 1972, a educação de adultos voltou a ser entendida como
suplência da educação fundamental; o objetivo da educação de adultos era
reintroduzir jovens e adultos, sobretudo os analfabetos, no sistema formal
de educação. Em 1985 foi realizada a IV Conferência Internacional sobre
Educação de Adultos, em Paris, que se caracterizou pela pluralidade de
conceitos. Foram discutidos muitos temas, entre eles a alfabetização de
adultos, pós-alfabetização, educação rural, familiar, da mulher, educação
em saúde e nutrição, entre outras e, dessa forma, a Conferência de Paris
implodiu o conceito de educação de adultos.
A V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos foi
realizada em Hamburgo em 1997. A UNESCO (2009) cita que os dois
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documentos de referência validados no final dessa Conferência e a
Declaração de Hamburgo reafirmaram o conceito ampliado de educação
e aprendizagem ao longo da vida como o princípio fundamental.
Reafirmaram também o princípio da educação como direito humano
fundamental e universal, destacando o seu papel para o desenvolvimento
humano, socioeconômico e cultural e na busca de um espírito de
compreensão e cooperação que permita aos povos da terra viverem em
paz; tendo a educação e aprendizagem de jovens e adultos como parte
integral dessa referência maior.
Pela primeira vez no hemisfério sul, aconteceu no Brasil, a VI
Conferência Internacional sobre Educação de Adultos (CONFINTEA VI)
em dezembro de 2009. Conforme as considerações do Senado Federal
(2010), a CONFINTEA VI adota como tema: “Vivendo e aprendendo
para um futuro viável: o poder da aprendizagem e da educação de
adultos”. E reforça como um dos eixos que não pode haver exclusão que
toma por base: idade, gênero, etnia, status de migrante, língua, religião,
deficiência, status rural, identidade ou orientação sexual, pobreza,
deslocamento ou encarceramento. Estabelece ainda, como um dos
desafios, a implementação de políticas de aprendizagem ao longo da vida.
Salgado et al. (2005) destacam a Conferência Mundial sobre
Educação para Todos, realizada na Tailândia em 1999, promovida pela
UNESCO, onde foram definidos os pilares da educação que deveriam ser a
meta para o desenvolvimento educacional em todos os países signatários de
seus documentos. Esta Conferência destacou a defesa da educação básica
para todos, independente de suas características biológicas e psicológicas.
Ficou reconhecido que a educação realiza-se permanentemente ao longo da
vida em diferentes espaços e através de variados meios, sendo instrumento
de desenvolvimento pessoal e da sociedade. A autora ressalta ainda que
os países com maior número de indivíduos analfabetos e com déficit em
relação à escolaridade obrigatória se comprometeram a elaborar planos de
educação para todos, como foi o caso do Brasil, tendo como referências
as diretrizes estabelecidas nesta Conferência. Já na Conferência Mundial
de Educação para Todos, ocorrida em 2000 no Senegal, foram avaliados
os compromissos assumidos na Tailândia em 1999 e verificado que pouco
avanço foi concretizado durante a década, ficando estabelecido para 2015 o
alcance das metas definidas na Tailândia.
Dentre estas metas, fixadas para 2015, merecem destaques: a
universalização de uma educação gratuita de qualidade; a eliminação
das diferenças de igualdade de oportunidades entre os sexos; a redução
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do número de analfabetos adultos; o desenvolvimento da educação de
crianças e jovens; o aumento das oportunidades de instrução de adultos; e
a melhoria geral da qualidade de educação. A autora acrescenta ainda que
atualmente a EJA abrange todos os anos do ensino fundamental e médio,
e tem como foco a garantia de acesso da classe trabalhadora ao ensino
escolar frente a crescente demanda por trabalhadores mais escolarizados,
além do aspecto positivo na redução da pobreza e da violência e ao
cumprimento dos compromissos assumidos com as Organizações
Internacionais nas Conferências Mundiais de Educação.
Neste sentido, Dayrel (2005) argumenta que a heterogeneidade
da população atendida pela EJA, que compreende as diferentes idades, a
diversidade de níveis de escolarização, as distintas trajetórias escolares
e, sobretudo, humanas, apresentam-se como desafios também para a
prática docente.
Para Silva et al. (2009, p. 0) “[...] na Educação de Jovens, Adultos
e Idosos da atualidade, o grande desafio é: como desenvolver nestes
sujeitos aprendizagens significativas que, abarquem conteúdos curriculares
atitudinais fundamentais à sua inserção social na sociedade globalizada em
que vivemos?”. E acrescenta que atualmente a EJA deve adequar currículos
e metodologias no ensino para os idosos, considerando os conhecimentos
prévios destes sujeitos históricos; o direito do idoso à educação; as
recomendações do MEC expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais; e
as especificidades de suas demandas e necessidades.
5) A EDUCAÇÃO COMO EXERCÍCIO À CIDADANIA
Na definição de Dallari (2004) a educação é um processo de
aprendizagem e aperfeiçoamento, por meio do qual as pessoas se
preparam para a cidadania e consequentemente para a vida, é onde se
obtém o desenvolvimento individual, e se aprende a utilizar de modo
mais conveniente sua inteligência e sua memória. Forquin (1993) cita a
definição de educação do filósofo Richard Peters:
[...] educar alguém não é ensinar-lhe qualquer coisa,
e não é também dar-lhe treinamento ou uma for mação
no sentido puramente técnico (“training”). Treinar algum
a recitar tolices, a mentir, a praticar tortura é, efetiva
mente, ensinar-lhe alguma coisa, mas isto não pode ser
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considerado fazendo parte da educação. Educar alguém é
introduzi-lo, iniciá-lo, numa certa categoria de atividades
que considera como dota das de valor (“worth while”),
não no sentido do valor instrumental, de um valor
enquanto meio de alcançar alguma coisa (tal como o
êxito social), mas de um valor intrínseco, de um valor
que se liga ao próprio fato de praticá-las (como se vê
por exemplo no caso da arte); ou ainda é favorecer nele
o desenvolvimento de capacidades e de atitudes que se
considera como desejáveis por si mesmas, é conduzi-lo
a um grau superior (mesmo que esta superioridade seja
apenas relativa) de realização (p. 165).
A UNESCO (2010) cita que a educação de adultos é mais importante
do que nunca na era da globalização, caracterizada por mudanças rápidas,
integração e avanços tecnológicos. A aprendizagem emancipa os adultos,
dando conhecimentos e competências para melhorar suas vidas, mas
também beneficia suas famílias, comunidades e sociedades. Desempenha
ainda um papel crucial na redução da pobreza, na melhoria da saúde e da
nutrição e na promoção de práticas ambientais sustentáveis. E acrescenta
que a educação de adultos
[...] denota o conjunto de processos educacionais
organizados, seja qual for o conteúdo, nível e método, quer
sejam formais ou não, quer prolonguem ou substituam a
educação inicial nas escolas, faculdades e universidades,
bem como estágios profissionais, por meio dos quais
pessoas consideradas adultas pela sociedade a que
pertencem desenvolvem suas habilidades, enriquecem
seus conhecimentos, melhoram suas qualificações
técnicas ou profissionais ou tomam uma nova direção e
provocam mudanças em suas atitudes e comportamentos
na dupla perspectiva de desenvolvimento pessoa l e
participação plena na vida social, econômica e cultural,
equilibrada e independente; contudo, a educação de
adultos não deve ser considerada como um fim em si, ela
é uma subdivisão e uma parte integrante de um esquema
global para a educação e a aprendizagem a o longo da
vida (p. 13).
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No entanto, de acordo com o IBGE (2011), é muito baixo o nível
educacional dos idosos no Brasil; e, segundo censo de 2010, entre os anos
de 2000 a 2010, apresentou a maior taxa de analfabetismo, de acordo com
os grupos de idade.
Evidencia-se, portanto, de acordo com as considerações de Dallari
(2004), a importância do processo educativo na vida de todos os seres
humanos, uma vez que a educação torna as pessoas mais preparadas
para a vida, favorecendo o desenvolvimento de suas capacidades, de
suas atitudes, em busca de suas realizações. “A educação de uma pessoa
começa nos seus primeiros anos de vida” (DALLARI, 2004, p. 47).
Portanto, uma pessoa adulta é o resultado da educação recebida desde
seu nascimento, considerando suas características pessoais, individuais e a
liberdade inerente ao ser humano. A educação de uma pessoa começa de
uma maneira informal na família ou no meio social onde ela nasce e vive,
exercendo influências sobre a definição de sua personalidade.
Por outro lado, a educação formal, dada nas instituições escolares,
“[...] caracteriza-se pelo desenvolvimento e transformação progressiva
das capacidades intelectuais dos alunos em direção ao domínio dos
conhecimentos e habilidades, e sua aplicação” (LIBÂNEO, 2004, p. 79).
Dallari (Lei 8842/94 2004, p. 48) acrescenta que “Não se pode dizer,
no entanto, que uma seja mais importante do que a outra, pois na realidade
ambas podem ter influências decisivas na vida de qualquer pessoa”. Assim,
a educação escolar é indispensável no desenvolvimento e no preparo para
a vida social do indivíduo. E, portanto, se inclui o direito à educação,
tanto na família quanto na escola, como um direito fundamental da pessoa
humana. E como tal, é indispensável que todos, sem exceção, tenham igual
oportunidade de educação. Para Dallari (2004, p. 51) “[...] outra exigência
fundamental que todos, sem qualquer exceção, tenham igual oportunidade
de educação. Não basta dizer que todos têm o mesmo direito de ir à escola,
preciso que tenham também a mesma possibilidade”.
Entretanto, não nos referirmos à educação, quer seja, no sentido
amplo, de formação e socialização do indivíduo ou restrita ao domínio
escolar, não podemos dissociá-la da cultura. Neste sentido, Forquin
(1993) cita que:
[...] a educação “realiza” a cultura como memória
viva, reativação incessante e sempre ameaçada, fio
precário e promessa necessária da continuidade humana.
[...] educação e cultura aparecem como duas faces,
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rigorosamente recíproca s e complementares, de uma
mesma realidade: uma não pode ser pensada sem a outra
e toda reflexão sobre uma desemboca imediatamente na
consideração da outra (p. 14).
Freire (1996) entende que a educação é uma forma de intervenção
no mundo e afirma que:
[...] como experiência especificamente humana,
a educação é uma forma de intervenção no mundo.
Intervenção que além do conhecimento dos conteúdos
bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o
esforço da reprodução da ideologia dominante quanto o
seu desmascaramento (p. 98).
Para Morin (2000, p. 61) “[...] a educação deveria mostrar e ilustrar
o Destino multifacetado do humano: o destino da espécie humana, o
destino individual, o destino social, o destino histórico, todos entrelaçados
e inseparáveis”.
Nesta ótica, Oliveira (2009) acrescenta que a educação é o
desenvolvimento de potencialidades e apropriação do “saber social”
(conjunto de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que são
produzidos pelas classes, em uma situação histórica dada de relações
para dar conta de seus interesses e necessidades) objetivando a formação
integral do homem, ou seja, o seu desenvolvimento físico, político, social,
cultural, filosófico, profissional, afetivo, entre outros. Para o autor esta
concepção de educação fundamenta-se numa perspectiva crítica que o
homem na sua totalidade, como ser constituído pelo biológico, material,
afetivo, estético e lúdico. “Portanto, no desenvolvimento das práticas
educacionais, é preciso ter em mente que os sujeitos dos processos
educativos são os homens e suas múltiplas e históricas necessidades”.
(OLIVEIRA, 2009, p. 245).
6) O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
O processo de ensino e aprendizagem se concretiza na interligação
entre a transmissão e a assimilação de conhecimentos e habilidades, dentro
de condições específicas. Libâneo (2004) considera que esse processo
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requer uma estruturação de objetivos, conteúdos, métodos e formas de
organização do ensino, tendo em vista a assimilação de conhecimentos,
e de desenvolvimento de capacidades cognitivas, havendo, portanto
uma relação recíproca entre as atividades de ensino e as atividades de
aprendizagem. Para o autor, na maioria das escolas brasileiras, ainda
hoje, o processo de ensinamento se faz pelo método tradicional, com
a transmissão das matérias aos alunos, memorização de fórmulas e
definições e exercícios repetitivos, cabendo aos alunos à tarefa de
escutar, responder e reproduzir aos ensinamentos do professor e do livro
didático. Neste caso o elemento ativo é o professor que fala e interpreta
o conteúdo. Ao livro didático é dada extrema importância às matérias,
sem a preocupação de significados para o aluno, sem a preocupação da
associação com conhecimentos prévios do aluno. E acrescenta que:
O ensino deve ser mais do que isso. Compreende
ações conjuntas do professor e dos alunos pelas quais
estes são estimulados a assimilar, consciente e ativa
mente, os conteúdos e os métodos, de assimilá-los com
suas forças intelectuais próprias, bem como aplicá-los,
de forma independente e criativa, nas várias situações
escolares e na vida prática (p. 78).
O processo de ensino deve, então, ser baseado na compreensão de
que o processo de aprendizagem consiste em como as pessoas aprendem
e quais os fatores internos e externos que as influenciam. Vivemos em
processo de aprendizagem desde que nascemos e continuamos a aprender
por toda a nossa vida. Libâneo (2004) distingue como sendo duas as formas
de aprendizagem: a aprendizagem casual e a aprendizagem organizada.
Segundo ele, a aprendizagem casual é espontânea, surge da interação entre
as pessoas e com o ambiente em que vivem, ou seja, por meio da convivência
social, pela observação de objetos e conhecimentos, pelo contato com meios
de comunicação, leitura, conversas, entre outros, e assim, as pessoas vão
acumulando experiências, conhecimentos, formando atitudes e convicções.
Já a aprendizagem organizada tem finalidade específica de aprender
determinados conhecimentos, habilidades, normas de convivência social e
é na escola que são organizadas as condições específicas para a transmissão
desses conhecimentos e habilidades. “Esta organização intencional,
planejada e sistemática das finalidades e condições da aprendizagem escolar
é tarefa específica do ensino” (LIBÂNEO, 2004, p. 82).
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De acordo com as considerações de Libâneo (2004), o processo de
ensino constitui-se de um sistema articulado dos seguintes componente:
objetivos, conteúdos, métodos, incluindo meios e formas organizativas,
e condições, e é através do seu desenvolvimento que se assegura a
assimilação ativa dos conhecimentos e habilidades e do desenvolvimento
das capacidades cognitivas. Neste processo nenhum dos componentes
pode ser considerado isoladamente.
Na construção do conhecimento são reconhecidos dois níveis
de aprendizagem humana: o reflexivo e o cognitivo. O nível reflexivo,
“[...] se refere as nossas sensações pelas quais desenvolvemos processos
de observação e percepção das coisas e nossas ações motoras (físicas)
no ambiente”. (LIBÂNEO, 2004, p. 84). Este nível de aprendizagem é
obtido de forma automática e inconsciente e ocorre durante toda a vida. A
reflexão ou o pensamento reflexivo, segundo Leitão (2007),
[...] designa um processo auto regulador do
pensamento, processo este que se constitui quando
o indivíduo toma suas próprias concepções sobre
fenômenos do mundo (conhecimento) como objeto de
pensa mento e considera as bases em que estas se apoiam
e os limites que as restringem (p. 454).
Piaget e Vygotsky (apud LEITÃO, 2007) exerceram grande influência
no último século sobre a psicologia do desenvolvimento humano, e viram a
reflexão como um processo ligado a for mas argumentativas de comunicação.
O nível cognitivo, associado ao nível reflexivo, se refere à aprendizagem
de conhecimentos e operações mentais, por meio da apreensão consciente,
compreensão das propriedades e relações essenciais da realidade, como
também da aquisição de modos de ação e aplicação dessas propriedades e
relações. Neste sentido, Libâneo (2004) argumenta que:
No nível cognitivo, os indivíduos aprendem tanto
em contato direto com as coisas no ambiente quanto
com as palavras que designam coisa s e fenômenos
do ambiente. Isso significa que, como instrumento de
linguagem, as palavras constituem importante condição
para a aprendizagem, pois formam a base dos conceitos
com os quais podemos pensar (p. 85).
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Para Papalia (2008), o desenvolvimento do ser humano ocorre
durante toda a sua vida e cada período tem suas próprias características
sendo que nenhum é mais ou menos importante do que o outro. Cada
pessoa se desenvolve dentro de um conjunto específico de circunstância
ou condições definidas por tempo e lugar que influenciam o seu próprio
contexto histórico e social e são influenciados por eles, não apenas
respondendo a ambientes físicos e sociais, mas também interagindo com
eles e os mudando. E acrescenta ainda que:
As crianças crescem sobre tudo em uma direção –
para cima – tanto em tamanho como em habilidades. Na
idade adulta, o equilíbrio muda gradualmente. Algumas
capacidades, como vocabulário, continuam aumentando;
outras como a capacidade de resolver problemas
desconhecidos, podem diminuir; alguns novos atributos,
como perícia, podem aparecer (p. 49).
Portanto, o ser humano encontra-se constantemente em transformação,
agregando valores e conhecimentos na sua trajetória de vida; diferenças
significativas podem ser percebidas em cada uma das fases de seu
desenvolvimento; quando crianças apresentam maior grau de dependência
dos pais, familiares e professores; na adolescência, já com certo grau de
independência, buscam a autoafirmação e identidade nos aspectos pessoal,
sexual e profissional; na fase adulta, já independente, responsável por
suas ações, buscam basicamente reconhecimento social, profissional e
autorrealização; na velhice, ocorre maior grau de dependência de familiares,
preocupação com doenças, perdas, dificuldades motoras, entre outros. Sobre
isso Paplia (2008) ainda acrescenta que: “As sociedades do mundo inteiro
reconhecem diferenças no modo como pessoas de diferentes idades pensam,
sentem e agem” (p. 51).
Na concepção de Piaget (1976) o desenvolvimento mental se faz
em estágios sucessivos e integrativos, seguindo uma cronologia de idades
que se completa por volta dos 15 anos atingindo o estágio formal, o ponto
máximo do desenvolvimento da inteligência. Segundo ele,
O desenvolvimento psíquico, que começa quando
nascemos e termina na idade adulta, é comparável
ao crescimento orgânico: como este, orienta-se,
essencialmente, para o equilíbrio. Da mesma maneira que
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o corpo está em evolução até atingir um nível relativamente
estável – caracterizado pela conclusão do crescimento e
pela maturidade dos órgãos –, também a vida pode ser
concebida como evoluindo na direção de uma forma de
equilíbrio final, representada pelo espírito adulto (p. 11).
Quanto ao desenvolvimento e à aprendizagem, Vygotsky (1989),
diferentemente de Piaget, considera que a aprendizagem não é em si mesma
desenvolvimento, mas que uma correta organização da aprendizagem leva
ao desenvolvimento mental. Aprendizagem e desenvolvimento se interrelacionam, e a aprendizagem influi no desenvolvimento. Considera ainda
três planos de desenvolvimento: nível de desenvolvimento real (em que
o indivíduo se encontra); nível de desenvolvimento potencial (acionado
com o auxílio de alguém); e zona de desenvolvimento proximal (função
em processo de maturação que vão chegar ao nível real). E compreende as
interações sociais como espaço privilegiado de construção de sentidos e da
linguagem.
No processo de ensino e aprendizagem a relação interpessoal
professor-aluno é um fator determinante. Tanto o aluno como o
professor são agentes concretos, históricos, que trazem consigo suas
próprias bagagem que o meio lhes ofereceu até então, num processo de
desenvolvimento contínuo e permanente. Na metodologia tradicional,
o professor transmite a informação aos alunos, é, portanto, centrada no
professor, unilateral. Ao contrário, numa metodologia ativa, o professor
é o mediador da aprendizagem, há uma reciprocidade na comunicação
entre o professor e o aluno.
A metodologia é um elemento da ação pedagógica de grande relevância
neste processo. O “como aprender” tão importante quando “o que se
aprende”. No entanto, para Libâneo (2004), a maioria das escolas brasileiras
prioriza “o que” e não “como” se aprende, enfatiza mais os produtos do
que os processos de aprendizagem. A forma como o aluno aprende é, por si
mesma, um conteúdo importante de aprendizagem. Para se ensinar é preciso
ter a preocupação de entender como ocorrem as aprendizagens.
7) O MÉTODO ANDRAGÓGICO
A Andragogia foi definida por Malcolm Knowles, educador
norte-americano, como a arte e ciência de ajudar o adulto a aprender, em
oposição à Pedagogia, que cuida do ensino de crianças. Os conceitos de
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Knowles foram amplamente discutidos, prevalecendo, hoje, a posição de
que os dois campos não são mutuamente excludentes. A Andragogia se
apresenta como alternativa à pedagogia tradicional e tem sido até hoje a
base da organização de nosso atual sistema educacional, de acordo com
as considerações de Carvalho et al. (2010).
Para Chotguis (2007) o modelo andragógico leva em consideração
os seguintes pressupostos: a necessidade de saber do aluno, o seu
autoconceito, as suas experiências – que estão prontos pra aprender – e a
sua motivação.
A Andragogia, para Carvalho et. al. (2010), se fundamenta com
as seguintes características: despertar no adulto a consciência da sua
participação na sociedade, partir da realidade do educando, o professor
incentivador da autonomia e não impor os conteúdos. Destaca ainda que
os princípios da Andragogia e as teorias pedagógicas centradas no aluno
devem contribuir para reflexões e adequações na educação de alunos
adultos partindo da concepção da autonomia e da participação destes
indivíduos.
Segundo Knowles (apud GOMES et al., 2000, p. 2), “A teoria
da aprendizagem de adultos apresenta um desafio para os conceitos
estáticos da inteligência, para as limitações padronizadas da educação
convencional [...]”. E relata ainda que houve poucas pesquisas e trabalhos
escritos sobre a aprendizagem de adultos, salientando que isso seja
surpreendente, visto que grandes mestres da antiguidade, como Confúcio
e Lao Tse, os profetas hebreus e Jesus, nos tempos bíblicos, Aristóteles,
Sócrates e Platão na Grécia antiga, e Cícero, Evelide e Quintiliano na
Roma antiga, eram todos professores de adultos e não de crianças. Eles
desenvolveram um conceito de ensino aprendizagem bem diferente
daquele que dominou a educação formal, e entendiam a aprendizagem
como um processo de investigação mental, não como recepção passiva
do conceito transmitido. Knowles (apud GOMES et al., 2000) que foi na
Europa, no século VII, que as escolas organizadas para ensinar crianças
desenvolveram um conjunto de suposições sobre a aprendizagem e as
estratégias de ensino que acabaram sendo conhecida como “pedagogia”.
Ainda nessa concepção, quanto à aprendizagem de adultos, segundo
o mesmo autor, logo após o fim da primeira guerra mundial, tanto nos
Estados Unidos como na Europa, começou a emergir interesse crescente
das noções sobre as características peculiares dos estudantes adultos. Mas
só nas últimas décadas essas noções evoluíram. Tais investigações se
evidenciaram com o lançamento da publicação do livro “O significado da
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Educação de Adultos” (1926), de Eduard C. Lindeman. Lindeman, citado
por Knowles (apud GOMES et al., 2000), fundamentou a teoria sobre a
aprendizagem de adultos com as seguintes declarações:
[...] a abordagem à educação de adultos seguirá pela via de
situações, não de assuntos. [...] Na educação convencional
exige-se que o estudante se ajuste a um currículo
estabelecido; na educação de adultos o currículo é elaborado
a o redor das necessidades e interesses do estudante. [...]
Textos e professores desempenham um novo e secundário
papel nesse tipo de educação; eles têm que dar importância
primária aos estudantes. [...] o recurso mais valioso na
educação de adultos é a experiência do estudante. Muito
da aprendizagem se consiste da substituição delegada
da experiência e conhecimento da outra pessoa. [...] A
experiência é o livro da vida do estudante adulto. O ensino
autoritário, testes que barram o pensamento, fórmulas
pedagógicas rígidas ‚ todas essas coisas não têm lugar na
educação de adultos. [...] A educação de adultos é uma
tentativa de descobrir um novo método e criar um novo
incentivo para aprender, suas implicações são qualitativas,
não quantitativas. [...] Em resumo, minha concepção de
educação para adultos é esta: uma aventura cooperativa na
aprendizagem informa l e não autoritária, com o propósito
principal que é descobrir o significado da experiência, uma
técnica de aprendizagem para adultos que faz a educação
relacionar-se com a vida (p. 3).
Tais declarações do teórico pioneiro da educação de adultos,
segundo Gomes et al. (2000), são fundamentais para retratar um modo
novo de pensar a respeito da aprendizagem de adultos. Carvalho et
al. (2010) citam que somente em 1970 Knowles trouxe à tona as
considerações de Lindeman e em 1973 é apresentado o termo Andragogia
(do grego: andros = adulto, e gogos = educar) que significava a arte e a
ciência de ajudar os adultos a aprender. Knowles, segundo Gomes et al.
(2000), apresenta preceitos para a educação de adultos, tais como:
1– Os adultos são motivados a aprender quando
possuem necessidades e interesses que a aprendizagem
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satisfará; então, estes são os pontos de partida apropriados
para organizar as atividades de aprendizagem de adultos.
2 – A orientação de adultos para a aprendizagem é
centrada na vida; portanto, as unidades apropriadas para
organizar a aprendizagem de adulto são as situações da
vida, não os assuntos.
3 – Experiência é o recurso ma is rico para a
aprendizagem de adultos, então a metodologia básica da
educação de adultos é a análise da experiência.
4 – Os adultos têm uma grande capacidade de serem
auto dirigidos, então o papel do professor é engajar-se em
um processo de mútua investigação em lugar de transmitir
o seu conhecimento e então avaliar a adequação deles em
relação ao processo.
5 – As diferenças individuais entre as pessoas
aumentam com a ida de; portanto, a educação de adultos
deve considerar as diferenças de estilo, tempo, local e
ritmo de aprendizagem (p. 4).
Diante de tais considerações, Carvalho et al. (2010) ressalta, que
o sistema de educação brasileira desconsidera as diferentes fases de
desenvolvimento e aprendizagem que ocorrem durante o ciclo de vida,
utilizando tanto para a educação de crianças como para a de adultos
os mesmos métodos de ensino, sem considerar que o adulto já possui
habilidades cognitivas em estágio diferente ao das crianças, além de
experiências acumuladas durante toda a sua vida. No modelo pedagógico
tradicional compete ao professor as decisões do que aprender, como,
quando e avaliar se foi aprendido, cabendo ao aluno apenas aceitar as
instruções do professor. A Andragogia, no entanto, refere-se à educação
centrada nos interesses do aluno, considerando-o como sujeito ativo e
participativo no processo de ensino aprendizagem, cabendo ao professor
o papel de facilitador do processo de aprendizagem.
8) CURRÍCULO: O QUE ENSINAR?
Se a metodologia é o “como se ensina”, o currículo é o “que se
ensina”. Os conteúdos curriculares formam a base da instrução por
meio de um conjunto de conhecimentos. O conteúdo e a metodologia
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se apresentam interligados e indissociáveis no processo de ensino e
aprendizagem. Para Vasconcellos (2009) a educação escolar é um
processo sistemático e intencional de interação com a realidade, que tem
por finalidade colaborar com a formação do educando na sua totalidade,
tendo como mediação o conhecimento que possibilite o compreender, o
usufruir e o transformar da realidade.
Em relação aos conteúdos do ensino, Libâneo (2004) considera que:
[...] são o conjunto de conhecimentos, habilidades,
hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social,
organizados pedagogicamente e didaticamente, tendo em
vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua
vida prática. Englobam, portanto: conceitos, ideias, fatos,
processos, princípios, leis científicas, regras; habilidades
cognitivas, modos de atividade, métodos de compreensão
e aplicação, hábitos de estudo, de trabalho e de convivência
social; valores, convicções, atitudes (p. 128).
No entanto, a escolha dos conteúdos de ensino parte do princípio
básico de que os conhecimentos e modos de ação surgem com as práticas
sociais, históricas e culturais da humanidade. Libâneo (2004) ressalta que:
“Na escolha dos conte dos de ensino, portanto, leva-se em conta não só a
herança cultural manifesta no conhecimento e habilidades, mas também a
experiência da prática social vivida no presente pelos alunos, isso é, nos
problemas e desafios existentes no contexto em que vivem” (p. 130).
Neste contexto, é relevante desconsiderar a visão de currículo
como algo estático, definido por disciplinas fragmentadas, e partir de um
olhar complexo, onde prevaleça a interdisciplinaridade entre as áreas de
conhecimento numa construção conjunta, considerando o ritmo e o tempo
do aprendiz. Vasconcellos (2009) defende que:
O currículo não pode ser pensado apenas como rol de
conteúdos a serem transmitidos para um sujeito passivo.
Temos que levar em conta que as atitudes, as habilidades
mentais, por exemplo, também fazem parte dele. Neste
sentido, o currículo que nos interessa é aquele que o
educando tem oportunidade de entrar no movimento do
conceito (p. 99).
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Em suas considerações, Netto (2013), para efeito de exemplificação,
apresenta três eixos didáticos da estrutura curricular desenvolvidos na
Universidade Aberta à Maturidade na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, que são: Reciclagem e atualização cultural, onde se propõe
sintonizar os alunos com as questões do mundo contemporâneo e criar
condições para que possam discutir tais questões com pessoas de qualquer
idade; orientações básicas para a saúde, com objetivo principal de indicar
práticas e caminhos adequados para uma vida saudável; atividades
socioeducativas, que tem como interesse central colocar os alunos
em contato com diferentes aspectos da realidade social onde vivem.
Destaca ainda a importância do princípio do prazer como determinante
da motivação dos alunos da terceira idade, não impondo exigências
formais em relação à mensuração avaliativa por meio de provas, exames
ou trabalhos obrigatórios e sim proporcionando um ambiente agradável
que desperte o seu querer estar e ficar; amplie seus horizontes; o inclua
socialmente; e lhe proporcione melhor qualidade de vida com longevidade
ativa, produtiva e saudável.
9) CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aumento progressivo da população idosa no Brasil e no mundo
é um fato incontestável, dado a queda nas taxas de mortalidade e
fecundidade e ao aumento na expectativa de vida. No Brasil a previsão é
que o número de idosos triplique até 2050. Esta alteração na configuração
etária vem configurar um novo retrato da população brasileira, e reflete
a necessidade de mudanças nas demandas por políticas públicas
específicas. Além disso, acarreta consequências e adaptações a toda
sociedade para que essa população viva com melhores condições de
saúde, segurança, permaneça ativamente na sociedade e tenham melhor
qualidade de vida.
A partir do século XX, os aspectos do envelhecimento humano
passaram a ser mais amplamente estudados, com ênfase não apenas
aos aspectos biológicos, mas também aos psicológicos e sociais.
Além das transformações corporais as pessoas apresentam mudanças
de comportamento, de papéis sociais, de valores, de status, de acordo
com as diferentes faixas etárias a que pertencem. Fatores históricos e
culturais, condições socioeconômicas, entre outros, também influenciam
diretamente as suas experiências e seus comportamentos ao longo da vida.
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Na velhice a exclusão social é um fator preocupante, ocasionada,
na maioria das vezes, devido à aposentadoria do trabalho, à ausência dos
filhos em casa, e à não participação de grupos. A inatividade contribui para o
isolamento e acelera os riscos do idoso adquirir depressão, inseguranças, baixa
autoestima. Diante deste quadro é fundamental, para coibir o isolamento, a
sua permanência ativa em grupos sociais, de amizade, religiosos, etc. Neste
sentido, compete aos governos, às organizações nacionais e internacionais,
e toda a sociedade civil implementarem políticas e programas específicos
para este grupo etário que venham a contribuir para um envelhecimento
com melhores condições de saúde, segurança, educação e participação
ativa na sociedade, baseados em seus direitos, em suas necessidade, suas
preferências e suas habilidades, e no reconhecimento de sua importância no
contexto social, mediante as suas experiências de vida.
A educação, um dos seus direitos garantidos na Constituição
Federal vigente do Brasil e no Estatuto do Idoso, pode possibilitar
o seu desenvolvimento em todos os aspectos e promover ao idoso o
reconhecimento de suas reais capacidades, de reformular seus antigos
saberes, de atualizar o seu potencial em relação aos seus conhecimentos,
habilidades e competências.
No Brasil, o nível educacional da parcela populacional referente aos
idosos é considerado muito baixo pelas estatísticas publicadas pelo IBGE. É
considerado que a falta de oportunidade de acesso às instituições escolares
nas décadas de 1930 a 1950 seja um dos fatores relevantes a essa realidade.
A EJA, modalidade da educação básica que inclui os idosos, atende a
um contingente variado de alunos, tanto na idade cronológica quanto nas
expectativas e nos objetivos. Os estudantes da EJA, em sua grande maioria,
buscam obter certificações para o mercado de trabalho, diferentemente das
expectativas de idosos, que visam, por meio da educação, descobrir novas
possibilidades de convívio social, de revitalização de suas memórias, de
novas descobertas, de compartilhamento de suas experiências de vida e
respostas às novas demandas sociais. A conquista da EJA foi marcada por
vários movimentos nacionais e internacionais. Entretanto, no decorrer da
história da EJA, percebemos que apesar do discurso de uma “educação
para todos” não houve especificidade na educação de idosos incluídos na
modalidade como “adultos”.
Diante disso, a educação para idosos se apresenta como um desafio
para a educação brasileira. Um processo educacional voltado para idosos
torna-se fundamental, a priori, para que se considerem as suas crenças,
os seus valores e os seus conhecimentos adquiridos no decorrer de suas
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experiências individuais, levando em conta a sua própria cultura, a fim de
que, por meio de suas representações, suas memórias, desperte uma nova
consciência de suas potencialidades e de sua importância para a família e
para a sociedade.
Neste sentido, conforme prescrito no Estatuto do Idoso, é
necessário que haja adequação de metodologia e currículos, visando uma
especificidade no processo de aprendizagem da pessoa da terceira idade. É
necessário uma metodologia flexível e adaptada às diferentes necessidades
em função dos conteúdos a serem desenvolvidos e um currículo que traga
significados e valorize as experiências adquiridas ao longo de suas vidas.
Portanto, competem às práticas educativas favorecem este seguimento
populacional, com adequação de métodos e conteúdos pertinentes aos
interesses e expectativas deste público.
A Andragogia, arte e ciência de ensinar a adultos, diante dessa
nova demanda educacional, pode ser entendida como alternativa de
metodologia na aprendizagem de idosos, ressaltando as suas habilidades
e experiências, considerando-o responsável, ativo e motivado a adquirir
novos conhecimentos e significados, e aberto a novas possibilidades. A
participação de grupos, a permanência social ativa e a qualidade de vida,
são alguns dos fatores que os motivam na aprendizagem. Neste sentido,
o método a ser utilizado então deve partir de elementos que compõem a
sua realidade a fim de que se percebam como elementos fundamentais do
processo e como cidadãos integrados à sociedade.
Uma proposta curricular para esta população deve partir de um
olhar complexo, sendo necessário, a priori, ouvir o aprendiz e saber dele
quais são os seus interesses e suas expectativas, partir numa construção
conjunta, buscando atender as suas demandas e necessidades para que
esta população amplie seus horizontes, viva com melhores condições
de saúde e segurança, participe ativamente da sociedade, que saiba
identificar os seus direitos e deveres, visto que o idoso da sociedade
atual é participativo, aberto a novos conhecimentos e experiências, e
tem direitos a vivenciar situações culturalmente elaboradas que tragam
sentido ao “aprender”, ressignificando a sua trajetória para que desfrutem
da longevidade com maior qualidade de vida e sejam mais felizes.
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RASTROS DO JORNALISMO ON-LINE A PARTIR DE UMA ABORDAGEM HISTÓRICA
Milena Ferreira Hygino Nunes
Carlos Henrique Medeiros de Souza
Fernanda Castro Manhães
O rápido avanço das tecnologias tem provocado mudanças
bruscas no setor das comunicações. Esse cenário dominado pela internet,
com inúmeros recursos tecnológicos e redes sociais, alterou, de forma
significativa, as rotinas de produção e veiculação jornalísticas. Os
processos passaram a ser mais flexíveis, rápidos e dinâmicos, o que
resultou em maiores possibilidades de apuração, processamento e
publicação em um período de tempo bem menor.
E assim como facilitou a veiculação, facilitou o consumo, motivado
pelo crescente número de pessoas com acesso à internet no Brasil.
Pesquisa recente (BRASIL, 2014) sobre hábitos de consumo de mídias da
população brasileira mostra que a internet ficou em terceiro lugar como
mídia mais acessada, atrás da TV e do rádio.
O texto a seguir apresenta um recorte histórico do jornalismo,
desde o pré-jornalismo, com os relatos orais, até os dias atuais, com as
mídias eletrônicas; também relata-se o desenvolvimento do jornalismo
impresso no Brasil e o surgimento do jornalismo on-line, apresentando as
peculiaridades deste último meio.
DO JORNALISMO IMPRESSO AO ON-LINE
Para melhor entender as diferenças de cada meio e suas características
intrínsecas, faz-se necessário conhecer a história do jornalismo e seu
desenvolvimento, sempre atrelado ao tempo, que é a principal marca do fazer
jornalístico. Assim como influenciou “[...] diretamente a transformação da
imprensa até seu estabelecimento como veículo diário [...]” (PENA, 2008, p.
37), o tempo é determinante no jornalismo on-line, ao condicionar a dinâmica
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de produção e veiculação desse meio. E a tecnologia, como sempre na história
do jornalismo, tem grande importância nesse processo, por colaborar para
que este “[...] se organize em torno de uma premissa básica: a transmissão
rápida e perceptível da informação” (DEUZE, 2006, p. 17).
1) RECORTE HISTÓRICO DO JORNALISMO
Não há consenso sobre as origens do jornalismo, considerando
este como “[...] a forma de [...] divulgar, junto de todos e cada um dos
cidadãos, a informação comunitariamente relevante [...]” (FIDALGO;
SERRA, 2003, p. 9), mesmo que, a princípio, tenha sido feito de forma
rudimentar ou precária. Alguns pesquisadores defendem que ele começou
com a oralidade, ainda na pré-história. Outros definem o seu início entre
os séculos XVIII e XIX, quando já possuía as características dos jornais
modernos, como periodicidade, atualidade, universalidade e publicidade
(PENA, 2012). Neste trabalho, tomou-se como posição a primeira versão,
a de que “[...] os relatos orais podem ser considerados uma espécie de préjornalismo, como a primeira grande mídia da Humanidade” (PENA, 2008,
p. 24). Sodré (1999) confirma que os sistemas de divulgação anteriores
à invenção de Guttenberg [sic] e seu generalizado uso eram, na maioria
dos casos, orais.
Foi a escrita, porém, que revolucionou o processo cognitivo humano.
Pena (2008) explica que o alfabeto modifica não só a forma de pensar,
como também a transmissão do pensamento, porque as informações, além
de virem em suporte biológico, também estão presentes fisicamente (por
meio do papiro e, depois, o papel). E, junto com o suporte físico, a grande
revolução na propagação da cultura escrita foi a invenção da imprensa,
também chamada de prensa. “A prensa, inventada por Johann Gutenberg
em 1447, inaugurou a era do jornal moderno. A máquina de Gutenberg
possibilitou o livre intercâmbio de ideias e a disseminação do conhecimento
- temas que definiriam o Renascimento europeu” (WAN, [s.d.], p. 1).
Mas as notícias já existiam antes mesmo da prensa de Gutenberg:
eram informações manuscritas, que cresceram com o desenvolvimento
comercial e urbano. Como exemplo, tem-se o relato a seguir:
Há séculos, as civilizações vêm usando a mídia
impressa para divulgar notícias e informações para
as massas. [...] Júlio César [imperador de Roma],
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desejando informar o público sobre os mais importantes
acontecimentos sociais e políticos, ordenou que os
eventos programados fossem divulgados nas principais
cidades. Escritas em grandes placas brancas e expostas em
lugares públicos populares, tais como as Termas, as Acta
mantinham os cidadãos informados sobre escândalos no
governo, campanhas militares, julgamentos e execuções
(WAN, [s.d.], p. 1).
Essas informações manuscritas, depois chamadas de cartas de
aviso, ao ganhar certa regularidade, transformaram-se em gazetas,
precursoras do modelo de jornal que temos hoje: periodicidade curta,
intenção informativa, formato peculiar aos órgãos impressos do tempo,
poucas folhas e preço baixo (SODRÉ, 1999).
Para entender melhor e de forma objetiva a história da imprensa
mundial, reproduz-se aqui a evolução histórica traçada por Marcondes
Filho (2000, p. 48 apud PENA, 2008, p. 32):
- Pré-história do jornalismo: de 1631 a 1789. Caracterizada por uma
economia elementar, produção artesanal e forma semelhante ao livro.
- Primeiro jornalismo: 1789 a 1830. Caracterizado pelo conteúdo
literário e político, com texto crítico, economia deficitária e comandado
por escritores, políticos e intelectuais.
- Segundo jornalismo: 1830 a 1900. Imprensa de massa, marca o
início da profissionalização dos jornalistas, a criação de reportagens e
manchetes, a utilização da publicidade e a consolidação da economia de
empresa.
- Terceiro jornalismo: 1900 a 1960. Imprensa monopolista, marcada
por grandes tiragens, influência das relações públicas, grandes rubricas
políticas e fortes grupos editoriais que monopolizam o mercado.
- Quarto jornalismo: 1960 em diante. Caracterizado pela informação
eletrônica e interativa, com ampla utilização da tecnologia, mudança das
funções do jornalista, muita velocidade na transmissão de informações,
valorização do visual e crise da imprensa escrita.
O resumo histórico de Marcondes Filho (2000) reproduzido acima
tem muitas semelhanças com os modelos de comunicação propostos
por Miège (1995), depois de ele ter feito um rápido percurso histórico
sobre os diferentes estágios vividos pela imprensa, pelas mídias e
pela comunicação, como se pode ver a seguir (MIÈGE, 1995 apud
CHARAUDEAU, 2008, p. 24):
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- “imprensa de opinião”, de meados do século XVIII: caracterizavase pelo engajamento político e, ao mesmo tempo, pela escrita literária e
que confrontava as elites;
- “imprensa comercial de massa”, da segunda metade do século
XIX: era financiada pela grande indústria e fez emergir um jornalismo
voltado para os leitores cidadãos;
- “mídias audiovisuais de massa”, da segunda metade do século
XX: caracterizam-se por dar visibilidade a todos os acontecimentos
do mundo graças ao desenvolvimento tecnológico e à organização do
marketing;
- “comunicação generalizada”, a partir da década de 1970:
caracteriza-se pelos megaconglomerados de mídia, informação como
base das estruturas socioculturais e realidade virtual.
Em ambas as divisões cronológicas sobre a história da imprensa,
podem ser destacadas as seguintes mudanças ocorridas ao longo do tempo:
o desenvolvimento e uso de tecnologias nos meios de comunicação;
o posicionamento do jornal como empresa, que visa ao lucro, e a
profissionalização do jornalista; e o conteúdo cada vez menos opinativo e
cada vez mais informativo. Os dois primeiros aspectos são indiscutíveis.
Mas, sobre o último, Pena (2008) faz um alerta: “A notícia nunca esteve
tão carregada de opiniões. [...] Os jornais valorizam mais as declarações
do que os próprios fatos. Ou seja, preocupam-se mais com os comentários
sobre os acontecimentos do que com os acontecimentos em si” (PENA,
2008, p. 51).
Em diversas matérias veiculadas em diversas mídias, sejam digitais
(portais de notícia on-line, por exemplo), sejam impressas (como os
jornais), é possível encontrar exemplos que confirmem a citação anterior.
Isso possivelmente ocorre porque os jornais, principalmente os do meio
on-line, têm preocupação, mais do que com a legitimação do discurso
por outrem, com a isenção da responsabilidade sobre o que foi relatado,
por causa das possíveis imprecisões resultantes da pressa inerente ao
processo de produção e publicação das notícias, o que acaba interferindo
na qualidade e na credibilidade do que é veiculado.
Outro aspecto que também pode explicar a valorização de
declarações e comentários nas notícias é a necessidade de atualização
constante dos veículos on-line. Então, de uma declaração, faz-se uma
matéria, mudando apenas o título e repetindo outras informações já
publicadas em outras matérias, em forma de hiperlinks, o que contribui
para o excesso de informações que se vivencia atualmente.
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2) O JORNALISMO IMPRESSO NO BRASIL
O primeiro jornal impresso brasileiro surgiu no ano da vinda da
família real portuguesa ao Brasil, em 1808, sendo considerado tardio,
comparado ao nascimento de outros impressos na América Latina, já
em 1722, nos moldes das edições que circulavam na Europa. O ano de
fundação do primeiro jornal brasileiro é certo, mas o título do impresso
é controverso. A Associação Nacional de Jornais (ANJ), no artigo
“Imprensa brasileira – dois séculos de história”, explica que há dois
marcos fundadores do jornal brasileiro: o lançamento, em Londres, do
Correio Braziliense, em 1º de junho de 1808, e a criação da Gazeta do Rio
de Janeiro, em 10 de setembro do mesmo ano. “A qual dos dois cabe o
título de precursor é tema de controvérsia em função das características de
ambos, principalmente em torno das datas, dos locais em que circularam
suas primeiras edições e de quem os editava” (ANJ, 2009, p. 2).
A polêmica existe porque o Correio Braziliense, fundado por
Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, era editado,
impresso e publicado em Londres e trazido clandestinamente para o
Brasil, com periodicidade mensal. Já a Gazeta do Rio de Janeiro, dirigida
por Frei Tibúrcio José da Rocha, foi o primeiro jornal impresso no
Brasil, anunciado inicialmente como semanário, mas que logo passou a
ser bissemanário. Por pertencer, por privilégio, aos oficiais da Secretaria
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, a maioria de suas
publicações era sobre legislação e atos administrativos, apesar de o jornal
não se apresentar como oficial do governo (ANJ, 2009).
Em nota geral sobre o Correio Braziliense, a Biblioteca Nacional
o descreve como
[...] o primeiro periódico publicado por brasileiro, e
primeiro livre da censura portuguesa. O jornal não se
ocupava de acontecimentos ou problemas internos da
Inglaterra, mas destacava sempre uns e outros, quando,
no plano internacional, diziam respeito a Portugal ou ao
Brasil. Refletia nos seus comentários posição da burguesia
inglesa que, no processo de autonomia da área americana
de ocupação ibérica, era uma relação a Espanha e outra
em relação a Portugal, de cuja subordinação se esperava
sempre soluções dos problemas de interesse britânico
sem quebra da aliança (BIBLIOTECA NACIONAL).
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A citação acima não deixa claro se o Correio Braziliense foi
o primeiro jornal brasileiro. Apenas diz que foi o “primeiro periódico
publicado por brasileiro”, o que sustenta a dúvida. As historiadoras Ana
Luiza Martins e Tania Regina de Luca, organizadoras do livro História da
Imprensa no Brasil (2008), porém, afirmam que foi o Correio o primeiro
jornal brasileiro: “Não é de espantar que o primeiro jornal brasileiro
tivesse sido publicado em... Londres” (MARTINS; DE LUCA, 2008, p.
7).
O historiador Nelson Werneck Sodré, em seu livro História da
Imprensa no Brasil (1999), inicialmente mostra dúvida quanto ao primeiro
periódico brasileiro, questionando, porém, o Correio Braziliense:
É discutível a sua inserção [do Correio Braziliense]
na imprensa brasileira, menos pelo fato de ser feito no
exterior, o que aconteceu muitas vezes, do que pelo fato
de não ter surgido e se mantido por força de condições
internas, mas de condições externas. [...] Muitos exilados
fizeram jornais fora dos seus países, como forma e meio
de participar de suas lutas internas. [...] O que lhes
dava o caráter nacional era a estreita ligação com as
condições internas em que procuravam também influir;
a impressão no exterior era circunstância. A questão
fica mais clara quando se considera o jornal de Hipólito
[Correio Braziliense] – do tipo doutrinário e não do
tipo noticioso – como ângulo externo de ver o Brasil,
perspectiva externa: todos os nossos grandes problemas
foram por ele tratados muito mais segundo as condições
internacionais do que nacionais (SODRÉ, 1999, p. 20).
Adiante, Sodré (1999) posiciona-se claramente a favor da Gazeta,
como é possível notar no fragmento seguinte:
Além do problema da precedência, há que considerar,
no caso, que eram diferentes em tudo, mesmo pondo
de lado a questão da orientação, quando a diferença
chegava quase ao antagonismo. Representavam, sem a
menor dúvida, tipos diversos de periodismo: a Gazeta era
embrião de jornal, com a periodicidade curta, intenção
informativa mais do que doutrinária, formato peculiar
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aos órgãos impressos do tempo, poucas folhas, preço
baixo; o Correio era brochura de mais de cem páginas,
geralmente 140, de capa azul escuro, mensal, doutrinário
muito mais do que informativo, preço muito mais alto.
[...]
Em tudo o Correio Brasiliense [sic] se aproximava do
tipo de periodismo que hoje conhecemos como revista
doutrinária, e não jornal; em tudo a Gazeta se aproximava
do tipo de periodismo que hoje conhecemos como jornal
– embora fosse exemplo rudimentar desse tipo (p. 22).
Pelo fato de Nelson Werneck Sodré ser referência em História
da Imprensa no Brasil, desde a publicação da primeira edição do seu
livro homônimo, em 1966, concorda-se com a opinião dele e, portanto,
considera-se que o primeiro jornal impresso brasileiro foi a Gazeta do
Rio de Janeiro.
Com base em ANJ (2009), fez-se um histórico da imprensa no Brasil,
desde o lançamento do primeiro impresso, em 1808, até os dias atuais,
para se entender melhor o desenvolvimento dos jornais, tanto na forma
quanto no conteúdo, perpassado pelo uso de tecnologias e o surgimento
de novas mídias. A divisão em períodos governamentais, como de certa
forma também fez Sodré (1999) em seu livro citado anteriormente, deuse pela forte influência política, além da econômica, geralmente atrelada
àquela, na história da imprensa e no seu desenvolvimento, em todos os
aspectos, como se vê a seguir:
- De 1808 a 1821: Não havia liberdade de imprensa e, sim, censura
e vigilância sobre os impressos. Só em 1821 as restrições à imprensa
diminuíram, o que colaborou para o surgimento de jornais polarizados de
acordo com as posições políticas do momento.
- De 1822 a 1840: Surgiram tipografias, panfletos e jornais, que
em grande parte não passavam de “insultos impressos”, como define a
historiadora Isabel Lustosa (apud ANJ, 2009, p. 3), numa luta política.
A liberdade de imprensa instituída como norma na primeira constituição
brasileira, outorgada em 1824, certamente colaborou para que isso
ocorresse.
- 1840 a 1889: Com uma população de 85% de analfabetos, a
imprensa brasileira teve grande dificuldade em se desenvolver, mas,
mesmo assim, superou a fase dos pasquins, dando origem a jornais mais
estáveis e estruturados. Em relação à liberdade de imprensa, foi uma
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época incomparável, sem censura, quando o desenvolvimento dos jornais
intensificou-se, com mudança de tamanho e aquisição de prensas mais
modernas, por exemplo. Também nesse período, a segmentação, que se
limitava a jornais políticos, ampliou-se, com o surgimento dos periódicos
ilustrados e os voltados aos imigrantes. A construção de estradas de
ferro, que, em 1889, chegava a 9.000 km – a maior quilometragem da
América do Sul –, facilitou a distribuição dos jornais, ao mesmo tempo
em que as linhas telegráficas proporcionavam maior rapidez no fluxo de
informações destinadas às redações. O telégrafo foi importante nessa
época porque “[...] permitia aos jornais das maiores cidades brasileiras
receber informações sobre os principais acontecimentos no mesmo dia
em que ocorriam” (ANJ, 2009, p. 6).
- 1889 a 1930: A imprensa atravessou um novo ciclo de
transformações, a começar pelo retorno aos tempos de cerceamento da
liberdade e dos atos de violência, sobretudo contra os poucos jornais
que se mantinham monarquistas, por parte de agentes e simpatizantes do
governo. Apesar da repressão, a imprensa desenvolveu-se em dois novos
segmentos: o da imprensa operária e o da voltada para as comunidades
imigrantes. O rádio chegou ao Brasil nessa época, em 1923, visto como
o primeiro desafiante ao monopólio secular da imprensa, por ser fonte
de informação barata. Por alguns anos, porém, as emissoras de rádio
limitaram-se a programas de entretenimento, só posteriormente passando
a veicular publicidade de notícias. Enquanto isso, os principais jornais
brasileiros desenvolveram-se, ao modernizar as redações e a área
administrativa com máquinas de escrever; linotipos, para acelerar a
composição; e rotativas, que permitiram aumentar as tiragens e melhorar
a qualidade da impressão.
- 1930 a 1937: A imprensa posicionou-se em função dos
acontecimentos políticos, que oscilou entre a instabilidade do
Governo Provisório, a Revolução de 1932, a Constituição de 1934
e o estabelecimento do Estado Novo, em 1937. A partir do golpe de
Estado, em 1937, o espaço para o exercício da liberdade de imprensa
desapareceu. O peso do Estado fez-se crescente sobre os jornais, com
base numa Carta constitucional outorgada no mesmo ano, que tornava
a imprensa um serviço público e, como tal, sujeita ao controle estatal.
Entre 1930 e 1945, não houve alterações expressivas no aspecto técnico
da imprensa, já que a II Guerra Mundial implicou o engajamento da
capacidade industrial dos países desenvolvidos, fornecedores de
equipamentos, no esforço bélico.
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- 1945 a 1964: Havia absoluta liberdade de imprensa, mas as relações
entre o governo e os jornais mantinham algumas práticas do passado,
que começaram a perder terreno frente a uma crescente participação da
publicidade privada no faturamento das empresas jornalísticas, decorrente
da modernização econômica. É nessa época que a receita publicitária de
um número crescente de jornais ultrapassou a obtida com assinaturas e
com venda avulsa. Entre 1954 e 1961, com o suicídio de Getúlio Vargas,
a renúncia de Jânio Quadros à presidência e a posse de João Goulart,
o jornalismo político tornou-se o tema central da imprensa brasileira. A
TV surgiu na metade dessa fase, o rádio tinha grande audiência, mas os
jornais ainda eram o meio de comunicação por excelência. O fim da II
Guerra Mundial significou, para a imprensa, o início de um novo ciclo de
modernização tecnológica, quando os jornais brasileiros puderam investir
em equipamentos. As inovações alcançaram as redações com a adoção
de técnicas jornalísticas inspiradas no modelo americano, entre as quais
a busca da objetividade, o lide, a pirâmide invertida, a diagramação mais
atrativa e até a organização das redações por editorias. As empresas e os
jornalistas também passaram por um processo de profissionalização tanto
administrativo quanto operacional.
- 1964 a 1985: Com a repressão do Regime Militar, a imprensa
perdeu força como espaço de discussão dos grandes temas nacionais. O
cerceamento da liberdade dava-se não só sob a forma de submissão de
textos a censores, mas também pressões econômicas, por meio de corte
de verbas publicitárias oficiais, atentados, ameaças e vigilância ostensiva
sobre os editores e jornalistas. Diante das restrições ao noticiário político
e social e da expansão econômica do País, os jornais reforçaram suas
editorias de economia, o que resultou no desenvolvimento de um
jornalismo econômico vigoroso. Paralelamente à imprensa estabelecida
sobre bases tradicionais, surgiu uma “imprensa alternativa”, composta
por veículos independentes em relação às empresas jornalísticas e ao
mercado publicitário, cujo conteúdo se caracterizava pelo tom crítico
em relação à situação econômica e política do País, mas também aos
costumes. A maioria, porém, teve vida efêmera, devido à censura ou à
falta de sustentação financeira. Durante esse período, a TV, que chegou ao
Brasil em 1950, tornou-se um meio de comunicação de massa, fortalecido
pela possibilidade de realizar transmissões ao vivo a longas distâncias e
em cores, com o desenvolvimento das telecomunicações na década de
1970. Paralelamente, o crescimento econômico, ocorrido entre o final
dos anos 1960 e grande parta da década de 1970, foi acompanhado pela
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redução do analfabetismo. Em consequência dessas transformações, a
imprensa brasileira passou por mais um ciclo de mudanças: os jornais
vespertinos gradualmente desapareceram ou se tornaram matutinos e
o número de títulos nas maiores cidades diminuiu. Os líderes, porém,
aumentaram sua circulação e se modernizaram tecnologicamente, com a
introdução da fotocomposição e da impressão offset, na década de 1970,
e com a informatização, na década de 1980.
- 1985 até hoje: A imprensa define-se pelo número reduzido de
grandes jornais e pela oligopolização. A concorrência pela preferência
do cidadão na escolha de suas fontes de informação intensificou-se com
o surgimento de novas mídias, como a TV por assinatura e a internet.
Os jornais brasileiros procuram cada vez mais se adaptar a esse novo
cenário, aproveitando-se das novas tecnologias e também do grande
avanço da indústria gráfica. Assim, ao mesmo tempo em que as edições
impressas seguem inovando e novos títulos surgem nas principais cidades,
principalmente voltados para a leitura rápida, generaliza-se a versão online, que será explicitada a seguir.
3) O JORNALISMO NO CIBERESPAÇO
Na segunda metade da década de 1990, a disseminação da internet,
que alterou vários aspectos da vida humana, também fez com que os
jornais migrassem para o ambiente virtual - chamado ciberespaço, que
se caracteriza como um espaço real, território que assume ou é assumido
por uma nova cultura, que antes da informatização não era conhecida - e
mudassem todo o seu processo de produção e veiculação de notícias. Esse
período foi marcado como a terceira grande revolução do jornalismo. A
primeira grande revolução ocorreu no período do “Segundo Jornalismo”,
também chamado de “imprensa comercial de massa”, na segunda metade
do século XIX, quando surgiram as prensas modernas, junto com o
telégrafo e a expansão da linha férrea, que colaborou com a distribuição
dos jornais. E a segunda grande revolução deu-se a partir da década de
1970, no período chamado de “Quarto Jornalismo” ou “comunicação
generalizada”, quando a informática já se fazia presente nas redações e
também nas gráficas, com impressoras modernas.
A nomenclatura ciberespaço é de autoria do escritor de ficção
científica William Gibson, criada em 1984, no livro Neuromancer. Pierre
Lévy (1999) define ciberespaço como “[...] o novo meio de comunicação
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que surge da interconexão de computadores. O termo especifica não
apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o
universo oceânico de informações que ele abriga, assim como os seres
humanos que navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p. 17).
Souza e Costa (2005) acrescentam que o ciberespaço é um espaço, levando
em consideração as suas características de ambiente que tem a capacidade
de interferir na produção e reprodução da cultura e que, portanto, sendo
espaço, é também lugar. No âmbito jornalístico, não é diferente. O
ciberespaço influencia toda a dinâmica de produção da notícia, como se
verá adiante. Antes, é preciso definir o jornalismo produzido na internet,
uma vez que há divergências quanto ao termo para denominar a produção
jornalística que utiliza como suporte o ciberespaço.
Serra (2003) conceitua jornalismo on-line como o jornalismo
produzido especificamente na e para a web, “[...] a que também se tem
vindo a chamar ‘ciberjornalismo’, ‘webjornalismo’ ou ‘jornalismo na
Internet’” (SERRA, 2003, p. 38). Porém, alguns autores discordam dessa
generalização.
Canavilhas (2003), por exemplo, considera “[...] o chamado
‘jornalismo online’ não mais do que uma simples transposição dos
velhos jornalismos escrito, radiofônico e televisivo para um novo meio”
(p. 63). Ele defende a nomenclatura webjornalismo: “Com base na
convergência de texto, som e imagem em movimento, o webjornalismo
pode explorar todas as potencialidades da internet, oferecendo um
produto completamente novo: a webnotícia” (CANAVILHAS, 2003, p.
63).
A jornalista Pollyana Ferrari (2008), por sua vez, diferencia
jornalismo on-line, jornalismo digital e ciberjornalismo:
Profissionais que trabalham com a transposição das
mídias, ou seja, traduzem as notícias da linguagem
impressa para a web, em sites de jornais e revistas, são
classificados como jornalistas on-line. Já o jornalismo
digital compreende todos os noticiários, sites e produtos
que nasceram diretamente na web. [...] Outra definição
que começa a ganhar terreno no meio acadêmico é o
ciberjornalismo. Criar e manter um blog, mediar chats,
escrever em um fórum, enfim, todas as tarefas que
envolvem a criação de textos para os produtos do meio
podem ser chamadas de ciberjornalismo (p. 40).
159

Conhecimento em Processo 2

Castilho (2005), diferentemente de Ferrari (2008), não diferencia
jornalismo on-line e ciberjornalismo, ao considerar ambos “[...] uma
modalidade de jornalismo que adapta os valores tradicionais da profissão
ao espaço cibernético e toda a cultura informativa que começa a ser
construída na internet” (CASTILHO, 2005, p. 234).
Já o cientista holandês Mark Deuze (2006) opta pela nomenclatura
jornalismo on-line. Ele explica que
[...] o jornalismo online tem sido distinguido
funcionalmente de outros tipos de jornalismo através da
sua componente tecnológica enquanto fator determinante
em termos de definição (operacional) – tal como
anteriormente aconteceu relativamente aos campos da
imprensa escrita, rádio e televisão. O jornalista online
tem que fazer escolhas relativamente ao(s) formato(s)
adequado(s) para contar uma determinada história
(multimídia), tem que pesar as melhores opções para
o público responder, interagir ou até configurar certas
histórias (interatividade) e pensar em maneiras de ligar o
artigo a outros artigos, arquivos, recursos, etc., através de
hiperligações (hipertexto) (p. 18).
Como se vê, pelo fato de não haver consenso sobre uma denominação
única para designar a prática do jornalismo no ambiente web, não se
entrará no mérito de defender qual está correto. Apenas decidiu-se, neste
trabalho, pela utilização do termo jornalismo on-line, sem deixar, porém,
de considerar as citações que abordarem outras nomenclaturas, desde que
tenham o mesmo sentido do termo escolhido.
Para entender o desenvolvimento do jornalismo na internet e
todas as suas particularidades, é necessário, antes, conhecer a história da
internet e a criação da World Wide Web, um dos fatores propulsores do
desenvolvimento da rede, segundo Ferrari (2008).
A internet foi concebida em 1969, quando a Advanced Research
Projects Agency (Arpa – Agência de Pesquisa e Projetos Avançados),
uma organização do Departamento de Defesa norte-americano focada
na pesquisa de informações para o serviço militar, criou a Arpanet, “[...]
rede nacional de computadores, que servia para garantir comunicação
emergencial caso os Estados Unidos fossem atacados por outro país –
principalmente a União Soviética” (FERRARI, 2008, p. 15). Em 1975, a
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Agência de Comunicações e Defesa obteve o controle da Arpanet, com
a missão de facilitar a comunicação com o Departamento de Defesa
dos Estados Unidos, ou seja, tinha o objetivo de fornecer informações
militares. Porém, o tráfico de dados cresceu rapidamente e, entre os
novos usuários, havia pesquisadores universitários com trabalhos na
área de segurança e defesa, que passaram a usar a rede para transferir
arquivos extensos por e-mail (FERRARI, 2008). Ao longo do tempo,
novas redes surgiram, possibilitando o acesso para outras universidades e
organizações de pesquisa norte-americanas.
Em 1986, a National Science Foundation (NSF – Fundação Nacional
de Ciência) contribuiu significativamente para a expansão da internet,
ao desenvolver uma rede – a NSFNET – que conectava pesquisadores
de todos os estados norte-americanos por meio de grandes centros de
informática e computadores. Nessa época, essa rede já trafegava dados via
computadores, voz, fibras óticas, microondas e links de satélites, oferecendo
serviços ao governo, à rede acadêmica e aos usuários. Apesar de se expandir
exponencialmente para outros países e centros de pesquisa, a internet tinha
uma interface muito simples e pouco usual.
A grande revolução na interface da internet veio com a World Wide
Web, invento de Tim Berners Lee baseado em hipertexto e sistemas de
recursos, cujos primeiros experimentos ocorreram em 1980 e, em 1993,
depois da contribuição de alguns pesquisadores e designers, possibilitou
que se tornasse a interface essencial: estável, fácil de instalar e de trabalhar
com imagens simples (FERRARI, 2008). Desde então, a web cresceu
rapidamente e não parou de ser aprimorada. Como exemplo, têm-se os
portais de notícias. Eles pertencem a uma outra categoria de site, que
começou a se consolidar em 1999, cujo objetivo é oferecer acessibilidade,
serviços de busca e notícias em tempo real para “[...] prender a atenção de
internautas ávidos por informação” (FERRARI, 2008, p. 18).
Porém, a história do jornalismo on-line começa antes dos grandes
portais de notícias – que, atualmente, dominam esse meio, por conquistar
grande parte do público leitor na internet e servir de referência até de fontes
para outros veículos, pelo excesso de informações que disponibilizam. Para
facilitar a compreensão do desenvolvimento do jornalismo on-line, faz-se
referência à sistematização feita pelo autor americano John Pavlik (2001
apud Canavilhas, 2005, p. 2), dividida nas fases reproduzidas a seguir:
- Fase 1: Os conteúdos disponibilizados on-line são os mesmos
que antes foram publicados nas versões tradicionais do meio. Ou seja, há
apenas uma transposição de notícias.
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- Fase 2: Os conteúdos, mesmo “atrelados” aos veículos tradicionais,
apresentam algumas hiperligações, aplicações interativas e, em alguns
casos, fotos, vídeos e sons;
- Fase 3: Conteúdos desenvolvidos exclusivamente para a web,
caracterizando-se pela produção de informação com recurso a uma
linguagem constituída por palavras, sons, imagens – estáticas ou em
movimento – e hiperligações, tudo combinado num todo coerente,
interativo, aberto e de livre navegação para os usuários.
Héris Arnt (2002) corrobora essa divisão feita por Pavlik (2001):
No primeiro momento, as novas tecnologias serviram
tão somente para modernizar o processo industrial
e dinamizar as redações (pela substituição de velhas
máquinas de escrever por computadores); numa segunda
etapa, a tecnologia vai facilitar a comunicação interna,
entre os diversos setores do jornal. Quando os jornais
começaram a fazer edições online não sabiam para onde
iam, nem por que o faziam, mas tinham a intuição de que
se não fizessem acabariam por desaparecer. Hoje, podese falar de um jornalismo digital, que amplia, redobra,
multiplica o potencial do jornalismo impresso (ARNT,
2002, p. 1).
É possível ver a evolução apresentada anteriormente no histórico
do surgimento dos veículos on-line brasileiros, que, “[...] diferentemente
dos Estados Unidos, onde o surgimento dos portais decorreu da evolução
dos sites de busca, [...], nasceram dentro das empresas jornalísticas”
(FERRARI, 2008, p. 25).
Em 28 de maio de 1995, o Jornal do Brasil inaugurou o primeiro
jornal eletrônico do país, que apresentava uma interface pouco interativa,
quase uma cópia resumida do jornal tradicional. Ou seja, uma mera
transposição do conteúdo do jornal impresso para o formato eletrônico,
configurando-o na primeira fase do jornalismo na internet. Na mesma
época, O Globo também lançou sua versão eletrônica na internet, seguido
da Agência Estado - agência de notícias do Grupo Estado. Mas, segundo
Castilho (2005), “[...] foi a Folha de S. Paulo quem foi mais fundo na
inovação tecnológica, ao criar [...] a empresa Universo Online (UOL), que
associava conteúdo jornalístico e acesso à web” (CASTILHO, 2005, p.
231), sendo a precursora dos portais atuais.
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De 1997 até o final de 2000, os grandes sites de conteúdo
brasileiros investiram na oferta abundante de conteúdo, muito mais
voltado ao volume de notícias utilizando recursos como hiperlinks do
que ao aprofundamento da matéria, enquadrando-se na segunda fase do
jornalismo on-line. A partir de 2001, já na terceira fase, os jornais on-line
e os portais de notícias passaram a se preocupar mais seriamente com a
integração entre conteúdo de qualidade, design acessível e viabilidade
financeira – obtida com receita de publicidade.
E, como se verá a seguir, “[...] nenhuma inovação tecnológica
produziu tantas alterações no ambiente jornalístico desde o surgimento
da imprensa há 400 anos quanto o uso combinado do computador e da
internet na veiculação de informações” (CASTILHO, 2005, p. 240).
4) NOVO MEIO, DIFERENTES CARACTERÍSTICAS
As mudanças na produção e na veiculação de notícias,
possibilitadas pelo ambiente virtual, são nítidas. Lévy (1999) explica que
“[...] esse novo meio [ciberespaço] tem a vocação de colocar em sinergia
e interfacear todos os dispositivos de criação de informação, de gravação,
de comunicação e de simulação” (LÉVY, 1999, p. 95) e aposta que “[...] a
perspectiva da digitalização geral das informações provavelmente tornará
o ciberespaço o principal canal de comunicação e suporte de memória da
humanidade a partir do início do próximo século” (LÉVY, 1999, p. 95).
Porém, é preciso ver essas mudanças com ressalvas. Ferrari (2008)
chega a afirma que, no caso específico das redações on-line, a produção
deixou de ser um item do exercício do jornalismo, porque
[...] adotou-se apenas a produção de notícias, ou,
como se diz no jargão jornalístico, de “empacotamento”
da notícia. Empacotar significa receber um material
produzido, na maioria das vezes, por uma agência
de notícias conveniada, e mudar o título, a abertura,
transformar alguns parágrafos em outra matéria para ser
usada como link correlato, adicionar foto ou vídeo, e por
aí afora (p. 44).
Esse “empacotamento”, de fato, ocorre e é perceptível. O que explica
essa prática é, certamente, a necessidade de atualização constante imposta
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pelo meio. “Na internet, o ‘tornar consumível’ ou a ‘disponibilização’
rivaliza com o próprio impacto do que é divulgado” (HERNANDES,
2012, p. 255), para dar a sensação de máxima atualidade, o que acaba
resultando em imprecisões e erros.
Por trazer mudanças profundas, como se verá adiante,
[...] não podemos encará-la [a internet] apenas como
uma mídia que surgiu para viabilizar a convergência
entre rádio, jornal e televisão. A internet é outra coisa,
uma outra verdade e consequentemente uma outra mídia,
muito ligada à tecnologia e com particularidades únicas
(FERRARI, 2008, p. 45).
A seguir, são explicitadas as peculiaridades do jornalismo on-line,
em comparação com as do impresso:
a) Multimidialidade
Também chamada de convergência de mídias, caracteriza-se
pela combinação de diversos formatos dos meios de comunicação
tradicionais – jornal, rádio e televisão – para o relato do fato jornalístico.
Aguiar (2009) explica que, no meio on-line, há “[...] a inter-relação entre
texto, imagem e som, não sendo apenas uma soma dessas três matrizes
midiáticas, e sim uma produção discursiva disponibilizada de forma
integrada e complementar pelo suporte web” (AGUIAR, 2009, p. 169).
Ferrari (2008) corrobora a afirmação de Aguiar (2009), destacando que
o jornalismo on-line envolve conteúdo cujos elementos “[...] vão muito
além dos tradicionalmente utilizados na cobertura impressa – textos, fotos
e gráficos. Pode-se adicionar sequências de vídeo, áudio e ilustrações
animadas” (FERRARI, 2008, p. 39), o que torna a matéria mais atrativa
e com possibilidade de aprofundamento do assunto abordado, tanto pelo
recurso multimídia quanto pelo espaço virtual “infinito” disponível.
Canavilhas (2003) defende que, ao poder utilizar um recurso
multimídia como o vídeo, mais do que citar, o jornal on-line pode
oferecer o som original do citado, caminhando assim para um jornalismo
mais objetivo. Na visão do autor, “[...] o vídeo [...] empresta um caráter
legitimador à informação veiculada no texto” (CANAVILHAS, 2003, p.
69). É o que Charaudeau (2009) chama de autenticação: fazer crer na
coincidência, sem filtragem nem falsas aparências, entre o que é dito e
os fatos descritos. “A autenticação nas mídias é a prova pelo ‘visto-dito-
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ouvido’ que deve atestar sem disfarce ‘o que é’” (CHARAUDEAU, 2009,
p. 89). Esse conceito, assim como para os vídeos, também vale para as
fotos.
Deve-se levar em consideração, porém, que, se uma notícia é
passível de desconfiança, independe o formato em que está – texto, vídeo,
áudio, foto –, porque todos estão sujeitos à edição e, portanto, ao recorte
do que interessa para o veículo jornalístico ser mostrado, corroborando
a teoria do jornalismo como construção da realidade. Ou seja, tem-se a
concepção de que o recurso multimídia é mais atrativo do que legitimador
de discurso em um veículo, por também ser passível de edição.
O aspecto multimídia do jornalismo on-line afetou também
os profissionais, suas funções e hábitos nas redações. Sem dúvida, a
convergência dos meios de comunicação provocou uma reforma radical
nas redações, com o surgimento de funções novas, inexistentes em todos
os meios impressos e audiovisuais surgidos no século XX (CASTILHO,
2005). Porém, houve também redução de pessoal, pela obrigatoriedade
de os jornalistas serem multifuncionais, por causa do meio on-line ser
multimídia e também exigir produção e veiculação da notícia em um
curto espaço de tempo. “A pressão do tempo [...] aumentou a gama de
responsabilidades do jornalista” (JORGE; PEREIRA; ADGHIRNI, 2009,
p. 89).
Ferrari (2008) explica que isso ocorreu porque “[...] o trabalho online [...] exige que o jornalista pense na informação em toda sua cadeia.
Você redige o texto, edita [...]. Estamos falando em pensar a informação
em toda a sua plenitude” (FERRARI, 2008, p. 92). Kischinhevsky (2009)
concorda com Ferrari (2008): “Nessa nova realidade profissional, o
repórter não deve mais se especializar em uma única área de cobertura
para determinada mídia, mas, sim, estar pronto para veicular sua apuração
em diversos formatos e linguagens” (KISCHINHEVSKY, 2009, p. 58).
Por ter que exercer diversas funções, como as de apurador, pauteiro
e editor da própria matéria, além de repórter, em um curto espaço de
tempo, o jornalista não consegue manter a qualidade do trabalho, como
aponta Kischinhevsky (2009): “[...] muitas vezes, embora resista a
admitir abertamente, o jornalista acaba deixando em segundo plano
a profundidade na apuração, abrindo mão de novas entrevistas que
poderiam garantir maior qualidade na informação” (KISCHINHEVSKY,
2009, p. 69).
Outra grande mudança ocorreu no processo de apuração, que
passou a ser feito majoritariamente pela internet. “O fazer jornalístico
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está mudando, [...] raramente o repórter web sai à rua em busca de um
fato. O fato vem até ele pela própria net” (FERRARI, 2008, p. 54), seja
pela abrangência do meio, seja pela falta de tempo para uma apuração
mais criteriosa em outras fontes. Por causa da apuração precária, “[...]
mais do que uma descrição única e extensa de um dado evento, o on-line
promove um mosaico informativo de pequenas notícias sobre o tema”
(FIDALGO, 2003, p. 60).
Os veículos impressos também utilizam a internet para recolher
informação atualmente. O problema do on-line é que, como o tempo
de apuração, produção da notícia e veiculação é curto – diferentemente
do impresso, que tem até 24 horas – muitas vezes a informação não é
confirmada. E então são geradas imprecisões, que prejudicam a qualidade
e a credibilidade do que é noticiado.
b) Hipertextualidade
Possibilita a interconexão de diferentes blocos informativos – textos,
vídeos, áudio, fotos – através de links (AGUIAR, 2009). Ao utilizar links, um
jornal on-line permite que o leitor decida e avance sua leitura do modo como
quiser, sem ser obrigado a seguir uma ordem linear. “Na internet, não nos
comportamos como se estivéssemos lendo um livro, com começo, meio e fim
[ou seja, fazendo uma leitura linear]. Saltamos de um lugar para outro – seja
na mesma página, em páginas diferentes, línguas distintas, países distantes
etc.” (FERRARI, 2008, p. 42).
Pierre Lévy (1999) antecipa o pensamento de Ferrari (2008), ao
considerar
[...] um hipertexto como um espaço de percurso para
leituras possíveis, um texto aparece como uma leitura
particular de um hipertexto. O navegador participa,
portanto, da redação do texto que lê. Tudo se dá como
se o autor de um hipertexto constituísse uma matriz de
textos potenciais, o papel dos navegantes sendo o de
realizar alguns desses textos colocando em jogo, cada
qual à sua maneira, a combinatória entre os nós (LÉVY,
1999, p. 57).
É preciso esclarecer, porém, que também em um suporte impresso
– seja livro, como citou Ferrari, seja jornal – é possível fazer leitura nãolinear, consultando o sumário ou o índice remissivo, como bem lembra Lévy
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(1999), ou pulando de uma matéria a outra, de uma página a outra, no jornal
impresso. Entretanto, o suporte digital traz uma diferença considerável:
a passagem de um nó [link] a outro é feita, no computador, com grande
rapidez, da ordem de alguns segundos (LÉVY, 1999).
c) Interatividade
A multimidialidade e a hipertextualidade pressupõem interatividade,
ao proporcionar ao leitor a possibilidade de ler as matérias do jornal online “na ordem que desejar” (FERRARI, 2008). Segundo Ferrari (2008),
“[...] todo leitor web consegue reconfigurar a informação de acordo com
suas preferências e hábitos de leitura” (FERRARI, 2008, p. 43), tornandose um escritor enquanto lê.
Maingueneau (2008) concorda com Ferrari (2008), chamando
atenção para o meio on-line, que proporciona essa interatividade, ao
contrário do veículo impresso:
O monitor de um computador [...] conectado à
internet oferece um texto heterogêneo e em perpétua
reconfiguração, em função das decisões de seu ‘leitor’.
O próprio monitor é apenas uma janela aberta de
maneira instável sobre um ‘texto’ que é perfeitamente
irrepresentável: é um ‘hipertexto’, uma enorme rede de
relações virtuais que permite um número ilimitado de
percursos distintos, podendo o ‘leitor’ navegar quase
sem barreiras em um emaranhado de enunciados que ele
faz aparecer ou desaparecer (MAINGUENEAU, 2008,
p. 82).
Porém, é importante destacar que o “poder de decisão” e de
“navegação livre” do leitor no meio on-line tem ressalvas. Como disse
Maingueneau na citação acima, é “quase” sem barreiras. Ou seja, mesmo
que poucas, elas existem e limitam o leitor. Pena (2008) explica que
[...] os emissores criam ícones e percursos de leitura
e o usuário acredita que decide por onde navegar. O
que poderia ser até viável, se não levássemos em conta
que os links são preestabelecidos e podem nos levar a
‘caminhar’ em círculos, sempre de acordo com o interesse
do produtor da mensagem (p. 100).
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Tem-se a preocupação que, erroneamente, se entenda que “[...] os
hipertextos servem para interromper o fluxo de leitura através de redes
remissivas interligadas, os links, e para conduzir o leitor a um vertiginoso
delírio de possibilidades” (VILLAÇA, 2002, p. 107). Se é link, se conduz
o leitor – em vez de somente sugerir um caminho –, não há “delírio de
possibilidades”, porque é algo predeterminado, formatado, limitado, que
“homogeneiza a percepção” (VILLAÇA, 2002), como a própria Villaça alerta.
Hernandes (2012) complementa: “Um portal não é um texto sem limites. O
caminho hipertextual realizado pelo internauta também é consequência de
uma estratégia enunciativa” (HERNANDES, 2012, p. 244).
A interatividade também abarca a oportunidade de maior interação
entre leitor e jornal. Aguiar (2009) aponta diversos modos: envio de
comentários sobre os fatos noticiados; participação em chats com
jornalistas e entrevistados; troca de e-mails; presença nos fóruns de
discussão; atuação como “repórter-cidadão” nas páginas de jornalismo
colaborativo.
Canavilhas (2003) defende essa característica própria do meio online como uma grande vantagem sobre o impresso, que não a tem, ao
afirmar que,
[...] numa sociedade com acesso a múltiplas fontes de
informação e com crescente espírito crítico, a possibilidade
de interação direta com o produtor de notícias [...] é um
forte trunfo a explorar pelo webjornalismo. Num jornal
tradicional, o leitor que discorda de uma determinada
ideia veiculada pelo jornalista limita-se a enviar uma
carta para o jornal e a aguardar a sua publicação numa
edição seguinte, tendo habitualmente que invocar a
Lei de Imprensa para o conseguir. Por vezes, a carta
só é publicada dias depois e perde completamente a
atualidade. Outras vezes o jornalista não responde, ou
fá-lo de forma a encerrar a discussão, fechando a porta
a réplicas. No webjornal, a relação pode ser imediata. A
própria natureza do meio permite que o webleitor interaja
no imediato (p. 65).
Sabe-se, entretanto, que também no meio on-line a participação é
moderada, ainda que menos que no impresso. Nem todos os comentários
enviados ao jornal on-line sobre determinada matéria, por exemplo,
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aparecem na página do veículo. E, quando sim, não ocorre imediatamente
após o envio, como descreve Canavilhas na citação acima, ao defender
de forma exacerbada a interatividade do meio on-line. O que não se
pode negar é que, no on-line, a interatividade entre leitor e jornal é
potencialmente maior, seja pela dinâmica do meio – é mais rápido,
acessível e prático –, seja também pelo espaço quase infinito disponível
para publicação de comentários.
d) Atualidade
Essa característica, também chamada de instantaneidade, é definida
por Aguiar (2009) como “[...] a capacidade de transmissão imediata e
contínua de informações atualizadas sucessivamente” (AGUIAR, 2009, p.
171), sendo muito forte nos veículos on-line, pela dinâmica mesma do meio,
principalmente nos portais, como explica Hernandes (2012):
Qualquer jornal precisa fazer seu consumidor
acreditar que as notícias divulgadas são atuais. O portal
tem o contrato com a cláusula mais rígida. Precisa,
a cada punhado de segundos, afirmar-se como atual
e pertinente a usuários com interesses desiguais que
precisam se sentir contemplados no recorte de mundo
disponibilizado na home. O “ineditismo” de um fato é um
valor mais importante no portal do que em outros meios
de comunicação. Serve para gerar o efeito de proximidade
temporal entre enunciador e enunciatário (p. 253).
Comparando os veículos impresso e o on-line, enquanto o primeiro
tem uma atualização (ou periodicidade) de 24 horas – uma vez que o
jornal tem uma edição por dia –, o outro tem uma atualização constante,
medida em minutos.
Ao descrever a rotina de produção jornalística no meio on-line,
Ferrari (2008) corrobora:
O caminho percorrido pela notícia, desde o surgimento
da ideia na reunião de pauta (ou do momento em que o
repórter ou editor acessa os sites das agências de notícias)
até sua “publicação” na internet demora, muitas vezes,
dez minutos. Principalmente na área de últimas notícias,
o tempo é o grande “capataz” da apuração (p. 52).
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Vê-se, assim, que
[...] a “guerra da informação” se disputa hoje no
espaço da mídia em tempo real. Ninguém mais espera
a edição do dia seguinte ou a revista que vai sair no
final de semana para tomar conhecimento das últimas
notícias. Basta ligar o computador e acessar os sites onde
informações quase instantâneas desfilam para o leitor
(JORGE; PEREIRA; ADGHIRNI, 2009, p. 77).
A necessidade de se veicular a notícia o mais rápido possível, numa
busca incessante pela atualização da informação, gera consequências
preocupantes, uma vez que “[...] a velocidade é consumida como fetiche,
pois ‘chegar na frente’ torna-se mais importante do que ‘dizer a verdade’”
(MORETZSOHN, 2002, p. 120). Moretzsohn (2002) cita algumas delas:
Obriga o repórter a divulgar informações sobre
as quais não tem certeza; reduz, quando não anula, a
possibilidade de reflexão no processo de produção da
notícia, o que não apenas aumenta a probabilidade de erro
como, principalmente e mais grave, limita a possibilidade
de matérias com ângulos diferenciados de abordagem,
capazes de provocar questionamentos no leitor; e, talvez
mais importante, praticamente impossibilita a ampliação
do repertório de fontes, que poderiam proporcionar essa
diversidade (p. 70).
Para compensar o curto espaço de tempo para apuração e produção
das notícias, o computador torna-se a grande fonte de informações. Sobre
isso, Pena (2008) faz um alerta pertinente: ao mesmo tempo em que o
computador “[...] é capaz de, quase instantaneamente, fornecer ao editor de
um jornal tudo que já foi publicado sobre determinado assunto, a diversidade
das fontes torna o resultado final pouco confiável” (PENA, 2008, p. 60).
Castilho (2005) também critica o uso do computador como
fonte primária, ao afirmar que “[...] a notícia deixa de ser um produto
acabado para se transformar num processo contínuo de recombinação
informativa” (p. 234). Isso ocorre porque “[...] as inovações tecnológicas
na informática [...] permitiram [...] que a notícia pudesse ser modificada
infinitamente e de forma imediata” (CASTILHO, 2005, p. 240), trazendo
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algumas consequências preocupantes, como a imprecisão nas informações
divulgadas e, ao mesmo tempo, o excesso de informação – uma vez que
o tempo de apuração é curto, por conta da necessidade de atualização
constante no meio on-line, o que colabora para que sejam geradas notícias
superficiais e perecíveis, e também porque é fácil modificá-las; além do
apagamento de notícias, principalmente as que contêm erros.
Checagem requer tempo, fontes e um faro jornalístico
para desconfiar de tudo [...]. O repórter precisa ir atrás
dos dados e confirmá-los antes de publicar na web ou
em qualquer outro veículo jornalístico, seja televisivo,
radiofônico ou impresso. Sentir-se obrigado a noticiar o
fato antes que o concorrente o faça é uma camisa-de-força
e [...] pode ter consequências desastrosas (FERRARI,
2008, p. 81).
Sobre o excesso de informação, o sociólogo Bauman (2008) chama
atenção para esse fenômeno:
Como calculou Ignacio Ramonet, nos últimos
30 anos se produziu mais informação no mundo do
que nos 5 mil anos anteriores. [...] Quão difícil é, se
não impossível, absorver e assimilar esse volume de
informação “disponível” hoje em dia (circunstância que
torna a maior parte dela endemicamente desperdiçada,
e de fato natimorta) (p. 54).
Castilho (2005) acrescenta: “Aos 10 anos de idade, o jornalismo online passou a ter que conviver com o problema da avalancha informativa que
nenhuma outra modalidade de jornalismo enfrentou antes, nos 400 anos de
história da imprensa” (CASTILHO, 2005, p. 238).
Souza e Brum (2009), assim como Castilho (2005), citado
anteriormente, pensam que a produção dessa grande quantidade de
informação é “incentivada” pelas novas tecnologias, que facilitam
a produção e publicação de notícias. E chamam atenção para uma
importante questão: a qualidade da informação que está sendo veiculada.
Hoje, com a Internet, quase todo mundo pode publicar
um texto sem uma editora ou redação jornalística. No
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entanto, essa liberdade de publicações que a Internet
oferece acarreta o problema da veracidade da garantia
quanto à qualidade da informação. [...] o maior acesso à
informação tornou visível a parte submersa do iceberg:
há informação demais (SOUZA; BRUM, 2009, p. 122).
Uma pesquisa do Ibope confirma:
A internet é o estandarte do consumo assombroso de
informação nessa nova era de conhecimento. O meio,
antes restrito às forças armadas e universidades, já se
popularizou suficientemente para andar de mãos dadas
com meios tradicionais de mídia. No Brasil, o meio já
atinge 56% da população (IBOPE, 2013b).
A qualidade interfere na credibilidade do veículo, além de perpassar
questões éticas, aspectos que não deveriam ser afetados pela busca pela
atualização constante. Pelo contrário, deveriam ser considerados os mais
importantes pelos veículos e jornalistas, como defende Ferrari (2008):
Achar que o mais importante é oferecer as últimas
notícias o mais rápido possível é um grande equívoco
do meio. [...] Uma notícia superficial, incompleta ou
descontextualizada causa péssima impressão. É sempre
melhor colocá-la no ar com qualidade, ainda que dez
minutos depois dos concorrentes (p. 49).
Sobre essa característica peculiar do meio on-line, Bastos (2013)
resume bem:
A instantaneidade tornou-se o centro de gravidade
do ciberjornalismo. A voracidade dos ciberleitores pelas
“últimas notícias”, a par da necessidade de não ficar atrás
da concorrência, levou os cibermédia a acelerar os ciclos
noticiosos com atualizações cada vez mais rápidas, mais
curtas e menos intermitentes. [...] Nesta aceleração, os
riscos multiplicam-se e o preço paga-se, não poucas
vezes, em erros crassos e perda de credibilidade (p. 7).
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e) Personalização
Outra grande diferença entre a mídia tradicional – especificamente
a impressa – e a on-line é que esta parte de um grupo grande para um grupo
pequeno, e, por fim, para o indivíduo, enquanto a tradicional tem como
objetivo falar com uma grande quantidade de pessoas (FERRARI, 2008).
A mídia on-line, graças aos avanços tecnológicos e à solidificação da era
da informação, consegue atingir o indivíduo digital, que está habituado
[...] a janelas que se abrem para outros conteúdos,
multitarefas, interatividade de sistemas e softwares cada
vez mais amigáveis – todos os recursos que facilitam a
propagação da nova mídia de massa, que já nasceu com
forte apelo visual e concebida para ser direta, objetiva e
sucinta. É um leitor que raramente lê jornal impresso
(FERRARI, 2008, p. 53).
Aguiar (2009) explica que a personalização, também chamada de
customização ou individualização do conteúdo, refere-se à opção feita
pelo usuário para escolher e configurar os produtos jornalísticos de
acordo com o seu interesse, fazendo com que se sinta parte do processo
de produção da informação. “A tecnologia permite que o usuário realize
a seleção e a hierarquização das notícias, criando páginas personalizadas
de acordo com sua disposição para o consumo de notícias” (AGUIAR,
2009, p. 170). Assim, “[...] o webjornal transforma-se num informativo
pessoal que, embora disponibilize a informação mais importante a cada
momento, garante uma primeira página onde se destaquem as áreas de
interesse do utilizador” (CANAVILHAS, 2003, p. 71).
Mas, como bem alerta Serra (2003),
[...] o que se costuma chamar um “acesso
personalizado à informação” não passa, na maior parte
dos casos, ou da escolha mais ou menos aleatória de
um determinado percurso hipertextual, dando origem a
uma navegação mais ou menos errática e nomádica ou,
então, de um percurso que segue um itinerário definido
previamente à web, e em função de critérios também eles
definidos exterior e previamente à rede, que é aqui mais
um consequente do que um antecedente (p. 45).
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Em outras palavras, a crítica de Serra é que a personalização de
conteúdo, ao destacar as supostas preferências de leitura do usuário
numa rede de hiperlinks, não é nada mais do que uma forma de tolher
a liberdade de acesso “vendido” como quase infinito que o ciberespaço
possibilita ao leitor.
f) Arquivamento
Chamada também de armazenamento ou memória, a acumulação
de informações é mais viável técnica e economicamente na web do que
em outras mídias. Aguiar (2009) explica que
[...] a tecnologia digital, por admitir ilimitada
capacidade de memória, além de garantir a perenidade
e a rápida acessibilidade, permite a disponibilização
on-line de todas as notícias produzidas, que passam
a ser armazenadas em bancos de dados com métodos
sofisticados de indexação e recuperação da informação
(p. 170).
Fidalgo (2003), na afirmação a seguir, corrobora a facilidade de
acesso do arquivo digital:
O arquivo de jornal era de algum modo um arquivo
inerte, arquivo que só o jornal do dia podia de certa maneira
ressuscitar também por um dia. Ora, o online e o hipertexto
permitem o acesso aos jornais do arquivo como se de jornais
do próprio dia se tratassem. Há aqui uma nova esfera do
jornalismo, a ligação ao arquivo, possibilitada pelo online
(p. 2).
Palácios (2003), por sua vez, destaca o espaço ilimitado de
armazenamento na web, mencionado também por Aguiar (2009)
anteriormente:
Da mesma forma que a “quebra dos limites físicos” na
web possibilita a utilização de um espaço praticamente
ilimitado para disponibilização de material noticioso
(sob os mais variados formatos midiáticos), abre-se a
possibilidade de disponibilizar online toda informação
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anteriormente produzida e armazenada, através da
criação de arquivos digitais, com sistemas sofisticados
de indexação e recuperação da informação (PALÁCIOS,
2003, p. 82).
Porém, mesmo com toda a facilidade de armazenamento, acesso
e espaço disponível, ainda assim o arquivamento de todas as notícias
dos jornais on-line não é total, porque, quando erros muito graves são
veiculados, matérias que os contêm são rapidamente excluídas do arquivo
ou atualizadas. Mesmo que se tenha o link da matéria original, não se
consegue entrar.
Outro problema no arquivamento de jornal on-line é, como
destaca Babo (2004), “[...] esta volatilização do papel a que se segue uma
constante atualização dos documentos na rede simultânea com uma certa
precarização do acesso a sítios [sites], que desaparecem ou se desativam
frequentemente” (BABO, 2004, p. 104).
Vê-se, assim, que o armazenamento do jornal on-line tem dois
extremos:
Por um lado, a fixação perene, atemporal de textos e
documentos, já que os sistemas de depósito virtual não
estão sujeitos à usura do tempo nem à finitude do espaço;
mas por outro lado, a produção textual mais efêmera,
introduzindo na escrita uma dimensão de provisoriedade,
de contingência, que esta, enquanto inscrição em suporte
fixo, não possuía (BABO, 2004, p. 105).
Depois da exposição da evolução, conceituação e caracterização
dos meios impresso e on-line, observa-se que o avanço tecnológico e os
benefícios trazidos por ele, como a facilidade de acesso às notícias, a
personalização do conteúdo e a superação dos limites de espaço e tempo
proporcionadas pela internet, não garantem “[...] uma melhor qualidade
do produto jornalístico, pois o privilégio dado para a instantaneidade e
a quantidade de notícias ocorre em detrimento do aprofundamento do
noticiário” (AGUIAR, 2009, p. 171).
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COMPREENSÃO LEITORA:

ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PERANTE A TAREFA
POR ESTUDANTES BRASILEIROS E PORTUGUESES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ana Margarida da Veiga Simão
Carla Luísa Brás Frade
Maria Das Graças E. M. M. de Pinho
Vera Lucia Deps
1) INTRODUÇÃO
A leitura é fundamental para a aprendizagem e/ou para o desempenho
escolar eficaz em todas as áreas. Este fato motivou a realização de dois
estudos, um no Brasil e outro em Portugal, focalizando estratégias de
compreensão da leitura utilizadas por estudantes do ensino fundamental.
Esses estudos ofereceram subsídios para a elaboração deste artigo, em
que se pretende comentar aspectos relacionados aos resultados obtidos
nas duas pesquisas.
A literatura especializada tem atribuído as diferenças de desempenho
em compreensão na leitura entre os alunos à utilização adequada ou não de
estratégias, favorecendo o alcance dos objetivos pretendidos pelo sujeito.
Por conseguinte, há atualmente um enfoque nas estratégias. É consensual
que a compreensão de um texto não passa apenas pela decodificação da
informação contida no mesmo.
A leitura com compreensão é muito mais complexa do que possa
parecer à primeira vista, uma vez que trata-se de um processo de construção de
significados que vai além da decodificação de símbolos, implicando, além do
texto e de sua estrutura, o leitor e seus conhecimentos. Como menciona Soares
(1998), o ato de ler implica num conjunto de habilidades, comportamentos e
conhecimentos que compõem um complexo e longo continuum.
Giasson (1993) propôs um modelo de compreensão leitora que
auxilia a perceber a extensão de variáveis implícitas nesse processo, o
qual inclui o leitor, o texto e o contexto. Segundo o autor, as variáveis
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relacionadas ao leitor e que influenciam em sua compreensão dizem
respeito à sua estrutura cognitiva e ao seu comportamento metacognitivo.
Em relação ao texto, influencia o grau de complexidade do texto, o seu
conteúdo, o gênero textual, o vocabulário e objetivos do autor. Quanto ao
contexto, influenciam as variáveis de natureza psicológica, física e social
presentes na relação leitor, texto e seu autor.
Vê-se, assim, quão inúmeros são os fatores que contribuem para
facilitar ou dificultar a compreensão de um texto pelo leitor. A leitura
pode ser oral ou silenciosa; é importante o conhecimento da finalidade
por que lemos, pois, como afirma Burón (2008), o objetivo que se busca
determina como se lê.
Neste artigo destacaremos a dimensão metacognitiva em relação
à leitura, que integra o comportamento autorregulado, focalizando
especificamente nas estratégias que estudantes do 5º ano do ensino
fundamental, brasileiros e portugueses, utilizaram na execução de uma
tarefa de leitura silenciosa. A tarefa realizada pelos estudantes estava
inserida no contexto de duas pesquisas, uma realizada no Brasil, no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem, da
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF),
e outra realizada em Portugal, no âmbito do Mestrado Integrado em
Psicologia, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Nas
duas pesquisas utilizou-se como recurso de observação um questionário,
com o objetivo de identificar as estratégias de metacompreensão leitora
silenciosa, utilizadas pelos alunos do 5º ano de escolaridade, perante a
tarefa de leitura de um texto. Esta metodologia, por meio de questões
simultâneas à leitura do texto feitas ao longo da aplicação do questionário,
possibilita que se revele a consciência do respondente no que diz respeito
às estratégias utilizadas, e contribui para desenvolver sua compreensão.
Por meio deste artigo faremos alusão aos estudos realizados,
discutindo os procedimentos de leitura ou as estratégias utilizadas pelos
estudantes brasileiros e portugueses. Confrontaremos também esses
resultados com as estratégias que a literatura especializada destaca como
facilitadoras da compreensão em leitura. Segundo Monereo et al. (1995
apud VEIGA SIMÃO, 2002, p. 27), estratégias
[...] são processos de tomada de decisão (conscientes
e intencionais) pelas quais o aluno escolhe e recupera de
maneira organizada os conhecimentos de que necessita
para completar um determinado pedido ou objetivo,
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dependendo das características da situação educativa na
qual se produzirá a ação.
A estratégia é um procedimento de reflexão, isto é, a técnica é
transformada em estratégia a partir do momento em que o sujeito tem
conhecimento de quando, como e onde usá-la. A utilização adequada
de estratégias inclui, além das cognitivas, as de natureza afetiva, que
auxiliam o aluno a lidar com sentimentos, crenças e estados emocionais.
Para Boruchovitch et al. (2010), as estratégias de aprendizagem
podem ser cognitivas ou metacognitivas: as primeiras ajudam o aluno
a organizar, elaborar e integrar a informação; e as segundas, são mais
orientadas para a planificação, monitorização, regulação do próprio
pensamento e manutenção de um estado interno de reflexão sobre a
aprendizagem.
No que concerne à leitura, as estratégias também podem ser
cognitivas e metacognitivas (PUENTE, 1994). As cognitivas são as que
permitem processar a informação do texto, e as metacognitivas são as que
se referem à consciência do processo de compreensão para controlá-lo
através da planificação, da monitorização e avaliação. Segundo Brown
(1980 apud RODRÍGUEZ 2004), a compreensão leitora é a compreensão
do conteúdo de um texto e a metacompreensão é compreender a forma
como se atingiu essa compreensão. Em outras palavras, o bom leitor
apresenta habilidades cognitivas que permitem processar a informação e
metacognitivas que permitem ter consciência e controle do processo e do
resultado da compreensão.
As estratégias de leitura são mencionadas por Vaz (1998, p. 125)
como “[...] uma vasta gama de procedimentos, de amplitude variada,
que os leitores competentes utilizam habitualmente para garantir a
motivação, a monitorização e a regulação dos processos de leitura com
vista à compreensão do texto escrito”. O mesmo autor acrescenta que
existe um número diversificado e vasto de estratégias que são usadas pelo
leitor de acordo com o texto que lê, de suas características pessoais, de
seus objetivos em relação à leitura, e em relação ao contexto.
A categorização das estratégias segundo Solé (1994), e Sim-Sim,
Vaz (1998), Duarte e Micaelo (2007), dentre outros, poderá ser feita de
acordo com o momento em que tendem a ser utilizadas: antes, durante e
depois. Antes da leitura, o leitor terá de determinar seus objetivos, ativar
seus conhecimentos prévios, e formular hipóteses e predições sobre o
texto. Durante a leitura, deverá autoquestionar-se sobre o que lê, esclarecer
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dúvidas sobre o texto (estrutura e vocabulário), usar dicionários e outros
materiais de referência, parafrasear partes do texto, sublinhar, tomar
notas, e reler partes confusas. Depois da leitura, deverá fazer resumos,
mapas conceituais, confrontar as previsões com o conteúdo do texto,
discutir com os colegas aquilo que foi lido, reler e voltar a questionar-se.
Teóricos da autorregulação da aprendizagem mencionam a
utilização de estratégias como inerente ao comportamento autorregulado
(ZIMMERMAN, 2001; BROWN, 2007; BURÓN, 2008; dentre outros).
A utilização de estratégias se faz presente em todas as dimensões que
integram a teoria da autorregulação da aprendizagem (dimensão cognitiva/
metacognitiva, motivacional, comportamental e contextual), e em todas
as etapas ou fases que permeiam esse processo (fases de antecipação e
planejamento da ação; de execução e controle da ação, e de autorreflexão
e autorreação). As estratégias de leitura aparecem como ideias-chave nas
propostas recentes sobre pedagogia da leitura.
Os dois estudos que subsidiam este artigo se fundamentam na
teoria da autorregulação da aprendizagem e em abordagens teóricas sobre
a leitura com compreensão. Por conseguinte, antes de focalizarmos ao
que nos propusemos, faremos uma sucinta revisão dos conceitos teóricos,
e descreveremos resumidamente aspectos metodológicos dos estudos em
que este texto se ancora.
2) CONSTRUTO
DA AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM:
UM REFERENCIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO
DE ESTRATÉGIAS DE METACOMPREENSÃO LEITORA
A autorregulação da aprendizagem é conceituada como “[...]
pensamentos, sentimentos e ações autogerados, planejados, e ciclicamente
adaptados para a obtenção de objetivos pessoais” (ZIMMERMAN,
2005, p. 14). Esta definição engloba as quatro dimensões que integram o
construto da autorregulação da aprendizagem, quais sejam:
a) A dimensão cognitiva/metacognitiva refere-se aos
processos cognitivos e metacognitivos que o sujeito utiliza
para aprender, para executar tarefas, e resolver dúvidas
ou problemas. Os fatores cognitivos e metacognitivos
referem-se à consciência dos processos e produtos da
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cognição, do conhecimento metacognitivo sobre as
variáveis – pessoa, tarefa e estratégias – em relação aos
momentos de planificação, supervisão e avaliação. A
metacognição, segundo Flavell (1976, p. 232), “[...] se
refere ao conhecimento que alguém tem sobre os próprios
processos e produtos cognitivos ou qualquer outro
assunto relacionado a eles, por exemplo, as propriedades
da informação relevantes para a aprendizagem”. Segundo
o autor, pratica-se metacognição quando se percebe
ter mais dificuldade em aprender A do que B; quando
se compreende que se deve verificar pela segunda vez
C antes de aceitá-lo como fato. Dos primeiros estudos
de Flavell surgiu o termo metamemória, entretanto
ele o estendeu a qualquer operação mental (atenção,
percepção, compreensão, dentre outras), surgindo
diversas denominações para cada um desses aspectos
(meta-atenção,
metapercepção,
metacompreensão,
metaleitura, etc.). A metacognição é o conjunto de todas
essas “metas”. Brown (1978) conceitua metacognição
como o controle deliberado e consciente da própria
atividade cognitiva. Nessa perspectiva, a metacognição
engloba o autoconhecimento dos processos cognitivos
(procedimento de monitoramento), e o autocontrole da
atividade cognitiva (a utilização de estratégias);
b) a dimensão motivacional inclui crenças, valores e
afetos que o sujeito tem em relação à tarefa; o interesse
que a mesma desperta, a reação de expectativa face a ela; e
as estratégias que utiliza para controlar a automotivação;
c) a dimensão comportamental são os procedimentos
conscientes em que o sujeito, através da volição, empenha
esforço, persistência, ações, e procura ajuda para a
realização da tarefa. A dimensão comportamental referese, também, ao controle da impulsividade e à concentração
na tarefa. Para autorregular uma tarefa, além do quê e
do como fazer, é necessário à sua operacionalização, a
persistente adequação de modo intencional e voluntário
para superar os obstáculos; e
d) a dimensão contextual refere-se às alterações
das variáveis do contexto físico e social onde a
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aprendizagem acontece, consideradas como relevantes
para a autorregulação da aprendizagem. A dimensão
contextual relaciona-se aos recursos humanos, materiais
e socioculturais, e ao tempo. O contexto influencia pelas
suas demandas e exigências, do mesmo modo que o
sujeito autorregulado tem o poder de alterar os contextos
favoravelmente para si ou especificamente para sua
aprendizagem.
Autores pesquisados mencionam o caráter cíclico da autorregulação
da aprendizagem (PINTRICH, 2000; BOEKAERTS, 2002; LOPES DA
SILVA et al., 2004; ZIMMERMAN, 2009, dentre outros), que engloba as
fases de antecipação ou de planejamento da ação, de execução e controle
da ação, e de autorreflexão e autorreação.
O instrumento de observação utilizado nas pesquisas realizadas
no Brasil e em Portugal, isto é, o questionário de coleta de dados, está
organizado em torno do modelo das fases cíclicas da autorregulação
da aprendizagem (ZIMMERMAN, 2000; 2001): 1ª fase (antevisão,
planejamento e ativação, anteriores ao desenvolvimento da tarefa); 2ª fase
(monitorização e controlo volitivo, durante a execução da tarefa); e 3ª fase
(reação/reflexão, após a execução da tarefa). A estrutura do questionário
prevê a resposta pelos alunos em três etapas simultâneas: antes, durante e
após a leitura do texto, incentivando a reflexões durante a etapa inicial de
planejamento ou antecedente à leitura, e ainda, reavaliação das estratégias
utilizadas na fase de execução e na fase final da tarefa.
3) ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO EM LEITURA
A compreensão do texto passa pela utilização de estratégias,
entretanto, como menciona Flavell (1987 apud GONZÁLEZ PIENDA,
2002), o conhecimento das variáveis inclui não só o conhecimento de um
razoável repertório de estratégias, como também da consciência sobre a
eficácia no uso e alteração dessas, aprendidas por meio de experiências
bem sucedidas.
Zimmerman et al. (1997 apud ROSÁRIO, 2001) salientam que o
desenvolvimento de estratégias autorregulatórias tem início na aquisição
observacional pelo indivíduo em modelos de estratégias, prosseguindo
pela execução assistida das mesmas, e assim passando à internalização
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do autocontrole e do autoesforço até a adaptação autorregulada com a
avaliação da autoeficácia das estratégias.
Para Flavell (2000), um bom utilizador de estratégias domina e utiliza
três tipos de conhecimentos: o declarativo (conhecer diferentes estratégias e
estar consciente a seu respeito; saber explicá-las verbalmente); o procedimental
(saber como utilizar o conjunto de procedimentos estratégicos que domina);
e o condicional (saber quando e onde utilizar uma determinada estratégia em
detrimento de outras). O bom utilizador de estratégia sabe estabelecer relação
da estratégia com a tarefa, conhece variados tipos de procedimentos, e se
mantém em estado de alerta, pois é ele próprio quem julgará autonomamente
quais, como, onde e quando utilizá-las.
Para Gray (1960 apud BURÓN, 2008), a compreensão requer
leitura literal nas linhas, inferencial nas entrelinhas e além das linhas
do texto. Desse modo, são necessárias estratégias de leitura em que o
leitor, além do texto, tem como subsídios a ativação de conhecimentos
prévios; o conhecimento da estrutura e do gênero do texto; a observação
das ilustrações; a reflexão sobre os objetivos do autor, do professor
e do próprio leitor; o estabelecimento de inferências, hipóteses e
previsões; a identificação da ideia principal; a elaboração de anotações,
resumos e esquemas. Vê-se, assim, que a concepção do autor ratifica o
que foi exposto anteriormente, no sentido de que um comportamento
autorregulado referente à compreensão da leitura implica um processo
que se inicia antes da execução da tarefa, se prolonga no seu decorrer e
após a sua finalização.
Alguns aspectos e/ou estratégias sobre leitura, por sua relevância e
destaque por autores da área, serão a seguir pormenorizados.
Na fase que antecipa a leitura do texto, é importante: hipóteses sobre
a mensagem do texto, tendo como referência o título e o suporte no qual o
texto se encontra; o gênero textual; a mensagem que as ilustrações possam
transmitir; a previsão do tempo que a leitura vai exigir; a organização
do contexto de forma a torná-lo mais adequado à leitura (condição de
iluminação, de espaço dentre outros) e se o suposto conteúdo vai ao
encontro dos objetivos ou interesses pessoais. Em suma, de acordo com a
literatura especializada (FRANCO, 2001; BURÓN, 2008; GOMES, 2010)
esses conhecimentos referem-se a conhecimentos linguísticos, textuais, e
de visão pessoal de mundo, que permitem a efetivação da compreensão, e
esta será tanto maior, quanto maiores forem aqueles.
Ainda na fase que antecipa a leitura, é de suma importância que o
leitor tenha clareza do objetivo que pretende atingir por meio da mesma,
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visto que a modalidade de como se lê é determinada pelo objetivo que
se pretende alcançar. Solé (1994) identifica os seguintes objetivos que o
leitor persegue quando lê: obter informação; aprender; entreter; melhorar
a performance em leitura, dentre outros. Kleiman (2009) ressalta
a importância, para melhorar o grau de compreensão em leitura, de o
aluno possuir um objetivo pessoal, ou que seja orientado pelo objetivo
determinado pelo professor ou pelo autor do texto.
Na etapa de execução da leitura propriamente dita, é importante que
o leitor avalie sua compreensão do texto, confirme ou não suas inferências
anteriores, e levante novas e sucessivas inferências. Nessa etapa, de acordo
com Solé (1994), o leitor deve ainda procurar manter a atenção; confirmar
ou não hipóteses previamente estabelecidas; elaborar novas hipóteses;
reler; buscar ajuda de pessoas ou de materiais informativos; sublinhar ou
marcar o texto; realizar anotações; ler oralmente; evocar partes da leitura;
procurar distinguir o fundamental do irrelevante; e alterar as estratégias
utilizadas, se constatada essa necessidade. Segundo Rodríguez (2004), a
releitura é a estratégia mais utilizada nesta fase.
Na etapa após a finalização da leitura, Solé (1994) destaca que
o sujeito deve avaliar se compreendeu o texto, procurando identificar
sua ideia principal, relembrando partes significativas do seu conteúdo,
elaborando sínteses, resumos ou esquemas do texto. Além disto, deve o
leitor replanejar a leitura em caso de constatação desta necessidade.
Rodríguez (2004) menciona que um leitor competente
planifica, monitora e avalia a própria compreensão, e sabe utilizar
estratégias de leitura adequadamente. O autor menciona um conjunto
de características que o define: decodifica rápida e automaticamente;
integra os conhecimentos novos aos esquemas existentes; reorganiza
a informação do texto para torná-la significativa; supervisiona a
compreensão enquanto lê; corrige os erros durante a leitura; centra
a atenção nas ideias principais; é capaz de resumir, visto conhecer a
estrutura do texto; realiza inferências constantes durante e após a leitura
(tira conclusões, formula hipóteses e juízo crítico); e questiona o que lê,
cria objetivos, planifica e avalia.
Portilho (2006) destaca a importância do professor no ensino
de estratégias de leitura ao aluno para sua autonomia por meio de
sua autorregulação. Acrescenta que o professor deveria tanto ensinar
conteúdos quanto procedimentos para autorregulação da aprendizagem.
Para a autora a importância que os alunos aprendam estratégias deve-se
ao fato de que os aprendizes competentes as planejam, tendo em vista
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o alcance das metas desejadas; partem do conhecimento que possuem
sobre seus próprios recursos para aprender, identificam a natureza e
as demandas da tarefa, e refletem quanto à efetividade das estratégias
alternativas. Ao contrário, os aprendizes menos competentes, raramente
planejam sua aprendizagem, não são críticos, e nem avaliam ou buscam
soluções para superar dificuldades detectadas.
Segundo Flavell e Wellman (1977 apud RIBEIRO, 2003), há
correlação entre leitores proficientes e a aptidão para utilizar estratégias
adequadas para regular seus processos cognitivos.
4) MÉTODO
Buscou-se resposta à seguinte questão: quais estratégias de
metacompreensão leitora são utilizadas pelos alunos de 5º ano de
escolaridade antes de iniciar a leitura, após a leitura de alguns parágrafos
e depois da leitura do texto na íntegra?
Os estudos realizados nos dois países no âmbito da leitura e da
compreensão leitora foram descritivos, de caráter exploratório, e de
natureza quanti-qualitativa. Não obstante as amostras utilizadas nos
dois países tenham sido limitadas a um determinado contexto, e por
conseguinte, impossibilitar generalizações e confrontar a incidência ou
não de respostas nos dois contextos, pode contribuir para uma melhor
compreensão dos resultados, e incitar novas investigações neste domínio.
4.1) Caracterização dos Participantes
A pesquisa no Brasil foi realizada numa cidade do interior
localizada na região sudeste do país, e, em Portugal, no distrito de
Lisboa. A pesquisa brasileira incluiu doze escolas que atendem ao 5º ano
de escolaridade, num total de 256 alunos, porém participaram do estudo
apenas 93,7% desses estudantes, ou seja, 240 alunos, visto que 16 não se
fizeram presentes por razões diversas.
O estudo realizado em Portugal ocorreu em várias turmas de uma
única escola, mas o número de alunos que cursavam o 5º ano foi quase
equivalente ao número de alunos brasileiros, ou seja, 237 estudantes.
Por conseguinte, nos dois países foram inquiridos 477 alunos do 5º ano
de escolaridade.
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Participaram das pesquisas estudantes dos sexo masculino (57% no
Brasil, 56% em Portugal) e feminino (43% no Brasil, 44% em Portugal).
Em relação à faixa etária, 58,8% dos estudantes brasileiros encontravamse com 10 anos, e 24,2% com 11 anos, ou seja, a maioria não estava
em desfasagem, considerando o início do Ensino Fundamental aos seis
anos de idade no primeiro ano de escolaridade. A distorção idade/ano foi
constatada em 7,5% dos alunos do 5º ano. A faixa etária dos estudantes
portugueses variou de 9 a 12 anos, estando a maioria (62,0%) com dez
anos de idade, portanto, dentro da faixa etária correspondente ao ano.

4.2) Instrumento: Construção do Questionário
O questionário elaborado pelos autores deste artigo foi o recurso
de observação utilizado nas duas pesquisas, e, em ambas, utilizou-se o
mesmo questionário com as devidas adaptações ao português de Portugal
e do Brasil. Este instrumento, composto de perguntas abertas e fechadas,
foi construído tendo como referência os trabalhos de Rodríguez (2004) e
Joly (2006), que validaram escalas para avaliar a utilização de estratégias
em leitura.
Dividiu-se o questionário em três partes e foi aplicado em três
momentos da execução da tarefa de leitura de um texto. Reforça-se que
o procedimento adotado de aplicação do questionário em três momentos
teve como fundamento o construto da autorregulação da aprendizagem
(ZIMMERMAN et al., 2001), ou seja, nas fases prévia, de realização e
controle volitivo, e de avaliação.
A construção do instrumento exigiu a criação de objetivos de
acordo com os três momentos do processo de coleta de dados: antes de
iniciar a leitura, após a leitura de alguns parágrafos e depois da leitura do
texto na íntegra (Quadro 1).
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QUADRO 1
Objetivos específicos para cada momento
MOMENTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Antes de iniciar a
leitura

Conhecer os hábitos de leitura;
Perceber a importância da leitura para o leitor;
Perceber o interesse que a leitura tem para o leitor;
Perceber se o leitor tem dificuldades na leitura;
Perceber se o leitor sabe se compreende o que lê;
Identificar a seleção das estratégias de compreen-são
leitora utilizadas;
Verificar a importância dada às ideias do texto;
Verificar se pensa no objetivo específico de uma
proposta de leitura; e
Identificar conhecimentos prévios sobre o tema.

Após a leitura de
alguns parágrafos

Refletir sobre o tema do texto;
Identificar a dificuldade da tarefa;
Antecipar a capacidade de compreensão;
Identificar se verifica o objetivo da leitura;
Refletir sobre possíveis estratégias que melhoram a
compreensão;
Verificar se as ilustrações facilitam a compreensão; e
Identificar se verifica o tipo de texto.

Depois da leitura do
texto na íntegra

Verificar se gostou do que leu;
Verificar se aprendeu algo de novo;
Refletir sobre as dificuldades que encontrou;
Verificar as estratégias de compreensão leitora
utilizadas;
Refletir sobre as estratégias utilizadas para ultrapassar
as dificuldades encontradas;
Verificar se as estratégias que utilizou podem ser
reformuladas; e
Verificar se compreendeu o que leu.

Antes da aplicação, o questonário foi revisto por professores
de Língua Portuguesa do 5º ano de escolaridade para que aferissem a
adequação da linguagem e a forma como as questões eram colocadas aos
alunos. Isto permitiu que o questionário fosse o mais acessível e o mais
parecido com os materiais que os alunos estão habituados a utilizar.
O questionário foi antecipadamente testado nos dois contextos
em que as pesquisas foram realizadas (tendo sido dada especial atenção
às dúvidas dos alunos, às dificuldades de interpretação das questões, ao
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comportamento durante a aplicação, à motivação para a tarefa e ao tempo
de execução). Após esta análise, foi alterada a ordem e a estrutura de
algumas questões, tal como algum vocabulário.
Uma potencialidade do questionário utilizado foi a sua metodologia,
que previu a resposta do sujeito às perguntas formuladas mediante a
execução da tarefa. Essa metodologia vai ao encontro do pensamento
de Brown (1987 apud VILA, 2004), no sentido de que é importante nos
métodos de pesquisa para avaliação do uso de estratégias, a solicitação
do pensamento retrospectivo ou prospectivo acompanhado da execução
bastante imediata à tarefa. A necessidade de escolher a tarefa de leitura de
um texto para facilitar o processo de questionamento decorre também dos
sujeitos dos estudos estarem no período de desenvolvimento intelectual,
assinalado como período das operações concretas (PIAGET, 1972 apud
PAIS RIBEIRO, 1990). Este período caracteriza-se pela capacidade de
pensar sobre ações concretas, sobre coisas reais. Assim sendo, a tarefa
de leitura facilita que o leitor pense sobre o que fez concretamente para
compreender, e tome consciência das estratégias que utilizou.
Os critérios de seleção do texto utilizado contemplaram as seguintes
condições: ser um texto narrativo do manual adotado pela escola para o
5º ano de escolaridade, com um tema acessível a todos os alunos, ter uma
imagem que ilustrasse a história e ser um texto ainda não trabalhado pelos
alunos para que estivessem todos em iguais circunstâncias de conhecimento
do mesmo. Estes critérios basearam-se no raciocínio de que, para a
compreensão adequada de um texto, teremos que nos assegurar que: o leitor
reúna os conhecimentos prévios necessários para a compreensão; o texto
seja adequado ao nível de competências do leitor; e o contexto favoreça sua
compreensão (GIASSON, 1993). Relativamente ao contexto escolheu-se a
sala de aula, na própria turma e acompanhado pelo seu professor, dado que
é o contexto natural no qual estão habituados a trabalhar.
Na pesquisa desenvolvida no Brasil o texto foi extraído do Projeto
Pitanguá (KANASHIRO, 2005), reproduzido na íntegra, intitulado “A
Bola”, do autor Luís Fernando Veríssimo. Na pesquisa desenvolvida
em Portugal utilizou-se o texto “A Lenda de Timor”, das escritoras Ana
Maria Magalhães e Isabel Alçada (2004). Os textos utilizados nas duas
pesquisas continham ilustrações, visto que, como menciona Jamet (2000),
textos com ilustrações constituem meios privilegiados de aprendizagem e
compreensão da leitura. A observação de ilustrações pode ser um recurso
estratégico passível de ser utilizado pelos alunos.
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4.3) Procedimento
Na coleta dos dados, as duas pesquisas utilizaram os seguintes
procedimentos: inicialmente foi feito contato com as escolas, a fim de que
as direções autorizassem a entrega aos alunos de um termo de consentimento
dos pais para a participação dos filhos no estudo; nessa ocasião, os pais,
alunos e professores foram informados dos objetivos da pesquisa, e do caráter
confidencial quanto à identidade dos sujeitos. Os alunos tiveram a liberdade
de participar ou não. Os professores tiveram a opção de permanecer ou não
na sala. Tanto em Portugal quanto no Brasil, o instrumento foi aplicado
coletivamente, antes, durante e após a leitura do texto. Preliminarmente os
alunos foram informados a respeito do número de questões e do tempo previsto
para suas respostas; foram informados que não estavam sendo avaliados e que
se objetivava conhecer seus pensamentos sobre seus procedimentos (ações)
durante a tarefa de leitura. Foram informados, que cada parte do questionário
(1ª e 2ª) seria recolhida antes da parte subsequente.
Todas as folhas de registro e os textos entregues aos alunos foram
identificados com o número do aluno dentro da turma, com o objetivo de
reconhecer alguma estratégia usada pelo aluno na folha de texto, tais como:
sublinhar, fazer anotação ou desenho que o ajudasse na compreensão.
4.4) Procedimento de análise dos resultados
O tratamento dos dados foi realizado em várias etapas. Primeiramente
foram quantificadas, por meio de frequência e percentagem, as respostas
fechadas das questões (respostas sim/não). Em seguida fez-se a análise
de conteúdo das respostas das questões abertas, tendo por base as três
dimensões: planificação (antes da leitura), monitoramento (durante a
leitura) e avaliação (após a leitura) e as três variáveis (pessoa, tarefa e texto)
que a literatura refere como sendo cruciais nos processos metacognitivos de
compreensão leitora (PUENTE, 1994; SOLÉ, 1994; RODRÍGUEZ, 2004).
5) ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
5.1) Compreensão Leitora: Antever, Monitorar e Refletir
A análise dos dados permitiu-nos conhecer a forma como os alunos
de 5º ano – brasileiros e portugueses que participaram nos dois estudos –
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se posicionam perante a tarefa de leitura de um texto. Faremos aqui uma
descrição, tendo em conta os três momentos diferentes: antes de iniciar a
leitura, após a leitura de alguns parágrafos e depois da leitura do texto na
íntegra, de modo a perceber como é que os alunos anteveem, monitoram
e refletem no ato de ler.
O momento que antecede a leitura permite-nos caracterizar os
nossos leitores quanto à importância e utilidade que dão à leitura, constatar
que percepção têm relativamente às suas dificuldades na área, conhecer
algumas estratégias que usam habitualmente quando leem, assim como
perceber se conseguem ativar conhecimentos prévios sobre o tema.
Constatou-se que tanto alunos brasileiros como portugueses têm
crenças positivas em relação à leitura, isto é, têm hábitos de leitura
(81,7% dos brasileiros e 85% dos portugueses, respectivamente). Dos
85% de portugueses que têm hábitos de leitura, uma grande percentagem
(90%) gosta de ler e considera que ler é fácil (91%), e o mesmo acontece
com alunos brasileiros, em que 84,2% gosta de ler e 91,2% julga ser fácil,
atribuindo assim valor ao ato de ler. Estes aspectos são importantes, visto
que desencadeiam a motivação para a leitura ou facilitam a execução
da tarefa de ler. Segundo Curto, Morillo e Teixidó (2000) “[…] de nada
serve aprender a ler se depois não se utiliza. Pouco valor tem a escola que
não consegue entusiasmar as crianças para a leitura e gerar nelas hábitos
de leitura” (p. 172). De acordo com os resultados encontrados podemos
inferir que os leitores em questão tiveram um percurso escolar que soube
promover o gosto e os hábitos de leitura.
O tipo de textos lidos pelos alunos brasileiros são predominantemente
livros (38,2%), seguidos de textos escolares. A percentagem de alunos
que lê textos escolares foi baixa (25,2%), se considerarmos que
estamos perante estudantes, e que julgar a leitura como instrumento de
aprendizagem de todas as disciplinas seria de grande relevância. Uma
percentagem elevada de alunos portugueses lê livros (92%) e, desses,
os livros de contos, fábulas, romances e histórias são os de maior
eleição (58%). Apesar de terem consciência da importância da leitura
na aprendizagem, apenas 5% responderam que leem livros científicos
(escolares e enciclopédias). Este valor reflete uma desvalorização da
leitura de estudo, aquela que fazem para realizar os trabalhos escolares,
indo ao encontro dos resultados do estudo brasileiro. Nesse sentido, podese ainda analisar que a categoria “progredir” (facilitar a aprendizagem,
melhorar a nota, passar de ano…), encontrada nas respostas à questão
“Quais as vantagens da leitura?”, é considerada apenas por 7% dos alunos
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portugueses, e 11,6% dos alunos brasileiros. Em suma, a leitura parece
não ser valorizada tendo em vista o progresso escolar, mas sendo apenas
importante para aprender na generalidade.
Quanto ao objetivo mais amplo da leitura, ou seja, a leitura como
instrumento de aprendizagem, parece estar claro para a maioria dos
alunos brasileiros (92,1%), e portugueses (92%), constatado quando
questionados se aprenderiam algo com a leitura do texto. Os alunos dos
dois estudos percebem a leitura como um meio para adquirirem novas
aprendizagens à semelhança do que refere a literatura (SOLÉ, 1994;
VEIGA SIMÃO, 2002). A valorização da leitura destinada a aprender
é reforçada por Curto et al. (2000), quando salientam a importância da
existência de objetivos para leitura e do significado que estes têm para o
leitor, motivando-os para essa tarefa.
Contudo, quando se trata de conhecer o motivo pelo qual
determinada leitura foi solicitada pelo professor (objetivo do professor),
ou pensar porquê vão ler determinado texto (objetivo pessoal), os
estudantes demonstraram ter menor consciência em comparação
com aqueles objetivos mais amplos (brasileiros com 58,8% e 47,5%
respectivamente, e portugueses com 60% e 47%). Estabelecer objetivos
e predições sobre o texto são dois fatores que a literatura considera
fundamentais antes de se iniciar o ato de leitura. Segundo Brown (1984
apud SOLÉ, 1994), os objetivos permitem situar o leitor perante a leitura
e controlar a compreensão da mesma (ler para: obter informação precisa,
seguir instruções, obter uma informação de caráter geral, aprender, fazer
a revisão de um trabalho, por prazer, comunicar perante um auditório,
praticar a leitura em voz alta, perceber se compreendeu), enquanto que as
predições sobre o texto permitem a formulação de hipóteses que poderão
vir a ser verificadas ao longo da leitura (Solé, 1994). No estudo português,
59% dos alunos consideraram conseguir imaginar a história a partir do
título e destes, 77% conseguiram fazê-lo com elementos relacionados com
o mesmo. No entanto, no Brasil, 52,1% mencionaram conseguir imaginar
a história a partir do título, e apenas 32,5% conseguiram fazê-lo. Parece
que estas são duas estratégias a fomentar o ensino explícito de estratégias
de metacompreensão leitora, antes de iniciar a tarefa de leitura.
Em ambos os estudos a ativação de conhecimentos prévios
também registrou percentagens baixas: 46,3% de alunos brasileiros
ativaram conhecimentos prévios relacionados com o tema, e dos 28%
de alunos portugueses que mencionaram consegui-lo, apenas 45%
desses os ativou.
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Embora os alunos percebam como fácil a tarefa de leitura (91,2% de
brasileiros, e 91% de portugueses), mais da metade (68,3% de brasileiros, e
58% de portugueses) respondeu que todas as ideias do texto são igualmente
importantes. Isto pode significar que grande parte não sabe identificar a
hierarquia de ideias relevantes num texto, contradizendo as suas perceções
de bons leitores. Esta constatação poderá ser acrescida como uma dificuldade
na compreensão, porque o leitor estratégico de acordo com Rodríguez (2004)
“[…] centra a atenção nas ideias principais” (p. 39). Segundo a literatura, a
identificação das ideias principais é uma estratégia paradigmática durante a
leitura (PARIS; WASIK; TURNER, 1991; SOLÉ, 1994).
No momento de monitorização da leitura pretende-se que
o leitor aplique estratégias para atingir os objetivos que definiu,
reflita sobre o processo enquanto o executa (PUENTE, 1994), que se
questione sobre o que lê, que esclareça dúvidas sobre o texto (estrutura
e vocabulário) e que releia partes que estão confusas (SOLÉ, 1994).
Nesse sentido, podemos registrar que os leitores portugueses pesquisados
refletiram mais nas possíveis estratégias para melhorar a compreensão
(83%), nomeadamente ler de várias formas (reler, ler com atenção,
silenciosamente, do princípio até ao fim), do que nos objetivos pessoais
da leitura (47%). Do mesmo modo, estudantes brasileiros revelam refletir
mais estratégias para melhorar a compreensão (90,7%) (estudar a leitura,
prestar atenção à tarefa, decodificar, ler devagar...), do que em seus
objetivos pessoais (47,5%). Estes resultados são apoiados pela literatura,
a qual confirma que as estratégias mais usadas durante a leitura são as de
solução de problemas, dado que este é o momento em que é necessário
repor a compreensão (JOLY; SANTOS; MARINI, 2006; CARVALHO;
JOLY, 2008; PIOVEZAN; CASTRO, 2008).
Em ambos os estudos destacou-se, também, a atitude de
monitorização e controle da tarefa de leitura por meio de outras estratégias
que foram usadas para melhorar a compreensão, como estar atento aos
indícios que o texto foi fornecendo: antecipar os acontecimentos (55,5%
de brasileiros e 78% de portugueses), observar a figura (80% de brasileiros
e 79% de portugueses) e verificar o tipo de texto (70% de brasileiros e
80% de portugueses). Apesar de a maioria dos alunos demonstrar saber
utilizar os indícios que o texto foi fornecendo, e posteriormente, guiados
pelas perguntas construírem representações mentais, há ainda uma
percentagem elevada que não domina estas estratégias. Por isso, sugerese que deverão ser ensinadas explicitamente pelos professores. Curto et
al. (2000) descrevem assim a antecipação do conteúdo de um texto:
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Os leitores experientes não começam a ler diretamente
pelo princípio. Previamente, o que fazem?
Aproximam-se do texto. Situam-no, dão uma olhada,
olham a extensão, as ilustrações, a tipografia, etc. Isso
lhes dá muita informação útil para representar o conteúdo
do que lerão, isto é, para fazer uma imagem, antecipar o
conteúdo. E a partir daí elaboram um guia de leitura.
Este passo prévio pode ser automático – e inconsciente
– para muitos adultos, mas para as crianças deve ser
ensinado explicitamente (p. 173).
As crenças de autoeficácia em leitura – compreender o texto até ao
fim –, mantiveram-se na fase de execução da tarefa, em ambos os estudos
(69,6% para brasileiros e 92% para portugueses), bem como a concepção
de que a leitura é uma tarefa fácil (93,8% para brasileiros e 97% para
portugueses).
No processo de avaliação, após a leitura, o leitor controla o seu
rendimento, verificando a utilidade das estratégias usadas e reconhecendo
os seus resultados (RODRÍGUEZ et al., 2009).
A maioria dos estudantes brasileiros e portugueses reconheceu
gostar dos textos que leu (94,6% e 93%, respectivamente) e que aprendeu
algo (74,6% e 82%, respectivamente).
Em Portugal, apenas 17% dos alunos deste estudo considerou ter
encontrado partes difíceis no texto, sendo que essas dificuldades foram
sentidas, na sua maioria, na compreensão de palavras (57%), seguidas
de dificuldades na compreensão de partes do texto (32%). Dentre os
estudantes brasileiros, apenas 10,4% dos alunos considerou ter encontrado
partes difíceis no texto, e a dificuldade em compreender o vocabulário
foi a mais sentida durante o ato de ler (18%). A percentagem de alunos
que considerou ter encontrado partes difíceis no texto (17% portugueses
e 10,4% brasileiros) são quase que equivalentes para alunos portugueses
e se ampliam em relação a alunos brasileiros, na consideração de ter de
modificar a sua forma de leitura (18% portugueses e 18,3% brasileiros), o
que nos leva a pensar que os jovens neste nível de ensino já têm consciência
das suas dificuldades de leitura e de que há necessidade de modificar a
maneira como leem, já que esta pergunta foi feita na fase de avaliação.
Destaca-se que, durante a etapa de avaliação da tarefa, houve por
parte dos alunos brasileiros um aumento de respostas de que o texto
continha partes difíceis (22,5%) em relação a percentagens menores na fase
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anterior de execução (10,4%) e, até mesmo, em relação à percentagem que
inicialmente considerou que ler é difícil (8,8%). Registrou-se, também, que
na fase que antecede a leitura do texto, apenas 9% dos alunos portugueses
consideraram ser difícil ler, em contraposição ao que ocorreu durante a
leitura do texto, em que 17% consideraram ter encontrado partes difíceis, e
na fase de avaliação, 27% assinalaram suas dificuldades.
O número de alunos que após o término da leitura mencionou
dificuldade durante sua execução aumentou para o triplo relativamente
àqueles que consideraram ter dificuldades de leitura antes de começar
a ler. Este resultado permite registrar que as dificuldades vão surgindo
durante a leitura, mesmo para aqueles que consideraram não ser difícil
ler, sugerindo que na presença da tarefa se desenvolve uma percepção
mais realista das dificuldades.
5.2) Estratégias de metacompreensão leitora
No que concerne à leitura, as estratégias podem também ser
cognitivas e metacognitivas. As cognitivas são as que permitem
processar a informação do texto e as metacognitivas são as que permitem
ter consciência do processo de compreensão e controlá-lo através da
planificação, monitorização e avaliação das estratégias. Isto implica
estabelecer objetivos de leitura, aplicar estratégias para alcançar esses
objetivos, refletir sobre o processo enquanto o executa e avaliar esse
mesmo processo a fim de determinar se os objetivos foram atingidos;
caso contrário, deverá corrigir-se o que for necessário (PUENTE, 1994).
No que diz respeito às estratégias metacognitivas, no momento de
antecipação da leitura, 64% dos alunos portugueses e 77,9% de alunos
brasileiros registraram que confirmam se o que leem está correto; dos
64% de portugueses, 88% fez referência a estratégias diversificadas,
sendo a releitura (ler outra vez, muitas vezes, devagar, atentamente, em
voz alta, com calma, com pontuação, ler o texto todo) a mais referida
na “verificação” (56%). Esta estratégia também foi a mais citada para
“compreender melhor” por 82% de portugueses. No mesmo sentido,
77,5% dos alunos brasileiros mencionararam que leem os textos mais
de uma vez. Estes resultados se assemelham ao sentido dos encontrados
por Joly, Santos e Marini (2006) e Carvalho e Joly (2008) com alunos do
ensino fundamental (média de idade de 9 anos e meio) e do ensino médio
(média de idade de 16 anos): “A releitura é uma estratégia de solução
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de problemas que é utilizada durante a leitura para resolver dificuldades
que surjam” (JOLY, 2006). Os nossos alunos referenciam-na como
sendo uma estratégia que costumam utilizar, o que possivelmente virão
a fazê-lo durante a leitura do texto. Ribeiro et al. (2010) salientam que
“[…] o retorno ao texto é uma estratégia importante, em alguns casos
imprescindível, e não uma estratégia menor” (p. 7).
A antecipação da leitura (33%) e a exploração do livro (28%) foram
as estratégias referidas como mais usadas, embora em baixa percentagem,
30% de alunos portugueses que respoderam ter uma preocupação especial
antes de iniciar a leitura. Esta baixa percentagem é semelhante no estudo
brasileiro, correspondendo apenas a 41,3% de alunos que têm uma
preocupação especial antes de ler. Há, pois, uma grande percentagem de
alunos que ainda não se conscientizou da importância da antecipação da
leitura para a compreensão daquilo que leem.
Perante palavras ou ideias não compreendidas, “perguntar” a
alguém (70%) e “consultar fontes de conhecimento” (40%) foram as duas
estratégias mais referenciadas nesta fase, na investigação portuguesa. Na
investigação brasileira houve 59,5% de respostas no sentido de pedir
ajuda ao professor, 2% pedem ajuda aos pais, e 6,9% a outros adultos; e
recorrer ao dicionário como fonte de conhecimento são apontadas apenas
em 8,5% das respostas. Pedir ajuda ou perguntar a alguém é a estratégia
de apoio social mais frequente em alunos com idades entre os 11 e os 13
anos, no estudo de Boruchovitch (2001).
Segundo Joly (2006), “consultar fontes de conhecimento” é uma
estratégia de suporte usada durante a leitura, isto é, uma estratégia
metacognitiva de apoio à leitura que envolve o uso de materiais de referência
e/ou anotações. A estratégia “procurar no dicionário palavras novas” é
das menos usadas no estudo de Carvalho e Joly (2008) na frequência de
estratégias metacognitivas com alunos de idades compreendidas entre os
7 e os 12 anos, corroborando, assim, os resultados encontrados nos dois
estudos aqui apresentados.
As estratégias mais utilizadas pelos estudantes portugueses
para melhorar a compreensão durante a tarefa, foram ler com atenção/
concentrado e ler desde o início até ao fim, respectivamente. A releitura
apresenta-se logo a seguir com 13% dos entrevistados. No Brasil, em
50% e 25,8% das respostas, as estratégias mais escolhidas foram “ler com
atenção” e “reler”, respectivamente. À semelhança do que foi indicado
no momento antes da leitura, estes resultados são apoiados pelos estudos
de Joly, Santos e Marini (2006) e Carvalho e Joly (2008), que apontam
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para a leitura atenta e para a releitura como as estratégias mais utilizadas
pelos participantes. No primeiro estudo estas estratégias são consideradas
de uso mais frequente, não tendo em atenção o momento de leitura; no
segundo estudo, são consideradas as estratégias de uso mais frequente no
momento “durante a leitura”.
Mencionam-se duas outras estratégias bastante utilizadas pelos alunos
nos dois estudos, a saber: observar a figura (79% de portugueses e 80% de
brasileiros) e verificar qual o tipo de texto que lhe é apresentado (80% de
portugueses e 70,4% de brasileiros). Observar a figura é uma estratégia
referida por Carvalho e Joly (2008) como uma das mais referenciadas no
estudo que fizeram com estudantes entre os 7 e os 12 anos de escolaridade,
de segunda, 4º e 5º anos do ensino fundamental no Brasil.
Outra estratégia, antecipar os acontecimentos com elementos
relacionados com o tema, foi utilizada com sucesso por grande parte
dos alunos portugueses (78%) e numa percentagem menor (55,5%) por
brasileiros. Quando questionados sobre se refletiram ou não a respeito
dos objetivos da leitura, apenas 47% de portugueses e uma percentagem
maior de brasileiros (58,8%) respondeu afirmativamente.
Quanto à utilidade das estratégias empregadas durante a tarefa
de leitura, analisadas pelo leitor após o término da tarefa, pode-se
destacar que os participantes escolheram como mais úteis, ou de uso mais
comum “ler atentamente” (92% de portugueses e 82,9% de brasileiros),
“pensar na história para a compreender” (91% de portugueses e 63,8% de
brasileiros), “relembrar ideias principais”, (83% de portugueses e 75%
de brasileiros), reler da mesma forma (82% de portugueses e 81,7% de
brasileiros) e “reler” (78% de portugueses e 60,4% de brasileiros).
Alguns destes resultados vão ao encontro dos já mencionados
durante os processos de planificação e monitorização. Ler com atenção
foi a estratégia mais escolhida para melhorar a compreensão durante o
processo de monitoramento, assim como, a mais escolhida no processo
de planificação das estratégias para compreender melhor um texto e
para verificar a correção leitora em ambos os estudos. Ler com atenção
continuou a ser registrada pelos alunos, como uma variante da leitura
utilizada para ultrapassar a compreensão de partes difíceis em 95% dos
sujeitos portugueses que encontrou dificuldades e, também, a segunda
estratégia mais usada (24%) por aqueles que modificavam a sua forma de
ler se voltassem a ler o mesmo texto.
No estudo brasileiro 70,4% das respostas dos alunos incide na
releitura para ultrapassar as dificuldades e 9,2% em “prestar atenção à
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tarefa”. No entanto, quando questionados sobre o conselho que dariam a
um colega que venha a ler o mesmo texto, ler com atenção foi novamente
a resposta mais cotada (58,5%). Em Portugal 52% dos alunos em estudo
também consideraram esta estratégia como a mais aconselhável.
Como exposto acima, “reler” voltou a ser, nesta fase, uma estratégia
bastante mencionada para repor a compreensão leitora, resultado que
confirma o sentido referido pela literatura (JOLY, SANTOS; MARINI,
2006; CARVALHO; JOLY, 2008).
Salienta-se que 82% de alunos portugueses e 81,7% de brasileiros
executaria a tarefa de leitura da mesma forma se tivesse de reler o texto,
o que poderá ser um risco e comprometer a compreensão pela falta de
consciência da necessidade de alteração das estratégias (CARVALHO;
JOLY, 2008).
A literatura aponta as seguintes estratégias como as menos
usadas pelos leitores jovens: marcar o texto (CARVALHO; JOLY,
2008; PIOVEZAN; CASTRO, 2008); procurar palavras no dicionário
(BORUCHOVITCH, 2001; CARVALHO; JOLY, 2008); ver como
é a sequência da história (PIOVEZAN; CASTRO, 2008); fazer lista
de tópicos mais importantes; copiar partes mais importantes (JOLY;
SANTOS; MARINI, 2006); falar com os colegas sobre a história para ver
se compreendeu (CARVALHO; JOLY, 2008); e reler antes de procurar
ajuda (BORUCHOVITCH, 2001). Nas duas investigações apresentadas,
fazer anotações e sublinhar (marcar o texto), escrever, recontar e
selecionar a parte mais importante do texto também não foram estratégias
assinaladas como frequentes pelos participantes. Em Portugal, 11% dos
alunos e no Brasil, 11,3% mencionaram que sublinharam nos textos e
uma percentagem semelhante mencionou ter feito anotações (11% de
portugueses e 12,1% de brasileiros). Quanto a procurar palavras no
dicionário, 40% de alunos portugueses e 8,5% de brasileiros responderam
considerar esta hipótese perante palavras incompreendidas.
6) CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura com compreensão envolve vários processos cognitivos
e metacognitivos (PUENTE, 1994) e o leitor proficiente demonstra
habilidades que não são comuns ao leitor iniciante. Rodríguez (2004) diz
que um leitor competente é um leitor estratégico e apresenta um conjunto
de características que o define:
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• Decodifica rápida e automaticamente;
• Utiliza o conhecimento prévio: os conhecimentos novos
integram-se nos esquemas existentes;
• Reorganiza a informação do texto para torná-la
significativa;
• Supervisiona a compreensão enquanto lê;
• Corrige os erros durante a leitura;
• Centra a atenção nas ideias principais;
• É capaz de resumir, pois conhece a estrutura do texto;
• Realiza inferências constantes durante e após a leitura
(tira conclusões, formula hipóteses e tem um juízo
crítico); e
• Questiona o que lê, cria objetivos, planeja e avalia.
A mesma autora acrescenta que um leitor estratégico é um leitor
metacognitivo, pelo que o leitor necessita de aprender a planificar,
monitorar e avaliar a sua própria compreensão.
Há diversos níveis de domínio e apropriação da leitura e a sua
prática e hábito desempenham um importante papel. A leitura só é válida
se for compreendida e enfatizou-se, nestes dois estudos, o papel relevante
das estratégias metacognitivas como facilitadoras da compreensão leitora.
Ocorre, na escola, o equívoco em supor que os alunos sejam capazes
de operar cognitiva e metacognitivamente e realizar raciocínios sem
qualquer mediação a respeito de seu processo de aprendizagem da leitura.
Não se pode esperar que o trabalho mental para compreensão de textos se
dê espontaneamente, pois os alunos constroem aprendizagens a partir do
que lhes é proporcionado sistematicamente pelo meio social, familiar e
escolar. O professor desempenha papel relevante para a compreensão do
texto pelo aluno, na explicitação de seus próprios processos estratégicos
e na seleção de textos adequados ao nível dos alunos.
As pesquisas sobre esta temática têm evidenciado que a
escolarização pode proporcionar o contato com diversas estratégias, mas
não é o suficiente para desenvolver a consciência metacognitiva e o seu
uso efetivo para uma leitura independente e autônoma (CARVALHO;
JOLY, 2008). Outros estudos apontam para a capacidade dos jovens,
desde cedo, conseguirem identificar e perceber os momentos em que não
conseguem alcançar a compreensão do material lido, embora possuam um
reportório limitado de estratégias para atingir uma leitura compreensiva.
Desse modo, será também importante a escola fomentar, precocemente,
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a capacidade dos alunos planificarem, monitorizarem e regularem o seu
próprio comportamento face às aprendizagens (BORUCHOVITCH, 2001).
Uma das finalidades destas investigações foi perceber quais as
estratégias de metacompreensão leitora utilizadas por alunos do 5º
ano, concluindo-se que algumas das encontradas como mais e menos
frequentes vão ao encontro das referidas na literatura para jovens
leitores (BORUCHOVITCH, 2001; JOLY; SANTOS; MARINI, 2006;
CARVALHO; JOLY, 2008).
Reler, ler de várias formas, nomeadamente com atenção, perguntar
a alguém quando não se compreende, verificar o tipo de texto, observar a
figura, pensar na história para a compreender e relembrar as ideias principais
foram as estratégias apontadas como mais usadas. Ativar conhecimentos
prévios, determinar objetivos específicos de leitura, autoquestionarse sobre o que leu, sublinhar e tirar notas foram as estratégias menos
frequentes. Uma grande percentagem de alunos consegue antecipar
acontecimentos com elementos relacionados com o tema, permitindo
adiantar que os participantes estiveram atentos aos indícios que o texto
foi fornecendo no decorrer da leitura. Menos da metade dos alunos de
ambas as investigações ativam conhecimentos prévios sobre o tema.
De acordo com Lopes da Silva e Sá (1993), Solé (1994), Curto et
al. (2000), Rodríguez (2004) e Sim-Sim, Duarte e Micaelo (2007), ativar
conhecimentos prévios, explicitar objetivos de leitura, autoquestionarse, sublinhar e tirar notas são estratégias consideradas importantes
para a compreensão leitora. No entanto, só uma minoria dos alunos
que participaram neste estudo as utilizou. Estes resultados levam-nos a
pensar que ainda há muito a se fazer neste domínio e que os nossos alunos
necessitam desenvolver processos metacognitivos da compreensão leitora
com a ajuda dos seus professores.
Em ambos os estudos constatou-se que o preenchimento do questionário
concomitante à execução da tarefa favoreceu a avaliação dos alunos sobre
seus procedimentos. Esta é uma metodologia que promove simultaneamente
a aprendizagem de estratégias de compreensão leitora, ou melhor, a tomada
de consciência da sua importância para o processo de compreensão. É pois
uma metodologia que contribui para a aprendizagem autorregulada na
medida em que contribui para ensinar o que é necessário para compreender e
que podemos fazer algo quando não compreendemos. Segundo Brown (1980
apud RIBEIRO et al., 2010), a gestão da compreensão assume diferentes
aspectos, como: “saber quando compreendemos ou não compreendemos”,
“saber o que compreendemos e o que não compreendemos”, “saber o que
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precisamos para compreender” e “saber que podemos fazer alguma coisa
quando não compreendemos” (p. 11).
Poder-se-á, então, considerar que este procedimento de coleta
de informação sobre estratégias de metacompreensão leitora é também
interventivo, no sentido de que potencializa a aquisição de estratégias.
Os alunos evoluem na tomada de consciência e na utilização de algumas
estratégias, ao longo do procedimento de leitura e do registro de suas
respostas. Poderão, inclusive, escolher de uma forma consciente e
autônoma aquelas estratégias que se tornarão mais eficazes no momento
em que se encontram na realização da tarefa. Este é um instrumento
autorregulatório das aprendizagens na perspetiva de Zeidner, Boekaerts e
Pintrich (2000 apud VEIGA SIMÃO, 2004), que definem a autorregulação
como o processo regulador do comportamento que implica a definição
de objetivos e que dirige o comportamento para a concretização desses
mesmos objetivos. Os mesmos autores defendem que os alunos regulam
a aprendizagem utilizando estratégias cognitivas, metacognitivas e
motivacionais.
O fato de as questões serem apresentadas antes, durante a leitura
de parte do texto e após a leitura do texto na íntegra torna a tarefa mais
concreta e facilita a tomada de consciência das estratégias utilizadas
nesta fase do desenvolvimento em que a capacidade de abstração está
dificultada. A tarefa de leitura facilita, também, a aquisição e utilização
de estratégias que ainda não tinham sido valorizadas. Para Lopes da Silva
(2004) “[…] a autorregulação supõe que o indivíduo pode modificar
a ação, pode em função de representações pessoais aproximá-la dos
objetivos traçados e pode controlá-la para manter o rumo previsto e os
resultados desejados” (p. 29).
No caso específico dos sujeitos em foco, constatamos que o
julgamento sobre utilização de estratégia na fase que antecede a execução
da tarefa foi modificado em alguns aspectos durante e após a execução
da mesma. Por conseguinte, a forma de avaliação mediante a execução
da tarefa pode propiciar resultados mais fidedignos, por refletir a
dinamicidade do processo. Isto também reflete a concepção de Leontiev
(1975), segundo a qual a consciência é formada por meio da ação.
Uma forma de potencializar esta metodologia é utilizá-la, ao longo
do ano letivo, para monitorizar o desenvolvimento de estratégias de
leitura numa turma ou num grupo de apoio. Poderá ser usada no início do
ano para um conhecimento do grupo; depois, passaria-se ao seu ensino
explícito e ao treino das estratégias; e, finalmente, poderia-se voltar a
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utilizá-la, no meio do ano letivo, para comparar esses resultados com os
iniciais, de modo a poder voltar a intervir.
Esta é uma metodologia que poderá também ser útil num trabalho
individual, num trabalho de pequenos grupos ou ainda com toda uma turma.
Poderá, ainda, ser útil para melhorar o desempenho de leitores estratégicos
(RODRÍGUEZ, 2004) ou para ensinar estratégias metacognitivas de leitura
a alunos que têm dificuldades de compreensão leitora.
A formação de professores em contexto colaborativo pressupõe
que o professor, tal como o aluno, pode ser construtor do seu próprio
conhecimento e das suas competências pedagógicas na interação com
os seus pares, no seu próprio local de trabalho (VEIGA SIMÃO et al.,
2009). Este tipo de formação implica a partilha de ideias, de experiências
e de materiais didáticos. Na perspectiva da formação de professores em
contexto colaborativo, o trabalho nesta área de investigação permite,
também, a oportunidade de desenvolver competências pedagógicas na
área da compreensão leitora e da autorregulação das aprendizagens que
fomentem a mudança das suas práticas de ensino.
Outros estudos poderão ser desenvolvidos a partir da comparação
das estratégias de metacompreensão utilizadas pelos alunos e o nível de
compreensão atingido ao ler um determinado texto, de modo a perceber
se os alunos que leem de uma forma estratégica, utilizando estratégias
metacognitivas de leitura mais competentes, são aqueles que atingem uma
melhor compreensão do texto. E, ainda, se estes alunos são os que têm
melhores resultados escolares ou melhores resultados em Língua Portuguesa.
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A GÊNESE DE “NOSSA AVENTURA”
(“Soneto de Constatação-VII”, de Pedro Lyra)

Eleonora Campos

SONETO DE CONSTATAÇÃO – VII
NOSSA AVENTURA
PEDRO LYRA

Nossa aventura é só decepção:
primeiro
retiraram-nos do centro
nos largando
aos subúrbios do universo;
depois
negaram a filiação divina
mostrando uma ascendência
de antropóides;
logo após
golpearam a liberdade
provando que se pensa
tal se vive;
no final
subjugaram a consciência
submetendo a vontade
a uma pulsão.
Quebramos nosso espelho
sem ressalvas
pois ainda
restava-nos
o Amor.
Porém
na hora-vida
rompe o outro
e corta o último fio
ao constatarmos
que nos amam
tão só
por amor próprio.
(Com emendas, para a 4ª edição de Desafio)
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1) UM GRANDE SONETO
Vamos1 empreender a análise da gênese de “Nossa aventura”, 7º
soneto da série “de Constatação”, do poeta Pedro Lyra, do livro Desafio
– Uma poética do amor.2
Escrito em 1995, portanto 4 anos depois da 1ª edição do livro, o
soneto será incluído na 2ª, em 2001, tendo sido selecionado antes para as
duas primeiras antologias do autor: Visão do ser, pela Topbooks em 1998,
e a versão francesa Vision de l´être, pela L´Harmattan de Paris em 2000.
“Nossa aventura” é um dos sonetos de Lyra que o poeta, crítico e
professor baiano Ildásio Tavares, citado na capa do opúsculo Ideações – 30
Sonetos conceptuais, de 2012, considera que “nada devem aos melhores
da língua”, e que o poeta Alexei Bueno nas orelhas, bem como o crítico
Wilson Martins transcrito de resenha no jornal O Globo na contracapa,
vinculam à alta tradição da poesia filosófica.
A última publicação impressa apareceu na antologia coletiva
Poemas cariocas, em 2012, e a mais recente na página do poeta no
Facebook, como reproduzido na abertura deste estudo. O fundo preto do
texto pode ser um significante do seu ideário.
De imediato percebem-se duas notas características: que o texto
não apresenta a estrutura tradicional do soneto e que os versos são
decompostos em duas ou três linhas. Esses traços foram apontados por
todos os seus críticos3 como uma marca pessoal, definidora de uma
concepção pós-moderna do soneto, com estrofação livre.
Ao ler o soneto, assim impresso, o leitor pode pensar que foi simples
ou fácil escrevê-lo. Vamos então mostrar as alternativas, as hesitações, as

Este texto é o 5º capítulo da minha dissertação de Mestrado A crítica genética
– Do manuscrito ao virtual, defendida na UENF em março de 2013. Reescrito,
para esta publicação.
1

2.ed. Fortaleza/Rio de Janeiro, Ed.UFC/Topbooks, 2001. p.232. Citaremos o
livro pela 3ª edição (id.). A 1ª é de 1991 (Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro).
2

Cf. Fortuna crítica de Musa lusa – Sonetos do amor (Lisboa, Limiar, 1988, com
apenas 89 sonetos), protótipo de Desafio, recolhida em sua 1ª edição (Rio, Tempo
Brasileiro, 1991), com 6 textos sobre o livro. Também Uma palavra marcada –
Emoção e consciência na poética de Pedro Lyra (Fortaleza, Ed. UFC, 1999), de
Hermínia Lima, e Uma poesia dialógica – Nove resenhas da obra de Pedro Lyra
(Fortaleza, Ed. UFC, 2003), de Fernando Py.
3
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indefinições e as angústias pelas quais passou o poeta, até chegar a esta
forma que considero excelente. Desde a 1ª redação, em 1995, até a última
emenda, em 2012. Portanto, 17 anos envolvido com um soneto!
2) OS DOCUMENTOS DO PROCESSO
A gênese deste soneto apresenta, pelo menos até agora, 19
documentos que têm de ser considerados pelo geneticista, sendo 9 de
publicações. Dificilmente um poeta de hoje, que escreve direto no
computador, reunirá tantas versões emendadas de um poema, nem mesmo
os do passado. Os de hoje, só em back-up.
Ao longo da exposição, vou designá-los pelas abreviaturas entre
parênteses na relação abaixo. São eles:
1) M-1: – O manuscrito da 1ª redação, datado com uma
cercadura no alto da página de “30.9.95, meianoite”.
2) T-1: – A transcrição do 1º manuscrito.
3) M-2: – O manuscrito da 2ª redação, com a numeração II
em romano logo abaixo da data também cercada
de “1.10.95, manhã cedo”, portanto com a única
interrupção do sono.
4) T-2: – A transcrição do 2ª manuscrito.
5) D-1: – A digitação retocada da 2ª transcrição, com o número
romano III no alto a indicar uma 3ª redação, e o
título de “Soneto de constatação-XXX”.
6) D-1b: – A redigitação, depurada, de D-1.
7) D-2: – A 2ª digitação, novamente retocada, sem número
mas a 4ª redação, com o mesmo título da anterior.
8) D-2b: – A redigitação, depurada, de D-2, base do texto
definitivo.
9) P-1: – A 1ª publicação, na antologia Visão do ser,4 com o
título de “Soneto de constatação-XXIX”.
10) P-2: – A 2ª publicação, na antologia bilíngüe francês-

4

Rio de Janeiro, Topbooks, 1988. p.110.
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português Vision de l´être,5 com o título de “Soneto
de constatação-VI”.
11) P-3: – A 3ª publicação, na 2ª edição de Desafio,6 com a
mesma numeração da anterior.
12) P-4: – A 4ª publicação, na 3ª edição de Desafio,7 idem.
13) P-5: – A 5ª publicação, na antologia 50 Poemas escolhidos
pelo autor,8 idem.
14) P-6: – A 6ª publicação, na IV Antologia de poetas
lusófonos,9 a 1ª com o título de “Soneto de
constatação-VII”.
15) P-7a: – O original da 7ª publicação, no opúsculo Ideações
– 30 Sonetos conceptuais,10 com o título definitivo
de “Nossa aventura”, subtítulo de “Soneto de
constatação” e o mesmo número VII.
16) P-7: – A 7ª publicação, idem.
17) P-8a: – O original da 8ª publicação, no meu exemplar de
Ideações – 30 Sonetos conceptuais.
18) P-8: – A 8ª publicação, na antologia coletiva Poemas
cariocas,11 com o título, o subtítulo e o número de
P-7.
19) P-9: – A 9ª publicação, na página do autor no Facebook,
em 2013.
Para comprovação da gênese e para não sobrecarregar o texto,
apresento em anexo, no final da análise, apenas 4 destes documentos do

Fortaleza/Rio de Janeiro/Paris, Fundação Cultural de Fortaleza/Top-books/
L´Harmattan, 2000. p.114.
5

6

Fortaleza/Rio de Janeiro, Ed.UFC/Topbooks, 2001. p.232.

7

Fortaleza/Rio de Janeiro, Ed.UFC/Topbooks, 2002. p.232.

Rio de Janeiro, Ed. Galo Branco, 2006. p.40. Volume 19 de coleção do mesmo
nome.
8

Leiria/Portugal, Folheto Edições e Design, 2011. p.412. Organização de Adélio
Amaro. p.412.
9

10

Rio de Janeiro, Ibis Libris, 2012. p.16. Volume de 48 páginas.

11

Rio de Janeiro, Ibis Libris, 2012. Organização de Thereza Rocque da Mota. p.112.
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processo (M-1, T-1, M-2, T-2), inserindo em recortes as emendas mais
expressivas também de outros documentos, fornecidos pelo autor.
3) A ESTRUTURA DO SONETO
Mesmo não sendo tarefa da Crítica Genética, mas da Hermenêutica,
farei uma breve descrição do soneto, para melhor encaminhar o leitor no
percurso das emendas.
Ele só recebe título pela 1ª vez em D-I: “Soneto de constataçãoXXX”. Por esse número, deduz-se que foi inserido na longa série
“Cumprimento”, a 6ª do livro, com 57 sonetos, sendo 53 “de Constatação”,
dos originais da 2ª edição, que só seria publicada 16 anos depois,
ocupando aí a posição de número 30, mas que não será a definitiva. Na 1ª
edição, a série tinha menos da metade, apenas 28 sonetos, sendo 27 “de
Constatação”.
Em P-1, ele aparece com o número XXIX; de P-2 a P-5, com o
número VI; e só em P-6 recebe o número VII. Essa variação indica as
constantes produção de novos sonetos e remanejamento da ordem em que
aparecem na série.
“Nossa aventura” pode ser decomposto em 4 segmentos:
1º) A enunciação do tema: as decepções da humanidade
(verso 1);
2º) As 4 grandes decepções (versos 2 a 9);
3º) A reação do homem às decepções (versos 10 e 11);
4º) A última e maior decepção (versos 12 a 14).
No 1º segmento, integrado apenas pelo verso inicial, o poeta abre
seu texto com a proclamação de que a nossa história é plena de decepções
quanto ao conceito altamente autovalorizador que o homem formulou de
si mesmo, ao longo da história da civilização, desde a antiguidade clássica
até o nosso tempo. Todos os 4 grandes traços desse conceito foram sendo
negados pela evolução da ciência.
No 2º segmento, integrado por 4 dísticos, ele apresenta e identifica
cada um desses traços. O 1º, versos 2-3, é o de que vivia no centro do
universo. No século XV, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico inicia
a demonstração, empiricamente comprovada depois pelo astrônomo
italiano Gallileu Gallilei e pelo físico inglês Isaac Newton no século
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XVII, de que a Terra é um pequeno planeta, que gira em torno de uma
estrela de 5ª grandeza, num sistema de apenas 9 planetas embora com
muitos satélites, situado na periferia de sua galáxia. O 2º dístico, versos
4-5, é o de que é filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança.
No século XIX, o naturalista inglês Charles Darwin levanta a hipótese
de o homem descender de animais inferiores, num lento processo de
evolução das espécies pela seleção natural. O 3º, versos 6-7, é o de
que é um ser livre. Também no século XIX, o filósofo alemão Karl
Marx demonstra que o homem está existencialmente condicionado pelo
seu nível econômico, e seu modo de pensar depende basicamente do
seu modo de viver. Por fim, no 4º dístico, versos 8-9, que é um ser
plenamente consciente de seus atos. No início do século XX, o médico
austríaco Sigmund Freud funda a psicanálise e revela que muitos atos
humanos tem motivação inconsciente. Todas essas decepções estão
formuladas em dísticos simétricos, em que o 1º verso menciona o fato,
numa perspectiva temporal, e o 2º aponta o seu fundamento ou a sua
consequência, com o verbo no gerúndio.
No 3º segmento, integrado por um único dístico, versos 10-11,
o poeta mostra o homem resistindo a essas perdas, pela esperança de
autoafirmação através do amor. Mas nem isso ele conseguiu de modo
plenamente satisfatório.
No 4º e conclusivo segmento, integrado por um terceto, versos 1214, ele exibe uma 5ª decepção, ao demonstrar que nem o amor redime o ser,
pois quando ama alguém, a pessoa procura a sua felicidade, não a do outro.
A crer nas proposições desses luminares da espécie, o conceito
inicial de homem foi totalmente revertido: não está no centro do universo,
não é criação divina, não é plenamente livre nem plenamente consciente.
Nem é feliz pelo amor.
É isso que o poeta Pedro Lyra condensa em seu soneto, que escolhi
para base da minha dissertação.
4) “NOSSA AVENTURA”, VERSO POR VERSO
Vou mostrar a construção do soneto, não versão por versão, para
evitar repetições, mas verso por verso da versão definitiva, acompanhando
sua transformação através dos manuscritos, das transcrições e das
digitações, todos com rasuras e emendas.
Desprezarei todas as expressões que foram desprezadas pelo próprio
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poeta, comentando apenas as que foram aproveitadas em sua ideia central
e as diversas alternativas anteriores à expressão definitiva.
1º VERSO
M-1 é uma versão ainda bastante indecisa e prolixa, com muitas
expressões a suprimir, muitas rasuras e emendas, numa letra quase
ilegível por outra pessoa que não o próprio autor. Por isso mesmo, junto
com o manuscrito, ele me forneceu a sua transcrição digitalizada.
O poeta tem em mente um soneto, ainda sem título, que sofrerá
muitas alterações no decorrer da criação, o que ocorre logo em sua
redação primitiva.
Começa com um substantivo isolado, no plural: “Decepções”. Não
dá para visualizar um ponto, mas a maiúscula do artigo “A” na sequência
o pressupõe. Podemos entendê-lo como a enunciação do tema do soneto,
que principia mesmo com a imediata expressão “A história humana é
só decepção:”, que é um perfeito decassílabo heroico, com os 2 pontos
indicando que se trata de uma proposição, uma forma verbal discendi,
introdutória de algo por vir.
Depois, o autor permuta o sintagma “história humana” por “nossa
história”, mesmo sem ter rasurado o adjetivo “humana”, com o possessivo
“nossa” grafado linha acima. O emprego de “decepção” no singular no
final do verso anula a forma plural, também sem precisar de rasura. Então,
o verso fica “A nossa história é só decepção:”:

No M-2, que traz no alto a indicação II de 2ª redação em romano,
o verso sofre nova emenda: o substantivo “história” é permutado por
“aventura”, termo tão semanticamente carregado que passará a intitular
o soneto em P-7. Ficando o verso com 11 sílabas, o poeta cortou o artigo
“A” e ele assume então a sua expressão definitiva já na 2ª redação, mas
agora com um algo equivocado ponto final no lugar dos 2 pontos até D-1:

215

Conhecimento em Processo 2

Ressaltemos que esta apresenta no alto da página a numeração
III também em romano, como sendo uma 3ª redação, e introduz o título
primitivo do poema: “Soneto de Constatação-XXX”. As 3 linhas borradas
no alto da página são evidentemente o terceto final do soneto anterior dos
originais.
Mas o poeta corrige o equívoco e restaura os 2 pontos em D-2. Por essa
razão, todos os 4 dísticos prenunciados pelos 2 pontos começarão com inicial
minúscula, tendo o poeta barrado uma por uma todas as 4 iniciais maiúsculas,
como integrantes de um longo período composto por coordenação e
subordinação. A mudança se justifica por não ser uma proposição conclusiva,
mas introdutiva da série de decepções que se seguirá.
Com esta forma, o verso, que é uma forte e polêmica sentença,
aparece logo na 1ª publicação, em P-1. É o único verso linear em todo o
soneto, sem quebra:
Nossa aventura é só decepção:
2º VERSO
O poeta faz várias alterações ainda no M-1. Ele abre a série de
decepções em ordem histórica, com a revelação de Copérnico, no século
XV, sobre a posição da Terra no universo, retirada do centro.
Ele escreve: “Primeiro”, mas rasura a sequência “observando o
movimento” e prossegue com a constatação de que o resultado, também
rasurado, “foi se extrair do centro do universo”, decassílabo reduzido para
“foi retirar-se do centro”, grafado linha acima, e finalmente permuta a
forma mista de passiva e reflexa “foi retirar-se” pela ativa “retiramo-nos”,
outra linha acima, mediante o corte da forma verbal “foi” e o simples
acréscimo da desinência de 1ª pessoa do plural “-mo[s]”, mesmo sem
rasurar a desinência da forma anterior:12

Sempre que o poeta introduz uma emenda não riscando a anterior, adotei a 2ª
opção, já que a 1ª não foi confirmada.
12
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No M-2, ele faz novas emendas, passando o verbo “retirar” para a
forma indefinida da 3ª pessoa do plural, “retiraram-nos”, apenas mediante
a introdução da desinência “ram” acima, também sem rasurar a anterior:

Assim aparece em D-1, já na forma final, com a quebra do verso.
Os enunciados seguintes, expressando a mesma ideia, serão desprezados
logo na primeira digitação.
Nesta 3ª redação, com o soneto próximo da forma definitiva, os
versos já aparecem decompostos, como este:
Primeiro

retiraram-nos do centro

3º VERSO
O 3º verso do M-1, “girando no subúrbio do universo”, era uma
continuação sintática do anterior. No M-2, ele permuta “girando” por “a
rolar” e pluraliza a locução adverbial para “nos subúrbios do universo”:

O verso sofrerá na D-1 emenda que criará outro problema. Ela
rasura e permuta o sintagma “a rolar” por “nos largando”, introduz um
termo rasurado e ilegível e deixa o verso com 11 sílabas:

Na D-2, que repete o título e a numeração do soneto mas não indica
que se trata de uma redação IV, o autor permuta a preposição “em” da
contração “nos” pela preposição “a” da combinação “aos”, através da
transformação gráfica do “n” de “nos” em “a”, eliminando assim a sílaba
excedente pela elisão da vogal “o” do final de “largando” com a vogal “a”
da contração “aos”, restaurando o decassílabo.
Além disso, o poeta talvez não tenha querido a repetição do vocábulo
“nos” com classe gramatical diferente, já que no inicio do verso aparece
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como um pronome pessoal oblíquo. Temos então o verso na expressão
definitiva, preservado em todas as publicações, mas com a quebra de verso
apenas a partir de P-6, como todos os segundos dos dísticos centrais:
nos largando

aos subúrbios do universo;

4º VERSO
O 4º verso apresenta a 2ª decepção e é um dos que mais sofreram
emendas: a negação da origem divina do ser humano, proposta por Charles
Darwin no livro O origem das espécies, publicado em 1859. O poeta
escreve em M-1: “Segundo, foi se despir da divindade”, corta com um “x”
a forma verbal “foi” e permuta “se despir” por “abdicar”, grafado linha
acima, ficando: “Segundo, abdicar da divindade”, com o complemento “ao
se saber um filho não de Deus”, que seria abandonado:

No M-2, o poeta continua hesitando entre várias opções. Logo no
início do verso, permuta “Segundo” por “Depois”, com maiúscula, passando
de uma sequência simplesmente ordinal para uma ordem temporal, mais
expressiva, na série de decepções. Permuta “abdicar” pelo mesmo “retirar”
do verso 2 e, como fizera antes, passa o verbo do infinitivo para o indicativo
indeterminado “retiraram”, rasurada para “suprimiram”:

Em D-1, o verso receberá o oblíquo “nos” para compor um
decassílabo mas somente em D-2 aparecerá na forma definitiva:

O poeta inicia o verso agora com o “d” em minúsculo, rasura “nos
suprimiram” para “cortaram” linha acima, também esta rasurada para
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“negaram” novamente acima, introduz o substantivo “filiação” que gera
outro sutil detalhe gráfico: rasura do substantivo “divindade” apenas o
“d” central e a sílaba final “de”, transformando-o no adjetivo “divina”, e
executa a quebra:
depois

negaram a filiação divina

5º VERSO
Como ocorre com os versos 2 e 3, o 5º é uma continuação do 4º
verso, e o que teve mais emendas.
No M-1, a ideia ocupa 2 versos: o poeta começa com um “mas” logo
rasurado, continuando com “e se resignar em ser apenas”, permutando a
preposição “em” por “a”, // “longínquo descendente de antropóides.”:

No M-2, continua a hesitação. O início sofre ligeira mutação para “e
nos resignando a ser apenas”, primeiro variando para a ênclise com o oblíquo
“nos” na linha acima, tudo (exceto o “nos” que ficará repetido) rasurado para
“nos condenando à curva condição”, com a opção adjetiva de “baixa”, depois
rasurada para “exata”, grafados linhas acima, continuado no enjambement
iniciado com uma expressão ilegível e rasurada para “de “retos” no lugar do
“longínquo/s” de M-1, com a opção abandonada por “remotos”:

Bastante significativa é a oposição entre a condição poder ser
“curva” e a descendência poder ser “reta”, um caso típico da multiplicidade
de ideias mesmo divergentes no momento da criação. Na consumação do
verso, o poeta abandonará ambas as expressões, ou ambas as ideias.
Essas hesitações continuariam em D-1, com a variante rasurada
de “nos condenando à exata condição // de retos descendentes de
antropoides”, permutado o predicativo pelo comparativo “como vis”:
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Em D-2, restaurando o qualificativo de “retos”, essa avaliação seria
atenuada, mas para a forma muito prosaica de “filhotes”, logo rasurada. E
o poeta enfim condensa essa até então imprecisa ideia num só decassílabo:
“provando uma ascendência de antropoides”, com a opção ainda não
assumida de “mostrando”, linha acima:

Somente em P-1 o verso aparecerá em sua formulação definitiva.
Porém apenas a partir de P-6 figura com a quebra:
mostrando uma ascendência

de antropoides;

6º VERSO
Este verso só aparece em M-2. Ele introduz a 3ª decepção, que decorre
da reconceituação da liberdade pela teoria do materialismo histórico.
A ideia central é a da perda da autonomia humana em face
da realidade, o reconhecimento de que a liberdade do homem está
condicionada economicamente pelo seu nível de renda e socialmente
pelas condições em que vive, e que constitui uma das proposições centrais
da filosofia política de Marx, formulada na 2ª metade do século XIX,
de modo conciso no famoso prefácio ao livro Contribuição à crítica da
economia política, por coincidência também de 1859.
Ela brota de forma caótica, num bloco de 5 linhas intercaladas
por 2 traços horizontais, de margem a margem. E não na sequência do
tópico anterior, o que seria o coerente com a lógica expositiva do soneto,
mas depois da última estrofe, o que significa que só foi concebida
posteriormente. Depois de redigido o tópico seguinte, o poeta retorna
para inserir esta outra perda:13

13

Preservei o início do verso seguinte para exibir o traçado da linha inferior.
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O poeta registra o nome de Marx, destacado num círculo, como fonte
da ideia, e começa oscilando entre 3 locuções adverbiais equivalentes:
“Depois”, logo rasurado em troca de “A seguir”, separado sem rasura
por uma barra de “Logo após”, que seria o início do 8º verso. Com rara
quebra de verso no momento da criação, escreve abaixo “que não se vive
como pensa // porém que só”, mas corta essas duas linhas com um traço
diagonal e continua com “nos contestaram o pensamento”, rasurado para
“ilegível a liberdade”, com outro detalhe gráfico ainda mais sutil: o artigo
masculino “o” que acompanhava “pensamento” recebe um tracinho para
se transformar no feminino “a” que acompanha “liberdade”.
Em D-1, o verso aparece num dístico no final da folha, como
demonstram o número romano “XXXI”, indicativo do próximo soneto, e
o arábico “171”, da página do original. Agora ele está bem coerente, com
esclarecimento da palavra antes ilegível e já com a quebra: “Logo após /
nos tomaram a liberdade”:14

E na D-2 ele aparece na sua posição própria na estrutura do soneto,
depois da 2ª decepção, com um “l” minúsculo sobre o maiúsculo e uma
nova emenda, de “nos tomaram” por um também ilegível “suprimiram”,
só compreensível pela “decifração” do próprio autor e comprovada pelas
publicações:

14

Mantive o 2º verso pra exibir o número da página do original.
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Esta é a forma de P-1, que se mantém até P-6. Mas sofreria uma
outra emenda nos originais de P-7, que vou identificar como P-7a, com
“golpearam” em vez de “suprimiram”, agora bem legível, o que se afigura
mais preciso:15

Afinal, a tese de Marx foi um golpe no conceito de liberdade, mas
não a sua supressão. E esta é a forma definitiva deste sofrido verso:
logo após

golpearam a liberdade

7º VERSO
Sendo a continuação conceitual do anterior, é óbvio que este verso
também não aparece em M-1.
Em M-2, ele surge no final do bloco apresentado na análise do
verso anterior. Numa primeira redação, “mostrando que se pensa como
vive”, com as alternativas, sem rasura, de “provando” para “mostrando”,
escrito em diagonal pela evidente falta de espaço na margem esquerda do
papel, e “tal se” para “como”, grafado linha abaixo, como se vê lá. Mas
são ainda apenas opções.
Essas opções serão assumidas em D-1, mas em D-2 o poeta faz uma
outra sutil emenda: rasura apenas o radical “prov-” do gerúndio
“provando”, e grafa acima o radical “mostr-”, aproveitando a desinência
“-ando” do anterior:

A grafia bem legível, com todas as letras separadas, tem uma explicação: numa
conversa em seu gabinete na UENF, na fase de redação deste texto, o poeta me disse
que este verso teria outra emenda, e a fez na hora. Foi fora do processo de criação.
15
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Mas até o “mostr-” será rasurado, como indica o breve grifo em
“provando”, mantendo a opção em suspenso. Em P-1, aparece “provando”
e “como vive”. Mas em P-2, ostentando a indecisão do poeta neste
verso, retorna a comparativa “tal se” no lugar de “como”, certamente em
razão da infuncional elipse do índice de indeterminação do sujeito “se”,
necessário antes de “vive”, ditada apenas por razão métrica, pois o verso
ficaria com 11 sílabas.
Embora também não seja tarefa da crítica genética, cabe aqui um
breve comentário sobre essa hesitação do poeta. No dístico anterior, sobre
a origem do homem, ele oscilou entre os mesmos gerúndios: “provando”
ou “mostrando” uma ascendência de antropoides. Agora, a mesma
dúvida, na mesma ordem de preferência: “provando” ou “mostrando”
o condicionamento do pensamento pelo modo de existência. A solução
é a de P-1: “mostrando” para o 1º caso, uma tese polêmica, portanto
ainda não universalmente comprovada; “provando” para o 2º, uma ideia
pacífica, universalmente reconhecida.
Assim o verso aparece até P-6, onde recebe a quebra, na sua forma
definitiva:
provando que se pensa

tal se vive;

8º VERSO
Este verso introduz a 4ª decepção, que foi a redução da plena
consciência de nossos atos, com a revelação da presença e da força do
inconsciente por Freud, no início do século passado.
No M-1, temos apenas o esboço da ideia, com palavras bem
distintas da expressão final:
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Na sequência ordinal das perdas, o poeta começa com um
“Terceiro”, e introduz a ideia de “admitir” algo, que não se harmoniza
com o sintagma seguinte, “de onipotência”. Ele rasura esse verbo e
escreve acima “se despir”, talvez ainda antes do seu objeto indireto.
Este será a ilusão da plena consciência, imprecisamente designada por
“onipotência”, com a convicção de que “nem dirigimos nossas vidas”,
num verso cortado.
Essa ideia é reforçada num verso seguinte, que não será rasurado
mas que também será abandonado, com uma ideia equivalente, a
“de se julgar senhor do seu desejo”. É a onipotência que foi negada,
“pois Não sabemos direito”, rasurado para “bem”, linha acima, “o
que queremos”, com a alternativa de “sem nem” no fim do verso,
evidentemente “saber”.
Em M-2, no lugar do numeral “Terceiro”, temos um “Por fim”,
constatando que “eliminaram a onipotência”. Agora, em face da série de
rasuras e de barras no final do verso, temos que fazer umas suposições. Com
a primeira barra, o poeta deve ter acrescentado a palavra “consciência”.
Depois, terá com outras duas barras rasurado o termo “potência” e o
prefixo “cons”, ficando então “onisciência”, como aparece em D-1:

Sem emendas manuscritas, o verso receberá aperfeiçoamentos
diretos nas publicações. Logo em P-1, aparece “No final sufocaram
a consciência”. Mas em P-2, finalmente se estrutura na sua forma
definitiva: nem “eliminaram”, nem “sufocaram”, mas “subjugaram”, o
que se harmoniza bem com a ideia de inconsciente, fundamentada no
verso seguinte.
É uma expressiva e progressiva objetivação, passar de onipotência
a onisciência até a simples consciência, com abandono do prefixo “oni”,
que não parece rasurado, ficando então:
no final

subjugaram a consciência

9º VERSO
É o fundamento da subjugação da consciência. Em P-1, a ideia está
diluída por 3 formulações:
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A 1ª é uma constatação, a de que “nem dirigimos nossas vidas”,
toda rasurada; a 2ª é uma pretensão, a “de se julgar senhor do seu desejo”,
sem rasura; a 3ª é uma justificação, “Pois não sabemos direito”, rasurado
para “bem”, linha acima, “o que queremos”, com a alternativa de “sem
nem” no fim do verso, evidentemente “saber”. Todas serão abandonadas
pela expressão, preservando-se a ideia básica, relativamente comum, e
apresento para mostrar a sua transformação.
Mas M-2 já se aproxima da versão definitiva:

O poeta afirma que “nos submeteram”, rasurado para “submetendo
a uns desejos”, logo preteridos pelas mais psicanaliticamente expressivas
“pulsões”. E o “incertas” que as qualificava cede a “fatais”, com o
agravante, retomado da versão anterior, de “sem nem saber direito o que
queremos”, com o “direito” rasurado agora para “ao certo”, e “queremos”
rasurado para “nos move”, num expressivo verso que seria abandonado,
não pela ideia, mas pela limitação do soneto, por acrescentar mais um ao
dístico em que ele se estrutura.
Em D-1, depura-se a redação:

O poeta começa definindo quem de fato é submetido às “pulsões
fatais”: não os indivíduos, “nos”, mas o “desejo”, que já havia
aparecido na redação anterior, em que o indivíduo era submetido
“a uns desejos” incertos ou fatais, e agora é o próprio desejo que é
submetido. Mas este é rasurado para “vontade”, e deixamos a diferença
com os psicanalistas.
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Em D-2, o verso assume a expressão definitiva, com a fixação da
“vontade”, a singularização das “pulsões” e o abandono do qualificativo.
P-6 introduz a quebra e assim temos a conclusão do 2º segmento do
soneto, com ponto final:
submetendo a vontade

a uma pulsão.

10º VERSO
Este verso abre o 3º segmento do soneto, expondo a reação do
homem a essas 4 grandes perdas.
Em M-1, temos a introdução da ideia:

Não é uma hipótese ou uma dúvida (“Se essas perdas quebraram
nosso espelho”), mas uma admissão, pois estas estão claras numa variante
do verso:

“Quebramos nosso espelho, sem rancores”, com a significativa
mudança de sujeito da quebra do espelho: não as perdas (“quebraram”),
mas nós mesmos (“quebramos”). É a possibilidade da perda da
identidade que o sujeito está pondo em evidência, em face de tantas
decepções. Mas conserva ainda um consolo, a ser formulado no verso
seguinte.
Em M-2 o poeta rasura “rancores” para “ressalvas”:

Essa emenda será mantida em D-1, mas em D-2 ele rasura “ressalvas”
e introduz “queixas” e logo em seguida “recalques”, rasurando “queixas”,
numa significativa oscilação de sensações e atitudes:
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Porém, mais uma vez, o poeta recupera a expressão primitiva e o
verso fica então com “ressalvas” na expressão definitiva, por ser termo mais
abrangente, designando uma atitude mais sóbria do que “queixas” e sem a
conotação depressiva de “recalques”. E já com quebra, logo a partir de P-1:
Quebramos nosso espelho

sem ressalvas

11º VERSO
Este verso introduz o motivo para a aceitação da quebra do espelho.
É a permanência do amor: “restava ainda a glória dos amores”, com a
variante mais enxuta de “que, ao menos, restava-nos o amor”, rasurada
e aperfeiçoada a seguir em “pois ainda restava-nos o amor”, que é o 2º
verso definitivo logo na 1ª redação, exceto pela maiúscula de “Amor” em
P-1, introduzida para realçar a grandeza do objeto motivo da aceitação, e
assim permanece em todas as publicações.
Até P-5, o verso aparece em forma linear, como todos os segundos
versos dos dísticos descritores das decepções. Pessoalmente, considero
mais significativa a forma linear do que a decomposta, pelo destaque que
confere às consequências ou aos fundamentos das decepções, mas o autor
preferiu quebrá-los. Portanto, é a partir de P-6 que o verso encontra sua
forma definitiva, com duas quebras:
pois ainda

restava-nos

o Amor.

12º VERSO
Este verso introduz o remate da longa peripécia do conceito de
homem pela filosofia ocidental. O consolo será negado na conclusão do
soneto, acrescentando uma última decepção, talvez a mais funda.
No M-1, o poeta afirma: “Mas a decepção maior é constatar”, com
supressão do desnecessário “decepção” e a opção de “ver” para constatar
o que indicará no verso seguinte. Ele abandona uma segunda versão, que
forneceria o fundamento dessa ideia: “Aí chega a carência e nos revela /
demonstra” a decepção maior.
No final da folha, o poeta retoma essa ideia, começando com um
termo ilegível, seguido da expressão “... depois de tudo, constatamos”,
que vai se decompor no verso seguinte.
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M-2 abandona as expressões anteriores e pode-se ler um “Porém” no
lugar daquele termo ilegível, mas permutando a posterioridade do “depois de
tudo” pelo mais expressivo presente de “na hora-vida”. No final do manuscrito,
retoma o verso e introduz o fato deflagrador da decepção: “Porém, na horavida, chega o outro”, e rasura o neutro “chega” por um imponente “rompe”,
conferindo a sua expressão definitiva já aqui, como 3º verso definitivo na sua
1ª redação, embora não tenha brotado na 1ª, em M-1.
D-1 apenas desloca a constatação para o verso seguinte, quebrando-o
em três fragmentos:
Porém

na hora-vida

rompe o outro

13º VERSO
É o que o poeta constata: o outro que rompe vai negar o amor.
Em M-1: “que nos amam por si, e não por nós”, aliás repetido na última
linha do manuscrito. Mas este verso será uma 1ª chave-de-ouro do soneto,
que M-2 modifica para uma forma talvez mais expressiva, que mantém
a indeterminação do sujeito do amor, mas permutando a 3ª pessoa do
plural “nos amam” pelo emprego do pronome “se”, e que no entanto será
abandonada: “que se ama por si, não pelo outro”.
Essa constatação só aparecerá em M-2: o outro rompe “e nos
mostra a verdade, e constatamos” o que já enunciara antes, rasurando a
ação desse outro para “rasga o último véu”, grafado linha acima.
D-1 ainda apresenta este verso a princípio como “Porém / na
hora-vida / constatamos”, emendado o “constatamos” para “rompe
o outro”. E prossegue com “e rasga o último véu, ao constatarmos”,
com a simples introdução do grafema “r”, passando o verbo do modo
indicativo para o subjuntivo:

D-2 permuta a oração “e rasga o último véu” por “e corta o
último fio”:
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Mas P-1 permuta a nova versão por “e liquida a ilusão”, sem registro
de emenda, em outra sugestiva oscilação mais de expressão que de ideias,
pois as atitudes (“rasgar”, “cortar”, “liquidar”) e os objetos (“véu”, “fio”,
“ilusão”) são equivalentes nos 3 enunciados, estando cada grupo num
mesmo paradigma. Finalmente, P-2 restaura a 1ª emenda, deixando o
verso na forma definitiva, com a quebra:
e corta o último fio

ao constatarmos

14º VERSO
É a chave-de-ouro “que nos amam por si / e não por nós”, que
já apareceu em M-1, que aparece em D-1 já com a quebra e que será
preservada até P-7.
P-8 apresenta uma emenda que me é muito particularmente cara:
o poeta a fez no meu exemplar de Ideações – 30 Sonetos conceptuais,
página 16, designado por P-8a.
Foi no dia do lançamento em Campos dos Goytacazes, no III
Colóquio Interdisciplinar de Cognição e Linguagem, desta universidade,
a 10 de dezembro de 2012. O poeta surpreende de modo singular quando
altera o último verso do soneto, permitindo que a rasura, feita de modo
inesperado, confirme a teoria do amor egoísta de Karl Marx.16 Ele riscou
os sintagmas “por si” e “e não por nós” e introduziu, em frente a mim,
aguardando uma dedicatória, “tão só” e “por amor próprio”:
“Cada um serve ao outro para servir a si mesmo; cada um se serve reciprocamente
do outro como seu meio.” In: Grundrisse. Manuscritos econômicos de 18571858 – Esboços da crítica da economia política. Capítulo d´O Capital. Tradução
Mario Duayer e Nélio Scheinder. São Paulo: BoiTempo; Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2011. p.187.
16
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E o verso ficou assim, na forma definitiva:
que nos amam

tão só

por amor próprio.

O autor faz a importante constatação de que o ser humano, egoísta,
aventureiro, ama no outro a si mesmo. Todo gozo, todo prazer vivido é
egoísta, o que importa é o sentimento particular, interior.
5) MAPA DE EMENDAS
A seguir, um mapa mostra todas as emendas do soneto, verso por
verso, nas suas sucessivas formas:
Linhagem manuscrita: 1ª a 4ª redações, transcrições das 2 primeiras,
digitações das 2 transcrições, 1 original
e 1 exemplar emendado.
Linhagem impressa: 1ª a 8ª publicações.
Linhagem eletrônica: A 9ª publicação,

230

Ensaios interdisciplinares sobre Linguagem e Cognição

LINHAGEM
MANUSCRITA

LINHAGEM
IMPRESSA

LINHAGEM
ELETRÔNICA

REDAÇÕES

DATAS

M-1

30-9-95, meia-noite

T-1

transcrição emendada

M-2

1-10-95, manhã cedo

T-2

transcrição emendada

D-1

sem data, digitada

D-1b

digitada e emendada

D-2

sem data, digitada

D-2b

digitada e emendada

P-7a

original emendado, 2012

P-8a

Exemplar emendado, 2012

PUBLICAÇÕES

FONTES

P-1

Visão do ser, 1998

P-2

Vision de l´être, 2000

P-3

Desafio-2, 2001

P-4

Desafio-3, 2002

P-5

50 Poemas, 2006

P-6

IV Antologia, 2011

P-7

Ideações, 2012

P-8

Poemas cariocas, 2012

P-9

No Facebook, 2013

Com exceção da 1ª e da 2ª redações, M-1 e M-2, todas as demais são
digitadas, mas todas apresentam vários retoques à mão. A 9ª e a 10ª, P-7a
e P-8a, são apenas emendas, uma num original e outra num exemplar,
adiante caracterizados.
A 4ª publicação é reprodução gráfica da 3ª, apenas com uma
“Nótula” sobre ela. O livro continuava na lista de obras do vestibular da
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UFC e o autor não podia introduzir modificações na nova edição. Nem
houve condição nem interesse em retocar os sonetos: em 2001-2002, ele
estava já em Campos e tinha retomado a atividade universitária, depois
da aposentadoria da UFRJ em 1997. Disse-me que, nesse período, andava
escrevendo diariamente o poema Confronto – Um diálogo com Deus, que
seria publicado em 2006, e o ensaio Poema e Letra-de-música, que seria
publicado em 2010. Por esse motivo, não precisa incluí-la neste quadro,
que é de emendas.
Na transposição para o quadro, dentre as diversas variantes
renegadas, optei por registrar a versão do momento, ou a mais próxima,
confirmada pelas versões seguintes e pelas publicações.
Para evitar repetições, apontarei apenas as versões e publicações
com emendas, até aquelas na forma definitiva, em italic, subentendendose que as omitidas são confirmações das anteriores.
VERSO 1

MANUSCRITOS

M-1
M-2
D-2

A nossa história é só decepção:
Nossa aventura é só decepção.
Nossa aventura é só decepção:

M-1
D-1
D-2

Primeiro, retiraram-nos do centro
Primeiro / retiraram-nos do centro
Primeiro / retiraram-nos do centro

M-1
M-2
D-1

Girando no subúrbio do universo.
A rolar nos subúrbios do universo.
nos largando nos subúrbios do universo.

D-2

nos largando aos subúrbios do universo;

P-6

nos largando aos subúrbios / do universo;

M-1
M-2
D-1
D-2

Segundo, abdicar da divindade
Depois suprimiram a divindade
Depois / nos suprimiram a divindade
depois / negaram a filiação divina

VERSO 2
MANUSCRITOS
VERSO 3
MANUSCRITOS
IMPRESSOS
VERSO 4
MANUSCRITOS
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VERSO 5
MANUSCRITOS
IMPRESSOS

M-1
M-2
D-1
D-2
P-6

longínquo descendente de antropóides.
de retos descendentes de antropóides.
como vis descendentes de antropóides.
mostrando uma ascendência de antropoides;
mostrando uma ascendência / de antropoides;

M-1
M-2
D-1
D-2
P-7a

Ausente
Logo após [ilegível] a liberdade
Logo após / nos tomaram a liberdade
logo após / suprimiram a liberdade
logo após / golpearam a liberdade

M-1

Ausente

M-2

provando que se pensa tal se vive.

D-1

provando que se pensa tal se vive.

D-2

provando que se pensa tal se vive;

P-1

provando que se pensa como vive;

P-2

provando que se pensa tal se vive;

P-6

provando que se pensa / tal se vive;

M-1

Terceiro, se despir de onipotência

M-2

Por fim, eliminaram a onisciência

D-2

por fim / eliminaram a onisciência

P-1

no final / sufocaram a consciência

P-2

no final / subjugaram a consciência

M-1
M-2
D-1
D-2
P-6

de se julgar senhor do seu desejo.
nos submetendo a pulsões fatais.
submetendo a vontade a umas pulsões.
submetendo a vontade a uma pulsão.
submetendo a vontade / a uma pulsão.

VERSO 6
MANUSCRITOS
IMPRESSOS
VERSO 7

MANUSCRITOS

IMPRESSOS

VERSO 8
MANUSCRITOS

IMPRESSOS
VERSO 9
MANUSCRITOS
IMPRESSOS
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VERSO 10

MANUSCRITOS

IMPRESSOS

M-1

Quebramos nosso espelho, sem rancores,

M-2

Quebramos nosso espelho, sem ressalvas,

D-1

Quebramos nosso espelho / sem ressalvas,

D-2

Quebramos nosso espelho / sem recalques

P-1

Quebramos nosso espelho / sem ressalvas

M-1

pois ainda restava-nos o amor.

P-1

pois ainda restava-nos o Amor.

P-6

pois ainda / restava-nos / o Amor.

M-1
M-2
D-1
D-2

Ausente
Porém, na hora-vida, rompe o outro
Porém / na hora-vida, rompe o outro
Porém / na hora-vida / rompe o outro

M-1
M-2
D-1
D-2
P-1
P-2

[ilegível] depois de tudo, constatamos
rasga o último véu, e constatamos
e rasga o último véu, ao constatarmos
e corta o último fio, ao constatarmos
e liquida a ilusão / ao constatarmos
e corta o último fio / ao constatarmos

M-1
D-1
P-8a

que nos amam por si, e não por nós.
que nos amam por si / e não por nós.
que nos amam / tão só / por amor próprio.

VERSO 11
MANUSCRITOS
IMPRESSOS
VERSO 12
MANUSCRITOS

VERSO 13
MANUSCRITOS

IMPRESSOS
VERSO 14
MANUSCRITOS

6) UMA CONCLUSÃO MUITO PESSOAL
Desta série de publicações, ressalto um fato de grande significação
quanto à apreciação que o poeta faz deste seu soneto.
O sumário da antologia Visão do ser relaciona 250 poemas,
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extraídos de 9 livros. A versão francesa, Vision de l´être, reúne 68,
extraídos somente de 6. Os Poemas escolhidos integram uma coleção
de apenas 50. O opúsculo Ideações consta de apenas 30 sonetos,
selecionados entre os que ele valorizou como “conceptuais”. A IV
Antologia de poetas lusófonos inclui 5 e a antologia coletiva Poemas
cariocas somente 3 sonetos. Como se vê, o número de poemas
antologiados foi se reduzindo nessas 6 seleções – e “Nossa aventura” é
o único poema que está em todas elas. Será que, se tivesse de escolher
apenas um de seus sonetos, o poeta escolheria este? Talvez não, pois em
algumas outras publicações ele não aparece. Mas nestas a escolha pode
ter sido dos organizadores. Eu, sim.
Na apresentação de Visão do ser (p.19), Pedro Lyra fala do “dilema”
de ter que selecionar os seus poemas, declarando não ter preferência. E
na “Necessária nota” aos 50 Poemas escolhidos pelo autor (p.9), ele
reafirma essa posição, qualificando o dilema de “terrível”, por ter que
escolher 50 entre mais de 500. E acaba transferindo a tarefa para os
leitores, ao informar que escolheu entre aqueles mais citados, em livros,
revistas, jornais e na Internet.
Se fosse eu quem tivesse de escolher apenas um de seus sonetos,
seria esse. Como fiz, depois de manusear as 5 pastas do poeta, com
manuscritos de quase todos os 269 deste grande livro de sonetos de
amor, que críticos como a francesa Anne-Marie Quint, na apresentação
de Vision de l´être, e o baiano Ildásio Tavares, na recensão incluída na
fortuna crítica da 1ª edição, equiparam a Petrarca e a Camões. . Para
ele, como afirma no final do depoimento “A gênese de uma poética
do amor”,17 anexado ao livro na 1ª edição e bastante ampliado na 2ª
(p.324), estes “são os dois maiores sonetistas de ou do amor de todas as
literaturas”, os seus “modelos mais amados”, que ele declara saber “de
cor”. E a Shakespeare, acrescento eu.

Na primeira edição, este depoimento tem o título de “A gênese de um poema
de amor” (p.243).
17
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T-1
30-9-95
meia-noite
nossa
Decepções a história humana é só decepção:
É a nossa condição
Não se ama a outro, mas a si
O outro não nos ama,
Que o outro nos ama não por nós,
mas por si mesmo.
am-nos
foi retirar-se do centro
Primeiro, observando o movimento
foi se extrair do centro do universo
recolher-se a um mundo breve e deserto
E se resignar a um breve mundo
girando no subúrbio do universo.
abdicar
Segundo, foi se despir da divindade
ao
por se saber um filho não de Deus
a
mas e se resignar em ser apenas
longínquo descendente de antropóides.
se despir
Terceiro, admitir de onipotência
e que nem dirigimos nossas vidas
de se julgar senhor do seu desejo.
bem
pois Não sabemos direito o que queremos. sem nem
maior
ainda e eterna
1 – lMas a decepção maior é constatar / ver
que nos amam por si, e não por nós.
Se nessas perdas quebrassem nosso espelho
restava ainda a glória dos amores.
Aí chega a carência e nos revela / demonstra
que, ao menos, restava-nos o amor.
Quebramos nosso espelho, sem rancores,
pois ainda restava-nos o amor.
ilegível depois de tudo, constatamos
que nos amam por si, e não por nós.
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M-2
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		T-2

1-10-95
manhã cedo

II
aventura
A nossa história é só decepção.
ram
Primeiro, retiramo-nos do centro
bola tosca
nos
resignados a um/a pequeno mundo / confinando
a rolar
girando nos subúrbios do universo.
Depois
Segundo: retiraram a divindade / suprimiram
exata
nos 		
baixa
nos resignando a ser apenas / nos condenando à curva condição
de retos
[ilegível] descendentes de antropóides. / remotos
Por fim
Terceiro: eliminaram a oni/potência / con/sciência
nos submetendo a uns desejos pulsões incertos fatais
ao certo
sem nem saber direito o que queremos. nos move.
Quebramos nosso espelho, sem rancores, ressalvas
pois ainda restava-nos o amor.
na hora-vida
Porém, depois de tudo, constatamos
que nos amam por si, e não por nós.
que se ama por si, não pelo outro.
_______________________________________
Depois A seguir / Logo após
que não se vive como pensa
porém que só
ilegível
liberdade
nos contestaram o/a pensamento
provando
mostrando que se pensa como vive
tal se
_______________________________________
rompe
Porém, na hora-vida, chega o outro
rasga o último véu
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e nos mostra a verdade, e constatamos
mostrando que se pensa como vive
tal se
_______________________________________
rompe
Porém, na hora-vida, chega o outro
rasga o último véu
e nos mostra a verdade, e constatamos
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DESLOCAMENTOS E PERAMBULAÇÕES
Silviano Santiago
Em 1932, a correspondente em Paris da revista The New Yorker, Janet
Flanner, anunciava a próxima publicação de livro “com o título irônico de A
autobiografia de Alice B. Toklas” e esclarecia aos leitores que a srta. Alice é
a secretária californiana que divide com a escritora Gertrude Stein a casa de
número 27 da rua de Fleurus, situada ao lado do Jardim de Luxemburgo. Em
seguida explicava a ironia permutacional do título: “sem dúvida, qualquer
autobiografia de uma será, necessariamente, uma biografia da outra”.1 Pouco
depois, em sucessivos números, a revista Atlantic Monthly entregava ao
público quatro longos excertos da obra. Em 1933, a autobiografia era lançada
pela editora nova-iorquina Harcourt, Brace. Escrita aos 58 anos de idade e em
seis semanas, com a intenção declarada de ganhar dinheiro e alcançar a fama,
A autobiografia de Alice B. Toklas não negou fogo. É o primeiro best-seller
de Gertrude Stein. Impulsionadas pela onda de sucesso, ela e Alice abriram
em 1934 um parêntese na longa estada europeia. Durante os dois anos que
passaram nos Estados Unidos, Gertrude fez conferências em universidades.
A partir dos anos 1960, alusões à autobiografia, às expatriadas e aos cannabis
brownies pipocarão na cultura pop.
Philippe Lejeune esclareceu que o “pacto autobiográfico” estipula um
“contrato de leitura” em que autor, narrador e protagonista vêm irmanados
pelo uso do pronome eu e perfazem uma única pessoa em estágios
diferentes da vida e em atividades diversas.2 Vale dizer que, em texto

Paris era ontem (1925-1939), trad. Sônia Coutinho. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2006, pp. 151-2. Paris was yesterday (1925-1939), ed. Irving Drutman.
New York: Viking, 1972.
1

Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, 1975, e Je est un autre. Paris: Seuil,
1980. Para uma seleção de ensaios do autor, traduzidos no Brasil, consultar: O
pacto autobiográfico, trad. Jovita Maria Gerheim Noronha. Belo Horizonte:
Editora da UFMG, 2000.
2
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autobiográfico, as três figuras retóricas ostentam o mesmo nome próprio.
Nos créditos estampados na capa de A autobiografia de Alice B. Toklas fica
claro que o contrato de leitura fora quebrado por jogo dramático propiciado
pela intimidade doméstica feminina. Nesse caso específico, o autor é um
nome próprio, Gertrude Stein, e o narrador e o protagonista, outro − Alice
B. Toklas. Ao se isentar da condição de narradora e protagonista, a autora
Gertrude se apresenta como o principal personagem dum texto biográfico,
cujo discurso é paradoxalmente autobiográfico.
Aliás, a página final do livro desmonta qualquer suspeita de logro
intelectual. O leitor não está diante de proposta político-partidária ou
ideológica, como no caso do texto hoje classificado de testimonio, onde o
grande público tem acesso à autobiografia dos que não sabem escrever.3
Tampouco está diante da fraude retórica que cala na capa do livro o
nome do ghost writer, a fim de que se agigantem como autobiógrafos
empresários e políticos em nada letrados, mas carentes de reconhecimento
pelos pares. A gênese de A autobiografia de Alice B. Toklas parte da recusa
de Gertrude em escrever sua autobiografia. Em conversa com Alice, o
não é seguido de comentários brincalhões e duma pergunta. Por que a
parceira não escreve a própria autobiografia? De presente, Gertrude lhe
oferece dois títulos: My Life With The Greats, Wives of Geniuses I Have
Sat With, ou My Twenty-five Years With Gertrude Stein. Alice tira também
o corpo da jogada. Reconhece ser competente em mil tarefas domésticas,
mas não tinha queda para a escrita. Concretizado o impasse, Gertrude
promete escrever a autobiografia “de” Alice no próximo verão.
Leiamos as poucas e esclarecedoras linhas que fecham o livro: “Faz
umas seis semanas que Gertrude Stein disse: está querendo me parecer
que você nunca vai escrever a tal autobiografia. Sabe o que eu vou fazer?
Vou escrevê-la para você. Vou escrevê-la com a mesma simplicidade com
que [o romancista Daniel] Defoe escreveu a autobiografia de Robinson
Crusoé. E ela escreveu, e é isto aqui (p. 262)”. O título definitivo do
livro não se refere a “minha vida com”, ou a “meus 25 anos com”. É
mais original. Assume a transgressão ao gênero pela “simplicidade” da

Um dos casos mais ruidosos dos últimos anos é a autobiografia da indígena
guatemalteca Rigoberta Menchú, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació
la conciencia, na realidade escrito por Elizabeth Burgos-Debray, a partir de
entrevistas com a futura ganhadora do Prêmio Nobel da Paz (1992). Meu nome é
Rigoberta Menchú. São Paulo: Paz e Terra, 1995.
3
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escrita ficcional clássica − autobiografia de Alice por Gertrude. Do virae-mexe salta a pergunta que orientou a originalidade do projeto: como e
por que as duas companheiras escreveram uma autobiografia biográfica,
cuja composição relembra a ficção moderna inglesa em seu nascedouro,
tal como descrito por Ian Watt em a Ascensão do romance. 4
Tal confusão de nomes próprios e de personalidades literárias (as
norte-americanas Gertrude e Alice na Paris da primeira metade do século
XX, Defoe e Robinson Crusoé no romance do século XVIII inglês), tais
definições escorregadias de gêneros tradicionais e a consequente soma
teórica iconoclasta (autobiografia + biografia + romance), é totalmente
verossímil porque as duas expatriadas conviviam em regime de “Boston
marriage”. Retoma-se aqui, na língua original, a expressão de Henry
James no romance The Bostonians, publicado em 1886 e filmado em
1984 por James Ivory, e se anuncia o inusitado, embora aguardado, título
da peça histórica de David Mamet, prolífico dramaturgo e cineasta de
Chicago.5 “Casamento bostoniano” é termo típico do século XIX norteamericano. Em sociedade patriarcal, serviu e ainda serve para descrever
o lar onde duas amigas vivem como irmãs, compartilhando o mesmo
teto sem a companhia, o apoio ou a provedoria masculina. A atual crise
econômica global trouxe de volta núcleo familiar semelhante. No novo
milênio, são mães solteiras que se reúnem com os filhos numa única casa,
“with no role for men or romance”. 6
O primeiro a enunciar de maneira rigorosa e dissimulada a condição
política, social e econômica das irmãs sufragistas no século XIX, o já
citado Henry James, irmão do influente filósofo e psicólogo William
James, não deixou claro se a expressão casamento bostoniano recobria
relações onde a intimidade emocional era duplicada pelo contato físico
– relações lésbicas. O oitocentos puritano não permitia tal evidência e
induzia o escritor a apenas “sugerir”, para usar o verbo que fazia festa
nos círculos poéticos dos simbolistas franceses. A escrita geralmente

São Paulo: Companhia das Letras, 1990. Título original: The rise of the novel,
Studies in Defoe, Richardson and Fielding. Londres: Chatto & Windus, 1957.
4

A peça Boston Marriage foi encenada originalmente pelo American Repertory
Theater, em Cambridge, Massachusetts, no dia 4 de junho de 1999.
5

“2 kids + 0 husband = family”, in New York Times, 1 fev. 2009: http://www.
nytimes.com/2009/02/01/magazine/01Moms-t.html?th&emc=th.
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ascética ou assexuada de Gertrude também exige que não se confunda
o pseudo-artista histérico com o verdadeiro artista santo. 7 Em livro
recente, a biógrafa Janet Malcolm afirma: “A palavra ‘lésbica’ nunca foi
pronunciada publicamente por nenhuma das duas sobre sua relação – era
o costume da época não pronunciá-la”. 8
São os modernos leitores anglo-saxões de Henry James e de
Gertrude Stein, estimulados por questões de sexualidade heterossexual
e homoerotismo e informados pela bibliografia sobre estudos de gênero
(gender studies) e pela teoria queer, que têm feito interpretações
desconstrutoras das sugestões jamesianas e steinianas, ou melhor, do
silêncio literário em torno de núcleo familiar exclusivamente feminino.
Tal, aliás, tem sido também o destino atual de outro romance silencioso da
época, o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Refiro-me às relações de
amizade – tidas por alguns leitores como homoeróticas − entre Bentinho
9
e Escobar, possível amante de Capitu e pai de seu filho.

A comparação se esclarece à p. 237 da autobiografia: Virgil Thomson “estabelece
uma diferença bem nítida entre o histérico e o santo. A mesma coisa se aplica
para o mundo da arte. Existe a sensibilidade do histérico que tem todo o aspecto
de criação, só que a criação autêntica possui uma força individual que é uma
coisa inteiramente diversa”.
7

Two Lives – Gertrude and Alice. New Haven: Yale University Press, 2008. Duas
vida: Gertrude e Alice, trad. Patrícia de Queiroz Carvalho Zimbres. São Paulo:
Paz & aTerra, 2008, p. 50. Uma descrição quase caricatural das relações entre
as duas mulheres se encontra no primeiro capítulo, em particular às p. 34-6, e
no terceiro capítulo do livro. Naquele, Janet define o temperamento de Gertrude
por uma leitura político-partidária: “Stein era conservadora e de tendência cada
vez mais reacionária – ela adorava o Partido Republicano, odiava Roosevelt e,
de fato, deu apoio a Franco” (p. 36-7). Tópico mais delicado é o do judaísmo das
duas − dissimulado pelo cosmopolitismo artístico. Por todo o livro, Janet não
economiza comentários malévolos e críticas.
8

Para maiores detalhes, ler o capítulo “Mulheres sem par” [Odd women], in Elaine
Showalter, Anarquia sexual. Sexo e cultura no fin de siècle, trad. Waldéa Barcellos.
Rio de Janeiro: Rocco, 1993. Título original: Sexual anarchy: gender and culture
at the fin de siècle (1990). Para um estudo mais profundo da questão ficcional e
de problemas sentimentais e comportamentais correlatos, consultar Eve Kosofsky
Sedqwick, Epistemology of the closet. Berkeley/Los Angeles: University of
California Press, 1990. A leitura póstuma dos manuscritos de Gertrude descontrói
a escrita ascética e assexuada. Em The language that rises – 1923-1934 (Evanston:
9
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A questão do casamento bostoniano está na base e à flor da pele de
outras ficções de Gertrude Stein, com destaque para Três vidas (1909),
elogiada coleção de estórias, já traduzida e publicada por esta Editora. 10
A primeira e a última das três estórias estão ambientadas na comunidade
dos descendentes pobres de casais alemães e a do meio, na comunidade
dos descendentes de escravos africanos. A ação se passa em Baltimore
(Bridgepoint no livro), cidade próxima de Washington. A Autobiografia
de Alice B. Toklas exige que não se dê continuidade ao notável trabalho
de leitura em que se salientam a audácia e a originalidade estilísticas da
prosa literária de Gertrude, caminho desbravado por Donald Sutherland
em Gertrude Stein: A biography of her work 11 e recentemente palmilhado
com novos e definitivos esclarecimentos por Flora Sussekind no posfácio
à edição brasileira das três novelas. Revela Flora: “O que distingue o
tríptico [...] é a preocupação com a composição, com a experimentação e
com a emergência de uma nova forma de narrar. Isso se manifestaria [...]
no ensaio de princípios que se tornariam fundamentais à sua poética, como
o retrato, a insistência, o presente prolongado, o recomeço, a variação, a
‘intensidade do movimento’”. 12
A autobiografia de Alice B. Toklas é livro que não segue os
pressupostos rigorosos de tal “ética da forma”, para retomar a expressão
de Roland Barthes. Por tomar como modelo o romance clássico de Daniel
Defoe, o texto autobiográfico/biográfico de Alice/Gertrude sai dos trilhos.
Não só escapa às constrições estilísticas que regem a nova forma de
narrar inventada por Gertrude Stein, como também deixa de contradizer –
embora, na realidade, contradiga − as divagações teóricas da autora sobre
a qualidade póstuma de qualquer texto literário genial. A este propósito,
leia-se esta curta passagem da conferência “Composition as explanation”
(1924): “Os que estão criando autenticamente a moderna composição
[nas artes] só terão naturalmente importância quando são mortos porque
por àquela altura a composição moderna se tornou passado e o que é

Northwestern University Press, 2003), Ulla Dydo demonstrou que em certos textos
de Gertrude o vocábulo cows (vacas) significa orgasmos. Gertrude proporcionava
regularmente cows a Alice, mas não os recebia ela própria.
10

Três vidas, trad. Vanessa Bárbara. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

11

Gertrude Stein: a Biography of her Work, New Haven: Yale University Press, 1951.
“A composição na qual se vive”. In: Três vidas, op. cit., p. 201-216.
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clássico está classificado e descrito. Essa é a razão pela qual até chegar
a ser clássico o criador da nova composição nas artes é um fora-da-lei
[outlaw], não há praticamente um momento entre [...]”. 13
Ao adotar como modelo o clássico Robinson Crusoé e ao fixar os
quatro olhos em leitor ávido por gossips sobre as celebridades da vanguarda
internacional, A autobiografia de Alice B. Toklas representa, em termos
formais, um momento “entre” o texto clássico e o texto fora-da-lei. O
produto-entre não é literatura, pelo menos como Gertrude a entende. De
sua perspectiva, ele se apresenta ao leitor exigente como um placebo bem
informado, bem direcionado e bem humorado, às vezes cruel e muitas vezes
útil. Ao negar direito de cidadania à forma de narrar experimental, Gertrude
recorreu à indispensável mediação de Alice. Roubou-lhe o linguajar para
escrever a si. 14 Ao identificar sua escrita à fala da parceira, adjudicou-lhe
– em movimento de alteridade − sentenças, temas, ideias e muito mais. Na
escrita, o nome próprio vive em devir outro. Também passa perto do projeto
iconoclasta a frase de Gustave Flaubert, autor de cabeceira de Gertrude:
“Eu sou Madame Bovary” (Madame Bovary, c’est moi).
Por existir no conjunto da obra steiniana sem o amparo da composição
experimental, A autobiografia de Alice B. Toklas reclama, portanto, uma
abordagem singular de análise. Para chegar à metodologia exigida, optamos
por caminhar por estrada talvez inédita. Começar por enfrentar a prioridade
meramente temática de Três vidas. Em seguida e por um lado, tomar como
apoio a perspectiva de leitura da literatura norte-americana pelos pósestruturalistas franceses (referir-me-ei a Gilles Deleuze) e, por outro lado,
acentuar a situação ímpar da proposta sócio-histórica da autobiografia de
Alice, caso fosse analisada da perspectiva das irmãs latino-americanas
(referir-me-ei a Benedict Anderson e a Doris Sommer).
No primeiro momento, detenho-me no modo como Gertrude
dramatiza nas três novelas a vida das mulheres descendentes de famílias
que atravessaram voluntária ou involuntariamente o oceano Atlântico

Selected Writings of Gertrude Stein, introdução e notas de Carl Van Vechten,
trad. SS. New York: Vintage Books, 1990, p. 514.
13

Em ensaio hoje clássico, Donald Sutherland observa que Stein “recriou a si,
ou melhor, criou uma figura dela, estabeleceu uma identidade, uma gêmea, um
Doppelganger, que foi imediatamente tomado pela publicidade e se transformou
em algo parecido ao monstro Frankenstein, embora de aparência bem bonita”. In
Gertrude Stein, a Biography of her work, trad. SS, op. cit., p. 149.
14
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para se instalar nos Estados Unidos da América. Está em questão o modo
de vida levado pelas duas mulheres alemãs da primeira e da terceira
estória, Anna e Lena, e pela descendente de escravos africanos da segunda
estória, Melanctha. Ao se movimentarem noite e dia por Bridgepoint,
as três mulheres vivem como árvores desenraizadas culturalmente do
torrão natal (Europa e/ou África). No universo de Gertrude, o transplante
dos descendentes de imigrantes não carreia consigo a inserção orgânica
e totalizadora deles no projeto de nação norte-americano. Nossa
argumentação se respalda em observação de Frederick J. Hoffman.
Escreve ele que o personagem Melanctha “nada tem a ver com o
Negro como pertencente a uma classe social ou econômica: realmente,
‘Melanctha’ produz efeito em parte porque admite uma igualdade que
faz subentender a discriminação social – uma igualdade de sentimentos
e emoção”.15 Imigrantes e descendentes vivem como expatriados na
terra adotiva, se me permitem o atalho pelo exagero revelador. Por isso,
conduzem a própria vida e sobrevivem numa igualdade que apenas
pressupõe a discriminação racial e as diferenças econômicas de classe.
São encarnações vivas de sentimentos e emoção.
Intelectualmente rebeldes ao meio ambiente e sem as sensibilidades
inquietas acolchoadas pelas responsabilidades e os valores cívicos
nacionais, as três mulheres mantêm uma relação subjetiva com o espaço
sócio-econômico e político de Bridgepoint. Não se dão como tarefa viver
o projeto da nação norte-americana à maneira de cidadãos que armam um
quebra-cabeça, onde as variadas peças em jogo acabariam por se encaixar
num todo imaginário, até então inexistente. Para usar expressões de
Gilles Deleuze, as três mulheres fazem parte duma “parede construída
com pedras livres, não-cimentadas”. Têm como tarefa “a afirmação de
um mundo em progresso [en processus]”, que, caso se pense numa forma
totalizadora para descrevê-lo, seria a do “arquipélago”. São ilhas e entre
ilhas, pontos móveis e linhas sinuosas.16

15

Gertrude Stein, trad. Eli Patti. São Paulo: Martins, 1963, p. 60.

Apoio-me aqui em expressões e análise tomadas de empréstimo à leitura sóciopolítica da literatura anglo-americana proposta por Gilles Deleuze: “O solteiro
de Melville (Bartleby) como o de Kafka deve encontrar o ‘lugar de seus passeios’
− a América. O norte-americano é aquele que se liberou da função paternal
inglesa, é o filho de um pai em migalhas de todas as nações. [...] sua vocação
não é a de reconstituir um ‘velho segredo de Estado’, uma nação, uma família,
16
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Tomemos como apoio e reforço teórico uma curta passagem da
autobiografia, onde Alice fala do modo como Gertrude compara, pela
semelhança, os Estados Unidos e a Espanha. Escreve Alice: “Os americanos,
segundo Gertrude Stein, são que nem os espanhóis, abstratos e cruéis. Não
que sejam brutais, mas cruéis. Ao contrário da maioria dos europeus, [os
espanhóis] não mantêm contacto íntimo com a terra” (p. 96). Assim como
os espanhóis, as mulheres de Três vidas se educam e se projetam na vida
de maneira abstrata e cruel, participando de modo subjetivo, aleatório e
anárquico, tanto do território que acolheu os antepassados e as acolhe,
quanto da construção da nação. São individualistas, autocentradas e
vivem ao ritmo do processo de desenvolvimento ditado pelas respectivas
irmandades que, por sua vez, se apresentam – na vasta nação americana
− como núcleos populacionais autossuficientes e isolados, peças soltas de
quebra-cabeça, ilhas e entre-ilhas, pontos móveis e linhas sinuosas. Estão
a constituir o arquipélago norte-americano.
O aprimoramento íntimo e o aprendizado da vida são buscados
numa forma particular de autoeducação e de progresso17, de afirmação
da individualidade. O complexo movimento sentimental se define pela
ação de perambular (to wander).18 As três perambulam por Bridgepoint,
uma herança, um pai, é antes de tudo a de constituir um universo, uma sociedade
de irmãos, uma federação de homens e de bens, uma comunidade de indivíduos
anarquistas, inspirada de Jefferson, Thoreau e Melville”. Critique et clinique,
trad. SS. Paris: Minuit, 1993, em particular p. 111-2.
Já usada por nós para traduzir “en processus” (Deleuze), a noção de progresso
aliada ao crescimento sentimental de personagem, ou de conjunto de personagens,
é comum em Gertrude. Note-se o título do livro e leia-se este trecho do capítulo
33 de The making of Americans: being a history of a family's progress: “Então
ouça enquanto eu lhe conto tudo sobre nós, e espere enquanto eu corro lentamente
adiante, e ame, por favor, esta história do progresso de uma família decente”
(Evanston: Dalkey Archive Press, 1995).
17

Na edição de Três vidas, Flora Sussekind acentua a importância do verbo to
wander. Nesta leitura da autobiografia, ele passa a ser o modo como se traduz
o “lugar dos passeios de solteiros – a América”. Cito Flora: “Alguns estudiosos
da obra de Stein associam o seu uso da expressão wandering [...] à influência
de William James, seu professor em Radcliffe, que em Psychology: The Briefer
Course, de 1892, por exemplo, discute formas de ‘mind-wandering’ e ‘wandering
attention’ como características de crianças e adultos especialmente sensíveis a
estímulos sensoriais imediatos” (Três vidas, op. cit., p. 81).
18
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assim como Gertrude Stein caminha a esmo, mas sempre em prospecção,
por Paris e pelas desconhecidas e sedutoras paragens europeias. No
caso das novelas, a perambulação tinha por fim o encontro com pares
femininos e masculinos −, forma de progresso que fascina e enternece
a grande ficcionista Gertrude Stein. Leiam-se alguns pouquíssimos
exemplos extraídos de Três vidas: “Melanctha gostava de perambular”.
“Perambulou pelas ruas procurando o conhecimento”. Às vezes, ela se
fazia acompanhar das amigas Jane e Rose: “Passaram a perambular só
para ficarem juntas”. A conjunção da experiência das mulheres com a de
Gertrude em Paris se encontra nesta frase da autobiografia: “Os dolorosos
incidentes que tramou para a vida de Melanctha foram muitas vezes
observados ao descer a colina [de Montmartre] desde a rua de Ravignan
[onde se localizava o ateliê de Picasso]”. Ela perambulava pelas ruas de
Paris com os quadros de Picasso na imaginação literária.
Num segundo momento, há que associar o transplante de seres
humanos ao fato de que, na maioria das vezes, o leitor está diante de
amigas que vivem – de maneira constante ou intermitente − em regime
de casamento bostoniano. Note-se que as alemãs (Anna e Lena) e a afroamericana (Melanctha) pouco ou nenhum contato têm com a elite branca
fundacional, a não ser que se tome a condição de doméstica ou agregada
em casa de família branca e abastada como forma de apaziguamento
nacionalista do desenraizado. 19
Ao contrário do que acontece na literatura latino-americana do
século XIX, os personagens femininos transplantados de Três vidas não
têm como anteparo físico e moral os braços masculinos (figurados, neste
caso) duma nação que, tendo sido imaginada pelo romancista através do
casamento heterossexual, se constrói a si na totalização patriótica de nativos,
colonizadores, escravos e imigrantes, disparatados social, econômica e
regionalmente. Referido por Gilles Deleuze como sendo personagem típico
de Herman Melville, o “solteiro” equivale à parceria feminina em regime de
casamento bostoniano. Em outras palavras, assim como em A autobiografia
de Alice B. Toklas, não há em Três vidas a vontade dramática de inserir em
território nacional físico ou imaginário cada uma das três mulheres casadas
à maneira de Boston. Em situação sócio-política bem particular, Anna,

Nesse sentido é que se pode entender de maneira menos convencional a importância
do verbo “to change” no discurso do presidente Barack Obama e o caráter
revolucionário de sua frase-slogan: “In these United States, we are one people”.
19
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Melanctha, Lena, Gertrude e Alice progridem, na intimidade, em aventuras
ensimesmadas, frutíferas e complexas, mas de parco rendimento patriótico
e de repercussão cívica quase nula.
Indiretamente, estou me referindo à ausência em Três vidas e
em A autobiografia de Alice B. Toklas dos pressupostos que alicerçam
o incontornável ensaio de Benedict Anderson, Imagined Communities:
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983), 20 e as
poderosas leituras do romance latino-americano, enfeixadas por Doris
Sommer em Foundational fictions: The National Romances of Latin
America (1991). 21 Alicerçando-se nas ideias de Benedict Anderson,
Sommer salienta que o romance latino-americano submete o leitor a uma
aula de educação histórica e cívica. Pela leitura da ficção nacional, ele
aprende que a paixão heterossexual repudia a mancha colonial e alicerça
o consequente sentimento de patriotismo, como é o caso – entre nós −
de Iracema, de José de Alencar. Numa aliança sócio-política que vai
além das diferenças impostas ou sugeridas pelos valores de raça, região
e classe, os habitantes da nação latino-americana en processus − Martim,
Iracema e Moacir, colonizadores e colonizados − vivem (ou deveriam
viver) ao ritmo da imaginação romanesca e do patriotismo.
Em todos nossos romances, o narrador – para se valer da conhecida
distinção de Walter Benjamin – é semelhante ao lavrador. Em vertical
orgulhosa, ele narra a história da própria terra, sem olhos para o horizonte
dos nativos e dos transplantes. No caso de mulheres em regime de
casamento bostoniano (ou de homem solteiro), o personagem é sempre
marinheiro, em deslocamentos contínuos e em eterna perambulação
(mesmo no caso de o movimento estar circunscrito aos limites duma
cidade). Portanto, não é gratuita a assimilação não só das três vidas
ficcionais às duas vidas da autobiografia, como também de Alice a
22
Robinson Crusoé e de Gertrude a Defoe.
Londres: Verso Editions, 1983. Nação e consciência nacional, trad. Lólio
Lourenço de Oliveira. São Paulo: Editora Ática, 1989.
20

Foundational Fictions: The National Romances of Latin America. Berkeley:
University of California Press, 1991. Ficções de fundação, tradutoras Gláucia
Renate Gonçalves e Eliana Lourenço de Lima Reis. Belo Horizonte: Editora da
UFMG, 2004.
21

Caso tivéssemos dado continuidade à leitura sócio-política de Gilles Deleuze
no confronto Europa versus Estados Unidos da América, este posfácio poderia
22
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Em sequência à diferença de caráter sociopolítico entre a literatura
latino-americana e a norte-americana, sugiro a leitura desta passagem da
autobiografia de Alice: “Quando encontrei Gertrude Stein pela primeira
vez, em Paris, admirei-me de jamais ter visto um livro francês em cima de
sua mesa. Embora sempre houvesse uma infinidade de ingleses, não se viam
nem sequer jornais parisienses. Mas você nunca lê em francês? Pergunteilhe, como tanta gente fazia. Não, respondeu-me. [...] Uma das coisas que
me agradaram durante estes anos todos é viver rodeada por pessoas que não
sabem inglês. Isso me deixa mais completamente a sós com meus olhos e
o meu inglês. Do contrário não sei se teria sido possível manter esta total
intimidade com minha própria língua (p. 74-5)”. Em Paris, ao viver a pátria
de maneira “abstrata e cruel”, “sem manter contacto íntimo com a terra”,
mas em “total intimidade” com a língua mãe, Gertrude se assemelha a outro
solteiro, Fernando Pessoa, que afirmava pela voz de Bernardo Soares: “Não
tenho sentimento nenhum politico ou social. Tenho, porém, num sentido,
um alto sentimento patriotico. Minha patria é a lingua portuguesa”.
Deve vir daí – do amor à língua-mãe – que advenha o ódio, em
Gertrude, de contemporâneos geniais como James Joyce e Ezra Pound
(p. 210-1). Gertrude não admitia que se inventassem palavras. Está
dito na autobiografia que Gertrude “quis durante certo tempo inventar
palavras, mas logo desistiu. A língua inglesa era o seu instrumento e era
com ela que a tarefa tinha de ser levada a cabo, o problema resolvido. O
emprego de palavras fabricadas a ofendia, consistia numa evasão para o
emocionalismo imitativo” (p. 125). A respeito de Joyce sairá com jogo
de palavras bastante feliz, embora maldoso: trata-se de autor de texto
incompreensível que todo mundo compreende (cf. p. 221).
ter tomado uma estrada paralela. Optamos, no entanto, por abordar a questão no
confronto entre o país do Norte e os do Sul da América. Nesse sentido, acrescentamos
esta citação que, ao dar continuidade à nota 16, reapresenta a distinção proposta por
Deleuze. “O pé na estrada dado pelo personagem norte-americano, ou o processo de
desterritorialização tematizado por aquela literatura, é o novo messianismo, de que
fala D. H. Lawrence, o contributo democrático duma literatura que vai contra a moral
europeia de salvação e de caridade e a favor duma moral da vida”. Ao se referir a um
elenco de grandes romances em inglês, do qual não consta obras de Gertrude, observa
Deleuze: “Tudo neles é partida, devir, passagem, salto, démon, relação com o que está
fora. Eles criam uma nova Terra, mas vai acontecer que o movimento da terra é a
própria desterritorialização”, “De la supériorité de la littérature anglaise-américaine”. In:
DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Dialogues, trad. SS. Paris: Flammarion, 1977, p. 48.
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A base para Três vidas e A autobiografia de Alice B. Toklas está
na disposição das mulheres para o desenraigamento do torrão natal e o
transplante em terra estrangeira, no casamento à moda de Boston como
regime de convivência íntima e na língua inglesa como principal respaldo
sócio-político. Só que a medalha da imigração de Três vidas se apresenta
na autobiografia pelo seu reverso – a emigração. Por vontade própria,
Gertrude e Alice cruzam de volta o Oceano Atlântico. Desenraizam-se
do solo americano para se transplantarem para o solo da origem familiar.
Ao se expatriarem, as duas senhoritas pertencentes à elite econômica da
jovem nação 23 passam a ter como ponto de referência fixo e móvel a
cidade de Paris. Aonde vão, carregam às costas, como mochila, a cidadeluz e seus moradores cosmopolitas. A casa de Gertrude e do irmão Leo
na rua de Fleurus − que viria a ser definitivamente a de Gertrude e de
Alice a partir de 1914 − é, em microcosmo, as residências de mulheres
“bostonianas” que estão esparramadas por Bridgepoint, em Três vidas.
O transplante das duas senhoritas é descrito e comentado nos quatro
primeiros capítulos da autobiografia – dois a dois. O curtíssimo primeiro
capítulo, “Antes de conhecer Paris”, fala de Alice e deve ser associado
ao segundo capítulo, “Minha chegada em Paris”. Já o terceiro capítulo,
“Gertrude Stein antes de chegar a Paris” deve ser associado ao quarto
capítulo, “Gertrude Stein em Paris – 1903-1907”. Dois a dois, os quatro
primeiros capítulos do livro ostentam um invejável equilíbrio entre o foco
narrativo na narradora/protagonista Alice e no personagem Gertrude.
Autobiografia e biografia se sucedem ao ritmo de revezamento, tendo como
linha em comum as duas expatriadas em regime de casamento bostoniano.
A aparência de equilíbrio é, no entanto, enganadora, em particular
se ativermos à questão de gender. Já assinalada nos créditos da capa, a
hierarquização se repete na vida social e intelectual das parceiras, divididas
que foram no modo como acolheram convidados, ou foram recebidas
por anfitriões. Os casais heterossexuais de artistas e as autoridades do
círculo diplomático ou da vida militar acabam por se relacionar ao casal
bostoniano de maneira a estabelecer o que, em casamento santificado por
cartório ou igreja, se convencionou classificar por papel masculino e papel

Observa Alice: “Passei a infância e a adolescência embalada pela doce
existência educada de minha classe e casta” (p. 7), “Ela [Gertrude] nasceu em
Allegheny, Pensilvânia, de uma respeitabilíssima família de classe média” (p.
75). As duas descendiam de empresários americanos judeus de segunda geração.
23
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feminino. A maioria dos homens artistas – em particular, os considerados
pelo texto como “gênios” − conversa com Gertrude, enquanto a maioria
de suas mulheres conversa com Alice. O convívio com os gênios é apenas
uma dádiva da vida em comum para Alice. Lembre-se o título sugerido
por Gertrude para a autobiografia e finalmente abandonado: My Life With
The Greats, Wives of Geniuses I Have Sat With.
Leiamos a autobiografia: “Como já disse, Fernande [esposa de
Picasso] foi a primeira mulher de um gênio que sentou a meu lado. Os
gênios vinham e conversavam com Gertrude Stein e as mulheres sentavam
comigo. A lista se desdobra, a perder de vista por anos afora” (p. 91,
também p. 18). Alice se deixa cercar pelas esposas de Matisse, Braque,
Juan Gris, Ernest Hemingway, Sherwood Anderson, etc. Enquanto
Gertrude negocia com o editor inglês no escritório, Alice espera do
lado de fora do prédio, cobiçando os objetos exibidos pelas vitrinas de
Londres (p. 134). Durante a guerra de 1914-1918, Gertrude é a motorista
do fordeco e Alice uma espécie de factótum (p. 184). Lê-se na página
198: “Eu vivia dizendo que Gertrude Stein era a chofer e eu a cozinheira”.
A casa, os livros e o automóvel são de Gertrude e a cozinha de Alice.
Recentemente, a biógrafa Janet Malcolm foi taxativa: “A posteridade não
tratou bem o alterego de Stein. [...] Toklas continua sendo a megera feia e
sombria, e Stein, a princesa bonita e brincalhona”. 24
Tal hierarquização nos papéis assumidos no privado e no público
leva o texto autobiográfico a ostentar uma primeira e notável bifurcação.
Está em jogo a possível responsabilidade de uma e da outra pela escrita.
O texto autobiográfico oscila, portanto, entre a dona de casa Alice e a
escritora Gertrude. Entre os múltiplos relatos de fait divers (Alice) e as
muitas divagações estéticas e digressões teóricas (Gertrude). De um lado,
temos algo semelhante a um diário íntimo de artista, onde sobressaem as
anotações como que feitas dia a dia, mês a mês, ano a ano, sempre ferinas,
mordazes e muitas vezes irônicas. Elas contêm não só informações sobre
o relacionamento pessoal e intelectual de Gertrude e Alice, como também
historietas curiosas e esclarecedoras a respeito do cotidiano dos artistas
cubistas e dos escritores anglo-saxões e de suas respectivas mulheres. Do
outro lado, desfilam reflexões personalíssimas sobre as artes, as leituras
e a escrita literária, seguidas sempre de notáveis autorreflexões sobre a

24

Duas vidas, op. cit., p. 206.
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concepção de forma literária que Gertrude inventa e quer manter – e, na
realidade, não mantém na autobiografia..
Se os fatos exclusivamente anedóticos se perdem com o tempo e são
reencontrados nas várias biografias das duas mulheres e na multidão de textos
alheios, onde são geralmente referidos, o segundo caminho da bifurcação é de
grande importância para se conhecer tanto a gestação do movimento cubista
(da perspectiva de Gertrude, é claro) 25, quanto a gênese dos vários textos
soltos e dos livros que escreveu. Esse caminho pode ser enriquecido – e como!
− pela leitura dos perfis (portraits, no original), escritos no estilo literário de
Gertrude, acima descrito sucintamente por Flora Sussekind. O primeiro deles
em data, Ada, 26 foi redigido em 1910 e se refere (indiretamente, já que os
nomes próprios reais não são utilizados) à própria Alice. Na autobiografia,
Alice reage ao portrait: “Comecei a ler e achei que ela [Gertrude] estava
se divertindo à minha custa. Protestei e hoje ela diz que também protesto
com a minha autobiografia. Finalmente cheguei ao fim da leitura e fiquei
tremendamente feliz com o que tinha lido” (p. 120).
No passado, competiu a Alice protestar contra um texto sobre
ela, que não era ainda o dela. Sua autobiografia – a autêntica − só seria
publicada em 1954 com o título de The Alice B. Toklas Cook Book. 27
O futuro livro já está, no entanto, no livro de 1933, como atesta esta
passagem da autobiografia, onde a descrição do modo de Matisse desenhar
é expressa por comparações que saem da imaginação criadora de Alice:
“Usou o desenho distorcido como se faz com a dissonância em música
ou com o vinagre ou o limão na cozinha, ou com as cascas de ovos para
clarear o café. Para mim é inevitável procurar comparações na cozinha,
pois gosto muito de comer e cozinhar e sei o que estou dizendo” (p. 45).28

Exemplo extraído da autobiografia: “Gertrude Stein sempre diz que o cubismo
é uma concepção puramente espanhola, que só os espanhóis podem ser cubistas
e que os únicos cubistas autênticos são Picasso e Juan Gris” (p. 96).
25

As duas páginas do portrait de Alice podem ser lidas, ou escutadas no
seguinte link: http://thetalkingpeoplepodcast.blogspot.com/2008/05/stories-adaby-gertrude-stein.html
26

Ed. bras.: O livro de cozinha de Alice B. Toklas, trad. Helena Londres. São
Paulo: Companhia das Letras, 1996.
27

Haveria, sem dúvida, que comparar uma autobiografia à outra. À guisa de
informação lembre-se o episódio narrado por Donald Sutherland em Alice and
28
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No sétimo e último capítulo da autobiografia, as digressões teóricas
e as divagações estéticas, bem como o infindável relato de fait divers,
perdem o interesse pelo coeso grupo de artistas cubistas parisienses,
dominado pelos espanhóis, e no vazio acolhem um bando de escritores
norte-americanos e ingleses mais jovens. O destaque vai para o “aluno
dileto” Ernest Hemingway (p. 221-229), responsável pela divulgação de
célebre frase de Gertrude, que se tornou slogan do grupo: “You are all a
lost generation”. 29 O texto autobiográfico é dominado por escritores que,
de maneira assídua ou intermitente, cercam e frequentam a casa e o casal.
“Começamos a conhecer gente nova o tempo todo” (p. 203).
O quinto capítulo, “A guerra”, pode destoar em termos temáticos
dos demais, pois relata o engajamento das duas companheiras no esforço
de guerra, com perambulações infindáveis pela França num fordeco dado
de presente por parentes ricos de Gertrude. Do ponto de vista da história
das artes, que a autobiografia desenvolve à sua maneira, a guerra marca
um primeiro fim para a autobiografia (“nessa primavera e nesse início do
verão de 1914, acabou-se para sempre a vida de antigamente”, p. 148).
Tal parada brusca será mais bem compreendida no capítulo final do livro,
quando se cita a coleção de ensaios intitulada How to write 30 Ali, escreveu
Gertrude, que cita a si mesma na autobiografia: “Pintar agora, depois do
grande período, voltou a ser uma arte menor” (p. 234). 31

Gertrude and others (1971), citado por Janet Malcolm. O estudioso vai visitar
Gertrude em Paris e leva um buquê de rosas. “Fiz algo à porta que teria sido
imperdoável entreguei o buquê a Alice como se a uma empregada, que então
traria um vaso para elas. Mas Alice conduziu a mim e ao buquê até a sala de estar,
dizendo: ‘Veja, amorzinho, o que Donald trouxe para mim! Muito obrigada.
Como você soube que essas são minhas flores favoritas? ’ E então, foi buscar um
vaso” (Apud Duas vidas, op. cit., p. 198).
A frase citada é epígrafe do romance The Sun also rises (O sol também se
levanta, 1926). Para as reações de Hemingway às aleivosias e ironias de Gertrude
na autobiografia, recomenda-se a leitura do livro póstumo The moveable feast
(1964). Tradução brasileira: Paris é uma festa. Rio: Civilização Brasileira, 1985..
(Note-se na escolha do adjetivo para feast a lembrança do wander steiniano.
Moveable: móvel, variável, etc.)
29

30

How to write. Paris: Plain Edition, 1931.

Outro exemplo tomado à autobiografia: “Os surrealistas são a vulgarização
de Picabia assim como Delaunay e seus discípulos e os futuristas foram a
31
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Não é gratuito esse fim ao meio do livro. Em termos da educação
artística de Gertrude, tudo o que tinha para aprender o tinha sido em
seu contacto não tanto com os escritores contemporâneos, herdeiros
da tradição naturalista do século XIX, mas com Cézanne e os artistas
espanhóis, de que Picasso e Juan Gris são os melhores exemplos. Ao
dar por encerradas as perambulações pelo território cubista, ela vai
buscar cumplicidade sentimental e intelectual entre os escritores jovens
expatriados que, à semelhança dela, tinham tido a experiência da guerra
mundial e sobreviviam no clima tenso do entre guerras. A pintura voltava
a ser uma arte menor – decretava Gertrude em How to write.
Subsequente ao aprendizado estilístico com a tela cubista, será que
a nova forma de narrar proposta por Gertrude seria aceita e assumida pelos
jovens norte-americanos em perambulação pela Europa? A resposta é
dada todo o tempo e indiretamente na autobiografia. Seja no modo como
Gertrude se autodenomina “gênio”, seja por ser ela a primeira a traduzir a
passagem da estética literária do século XIX para a nova forma de narrar.
Está, ainda, na força que exerce ao impor aos jovens a atitude de saber-olhar
como alicerce na formação do escritor – “uma sentença não é emocional o
parágrafo é [...] o parágrafo é emocional não porque expresse uma emoção
mas porque registra ou limita uma emoção” (How to write).
Neste particular, retomemos o texto da autobiografia: “eu sinto é com
os olhos [...] com os olhos vejo palavras e frases” (p. 74). Ela compõe a
página com os olhos, assim como Cézanne, Picasso e Matisse compunham
a tela. Interessou-lhe no convívio com os pintores a feitura da obra – o
modo de composição, a ética da forma. Ela transpôs o saber visual para a
escrita literária. Em passagem pungente da autobiografia, Alice descreve o
momento da revolução. Ela e a companheira estavam em Granada, “e foi
lá e naquela ocasião que o estilo de Gertrude Stein aos poucos começou a
mudar. Diz ela que até então se interessara pelas entranhas das pessoas, pelo
seu caráter e o que se passa no íntimo, mas durante esse verão, pela primeira
vez, sentiu vontade de exprimir o ritmo do mundo visível. Consistiu num
longo e tormentoso processo, ela olhava, ouvia e descrevia. [...] Tentou
tudo o que se pode tentar em matéria de descrição” (p. 124-5).
Como acentuamos ao início, a revolução de A autobiografia de
Alice B. Toklas não é propriamente literária, é outra. Está comprometida
com o desafogo da notável escritora que, tendo se exercitado na forma de
vulgarização de Picasso” (p. 219).
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narrar que inventara, não era compreendida. No mundo dos livros, havia
que abrir uma porta diferente para que fossem abertas as portas fechadas
pela indiferença do público. Em 1933, o desvio pela autobiografia se
revelou um atalho para a literatura. Gertrude Stein esquecia seus devaneios
estéticos e visava a uma didática que se fundava na experiência da vida
feminina em comum.
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O LU(g)AR DOS SERTÕES
Gilberto Mendonça Teles
A palavra sertão tem servido, em Portugal e no Brasil, para
designar o “incerto”, o “desconhecido”, o “longínquo”, o “interior”, o
“inculto” (terras não cultivadas e de gente grosseira), numa perspectiva
de oposição ao ponto de vista do observador, que se vê sempre no “certo”,
no “conhecido”, no “próximo”, no “litoral”, no “culto”, isto é, num lugar
privilegiado — na “civilização”. É uma dessas palavras que traz em si,
por dentro e por fora, as marcas do processo colonizador. Ela provém de
um tipo de linguagem em que o símbolo comandava a significação (re)
produzindo-a de cima para baixo, verticalmente, sem levar em conta a
linguagem do outro, do que estava sendo colonizado. Refletia na América
o ponto de vista do europeu — era o seu dito (ou seu ditado), enquanto nas
florestas, nos descampados, nas regiões tidas por inóspitas, de vegetação
difícil, se ia criando a subversão de um não-dito nativista e sertanista que
se tornou um dos mais importantes signos da cultura brasileira, sobretudo
depois que Euclides da Cunha, no início do século XX [1902], publicou
o seu livro magistral, Os sertões, escancarando a realidade brasileira
para os próprios brasileiros que, durante todo o século XX, discutiu e
louvou este livro, pondo sempre em evidência a sua linguagem, mas sem
compreender bem os sentidos latentes na tortuosidade de uma escrita que
a crítica, apalermada, pensou fosse uma “prosa parnasiana”, tratando logo
de classificar o livro como “romance” [José Veríssimo e João Ribeiro],
como “epopeia” [Afrânio Peixoto] e até como “poesia” [José Veríssimo].
Afrânio Coutinho chega ao cúmulo da baianidade, no fim de sua vida,
a pôr Os sertões no gênero épico, ao lado de Os lusíadas, do Uraguai,
do Caramuru, em vez de incluí-lo entre os grandes ensaios brasileiros.
Confundia a metáfora hiperbólica “a epopeia de Canudos” com a sua falta
de rigor no estudo do texto de Euclides da Cunha.
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A obscuridade etimológica que envolve o termo sertão11 constitui
um dos elementos motivadores das várias significações que ele foi
adquirindo, à medida que o espaço brasileiro se foi ampliando para
Oeste. Dir-se-ia que a horizontalidade da conquista territorial atuou
no esvaziamento do símbolo colonialista, transformando-o em signo
linguístico da nova realidade nacional e ampliando o imaginário dos
nossos escritores. O percurso dessa transformação se deixa ler ao longo
da poesia brasileira, não só através de mudanças operadas no significante
escrito e falado [sartãao → çartão → certam → sertão → Sertão →
sertões → e o lúdico ser tão], mas principalmente pela incorporação
de conteúdos provenientes da configuração geográfica do Brasil, com
4.328 km de extensão Leste-Oeste (e 4.320 km de Norte a Sul), do que
resultaram grandes áreas vazias no Centro, no Planalto Central, que só
a partir de 1950 começam a ser efetivamente ocupadas. Isto explica o
sentido popular, segundo o qual o sertão é outro lugar, é o lugar do outro:
fala-se dele, mas ele sempre está longe da enunciação. É a concepção
metropolitana que pôs a palavra em circulação no século XVI, que se
amparava num demonstrativo, num advérbio ou num dêitico [esse, ali, lá,
acolá, mais além], para melhor caracterizá-lo. A subversão deste conceito
estratificado na língua só foi possível quando o escritor formulou a sua
própria linguagem, assumindo-o como circunstância e falando de dentro
dele, nele, “Destes sertões”, como na épica de Cláudio Manuel da Costa.
Foi neste deslizar entre a língua e a linguagem, entre o lugar da acepção
geográfica e o lu(g)ar da acepção poética, que se criaram as melhores
imagens do sertão, como na aproximação de “Sertão e Favela”, em
Oswald de Andrade, ou como no aproveitamento de um verso de Camões
para a belíssima figura do “Sertão do Nunca Dantes” no Martim Cererê,
de Cassiano Ricardo. Ou como no cordel de Camongo, onde se diz que
o Saci “Quanto mais pulo aprendia / e ensinava no sertão / mais inimigo
fazia, / mais ganhava admiração / e mais punha poesia / no seu pulo e
certidão”.
Pode-se falar no “entrelugar” do sertão, espaço entre a língua e a
linguagem, entre a observação que se quer científica e a imaginação que
o leva à literatura. É o que se documenta abundantemente nos cronistas
e viajantes, incluindo-se os religiosos e catequistas, e vai lentamente
aparecendo na obra dos poetas, com o seu “luar” e, claro, com o seu

1

Cf. “Nota ”, no final.
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“lugar” ou não-lugar”, uma utopia ou uma eutopia (um bom lugar) —,
um lugar banhado de luar: o lu(g)ar de fusão, de encontro de Riobaldo
com o Diabo, uma trindade em que se reúnem o Inferno, o Purgatório e
o Paraíso, como quer Ariano Suassuna em A pedra do reino, o lugar de
encontro do mar com o sertão, segundo a profecia.
1) NOS CRONISTAS E VIAJANTES
A palavra sertão está em todos os cronistas e viajantes que visitaram
o Brasil nos séculos XVI, XVII e XVIII, época das entradas e bandeiras,
das descobertas de minas de ouro e diamante, da fundação de povoados
e cidades, como Vila Rica, em Minas Gerais, e Vila Boa, em Goiás. Os
primeiros viajantes deixaram observações apenas sobre o litoral, onde
viveram. Daí é que “contemplavam” o interior — o sertão —, falando dos
índios que vinham do “mato” ou do sertão, palavras que se identificam na
época. Depois, seguindo o exemplo dos bandeirantes, arriscaram-se para
além da Serra do Mar; e já no século XIX configuravam todo o Brasil nos
seus relatórios e relatos, como Saint-Hilaire, Pohl e Ferdinand Denis, por
exemplo. Na obra desses viajantes existe um rico repositório de mitos,
lendas, casos e uma série de músicas e canções: de amor, de guerra, de
rituais (fúnebres, encantatórios) que ficaram sempre à margem da cultura
brasileira. Os historiadores da cultura o ignoraram; os antropólogos tinham
outras “preocupações”; e os sociólogos, “atarefados” com as classes
sociais na perspectiva comunista, não lhe deram nenhuma importância e
às vezes nem mesmo sabiam dele.
É claro que, oficialmente, a Carta de Pero Vaz de Caminha, de
1500, hoje com pátina de literatura, é o primeiro documento a registrar
a palavra sertão no Brasil. Ao falar das aves, anota que “alguũs deziã
que virã rrolas mas eu nõ as vy mas segundo os arvoredos sam muy
mujtos e d’jmfindas maneiras nõ doujdo que per esse sartaão ajam
mujtas aues” (p. 57). E ao descrever a nova terra que vê de dentro da
nau capitânea, diz que
[...] depomta apomta he toda praya parma mujto chaã
e mujto fremosa. pelo sartaão nos pareceo do mar mujto
grande por que aestender olhos nõ podiamos veer se nõ tera
earuoredos que nos pareçia muy longa tera (p. 62).
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Documenta-se aí o sentido que se generalizou entre os viajantes
do século XVI: o da oposição litoral X sertão. No primeiro exemplo o
demonstrativo aponta para o distante — “esse sartaão”, o que está longe
“deste lugar”, de onde se fala: e a distância fica ainda maior quando se
vê a palavra na sua forma antiga, com a assimilação de e / a e com as
duas vogais antes da crase [aã]. No segundo, se concretiza a oposição:
vista do mar e, portanto, em oposição a ele, a terra distante — o sartaão
— pareceu ao cronista “muy longa tera”, com a conotação de terra vasta
e distante por não ser abarcada pelos olhos. É com este sentido que vai
ser usada duas vezes em Os Lusíadas: primeiro referindo-se à vila de
Pondá, conquistada pelos portugueses no interior da Índia (“Pondá no
sertão posta”, X, 72); depois tratando das incursões pelo interior da ilha
de Java, como nos versos da estrofe 134 do canto X:
A gente do Sertão, que as terras anda,
Hum rio diz que tem miraculoso,
Que por onde elle so sem outro vae,
Conuerte em pedra o pao que nelle cae

Com exceção de André Thevet, em cuja obra, As singularidades da
França Antártica [1558 ?], não conseguimos encontrar a palavra “sertão”
mas apenas o seu equivalente ou “tradução”, como “interior” ou alguns
possíveis sinônimos como “mato” e “região”, todos os viajantes que
passaram pelo Brasil, da segunda metade do século XVI ao século XVIII,
deixaram ligeiras referências ao termo, utilizando-o quase que com a mesma
significação: a de terras distantes do litoral, interland, deixando aí implícita
outra oposição — lugar sem árvore, praia, litoral / lugar com árvore, mato,
interior, [sertão]. A variação semântica, se existe, é mínima. Na obra de Hans
Staden, Duas viagens ao Brasil, de 1557, encontra-se a descrição de uma
viagem de Santa Catarina ao Paraguai, lendo-se que “Aqueles que seguiram
por terra se muniram de víveres para a caminhada através do sertão” (p.
65). Nos dois livros de Pero de Magalhães Gândavo, amigo de Camões,
encontra-se o termo sertão. Na História da Província Santa Cruz a que
vulgarmente chamamos Brasil, de 1576, o Cap. 3 trata “Das capitanias e
povoações de portugueses que há nesta província” e nele se lê:
Iunto dellas [povoações] auia muitos Indios, quando
os Portugueses começaram de as pouoar: mas porque
os mesmos Indios se leuantauam contra elles & faziam
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lhes muitas treições, os gouernadores & capitães da terra
distruiramnos pouco a pouco & mataram muitos delles:
outros fugiram pera o sertão, & assi ficou a terra desoccupada
de gentio ao longo daas pouoações. (p. 10-11).

E no próprio título do Cap. 14, “Das Grandes Riquezas que se
Esperam da Terra do Sertam” se documenta a palavra, já numa grafia
diferente, como era comum nessa época (lembre-se, de passagem, que
a uniformização da ortografia portuguesa só se vai dar em 1911). Esse
capítulo mostra, numa narração fantasiosa mas contida, como os índios,
expulsos da costa leste do Brasil, foram ter com índios provenientes da
costa oriental, do Peru, ávidos por trocar ouro por ferramenta e como
encontraram uma cidade de ouro e prata no caminho (o mito do ElDorado). Vale a pena ver o texto, tal como está na edição princeps:
Esta prouincia Sancta Cruz, alem de ser tã fertil como
digo, & abastada de todolos mãntimentos necessarios pera a
vida do homem, he certo ser tambem muy rica, & auer nella
muito ouro & pedraria, de que se tem grandes esperanças. E
a maneira de como isto se veo a denunciar & ter por cousa
aueriguada, foy por via dos Indios da terra. Os quaes como
nam tenham fazendas que os detenham em suas patrias, &
seu intento nam seja outro senam buscar sempre terras nouas,
a fim de lhes parecer que acháram nellas immortalidade &
descanso perpetuo, aconteceo leuantarense hũs poucos de
suas terras, & meterense pelo sertam dentro: onde depois de
terem entrado algũas jornadas, foram dar com outros Indios
seus contrarios, & ali teueram com elles grande guerra. E
por serem muitos & lhes darem nas costas, nam se podéram
tornar outra vez a suas terras: por onde lhes foy forçado
entrar pela terra dentro muitas legoas.

Em sua Viagem à terra do Brasil, de 1578, Jean de Léry, sempre
a contestar André Thevet, descreve o que viu e o que ouviu ao longo da
costa brasileira. Quando deseja indicar fatos que ocorreram longe da costa
não usa a palavra “sertão”, mas expressões como “cerca de vinte léguas
pelo interior das terras”, no “mato”, “dentro do mato” e outras sinônimas.
Comporta-se como se o olhar do civilizado devesse estar sempre no litoral,
além do qual só existem as terras do interior e, portanto, do desconhecido,
concepção que vai chegar a Machado de Assis e, de certa forma, a muitos
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habitantes do Rio de Janeiro na atualidade. Se a usou no original francês,
não conseguimos saber. O certo é que, se usou, seu tradutor ou não
gostava da palavra ou camuflou-a nas expressões mencionadas. Leve-se
em conta, também, que Jean de Léry tratou apenas dos tupinambás, índios
que percorriam as praias do Brasil, de Pernambuco a São Paulo.
Em 1587, no Tratado descritivo do Brasil, Gabriel Soares de Sousa,
quase no fim da segunda parte do seu livro, inicia o Cap. CLXXVIII
anunciando que “Daqui por diante se vai continuando com a vida e
costumes dos tupinaés, e outras castas de gentio da Bahia que vive pela
terra dentro do seu sertão, dos quais diremos o que pudemos alcançar
deles; e começando logo nos tupinaés”. E a seguir dirá
Os quais tupinaés nos tempos antigos viveram ao longo
do mar, como fica dito no título dos tupinambás, que os
lançaram dele para o sertão, onde agora vivem, e terão
ocupado uma corda de terra de mais de duzentas léguas;
mas ficam entressachados com eles, em algumas partes,
alguns tapuias, com quem têm também contínua guerra.

No Tratados da terra e gente do Brasil, escrito por volta de 1588,
o Pe. Fernão Cardim descobre a jaboticaba e diz que ela “é fruta rara, e
acha-se somente pelo sertão a dentro da capitania de São Vicente” (p.
60). Dá depois uma visão geográfica do sertão ao descrever o pinheiro
e registrar que “No sertão da Capitania de São Vicente até ao Paraguay
há muitos e grandes pinhais propriamente como os de Portugal (p. 61). E
mais adiante, tratando das línguas indígenas, anota que
Em toda esta provincia ha muitas e varias nações de
differentes linguas, porém uma é a principal que comprehende
algumas dez nações de Indios: estes vivem na costa do mar, e
em uma grande corda do sertão, porém são todos estes de uma
só lingua ainda que em algumas palavras discrepão e esta é a
que entendem os Portuguezes; é facil, e elegante, e suave, e
copiosa, a difficuldade della está em ter muitas composições:
porém dos Portuguezes, quasi todos os que vêm do Reino e
estão cá de assento e communicação com os Indios a sabem em
breve tempo, e os filhos dos Portuguezes cá nascidos a sabem
melhor que os Portuguezes, assim homens como mulheres,
principalmente na Capitania de São Vicente, e com estas
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dez nações de Indios têm os Padres communicação por lhes
saberem a lingua, e serem mais domesticos e bem inclinados:
estes forão e são os amigos antigos dos Portuguezes, com
cuja ajuda e armas, conquistarão esta terra, pelejando contra
seus proprios parentes, e outras diversas nações barbaras e
rão tantos os desta casta que parecia impossvel poderem-se
extinguir, porem os Portuguezes lhes têm dado tal pressa
[sic] que quasi todos são mortos e lhes têm tal medo, que
despovoão a costa e fogem pelo sertão a dentro até trezentas
a quatrocentas leguas (p.194-5).

É uma citação bastante longa, mas realmente importante pelo
números de informações sobre o habitat dos índios no século XVI e,
principalmente, pelo processo gradual de extinção de que foram vítimas
pelos colonizadores portugueses.
Frei Vicente do Salvador, o nosso primeiro historiador (a sua
História do Brasil é de 1627), várias vezes menciona o sertão, fixandolhe definitivamente o sentido de terras de dentro do país, em oposição às
terras “de fora”, isto é, as que se estendem pela costa brasileira. As suas
imagens ficaram famosas como aquela de que o Brasil tem a “figura de
uma harpa” ou a de comparar os portugueses com os caranguejos:
Da largura que a terra do Brasil tem para o sertão não trato,
porque até agora não houve quem a andasse por negligência
dos portugueses, que, sendo grandes conquistadores de
terras, não se aproveitam delas, mas contentam-se de as
andar arranhando ao longo do mar como caranguejos (p.
59).

Do Capítulo XX, intitulado “Das Entradas que Neste Tempo se Fizeram
pelo Sertão”, transcrevo um parágrafo em que não deixa de haver alguma
ironia na maneira de narrar os acontecimento a respeito dos selvagens. Além
do que o termo sertão aparece como lugar montanhoso e distante:
Por estas razões [os moradores reclamaram pelo fato de
os índios terem fugido para o sertão], ou por comprazer aos
suplicantes, deu o governador as licenças que lhe pediram
para mandarem ao sertão descer índios por meio dos
mamalucos, os quais não iam tão confiados na eloquência
que não levassem muitos soldados brancos e índios
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confederados e amigos, com suas frechas e armas, com as
quais, quando não queriam por paz e por vontade, os traziam
por guerra e por força. Mas ordinariamente bastava a língua
do parente mamaluco, que lhes representava a fartura do
peixe e marisco do mar de que lá careciam, a liberdade de
que haviam de gozar, a qual não teriam se os trouxessem por
guerra (p. 180).

A palavra sertão aparece também explícita no título do Cap. XXV
(“De uma Entrada que Nesse Tempo se Fez de Pernambuco ao Sertão”) e
no do XXI: “De uma Entrada que se Fez ao Sertão em Busca dos Gentios
que Fugiram das Guerras de Cirigipe e Outros”. Compreenda-se: A guerra
do Sergipe e outras foram as de capturas de índios que, como recurso,
fugiam para o interior do país...
A crítica de Frei Vivente, em torno de 1620, em Portugal, deve
ter influído na exploração do novo território e atuou na formação da
consciência nativista no Brasil, assim como as peripécias da epopeia
portuguesa serviram de estímulo e de comparação com as novas
peripécias por que passavam os bandeirantes, todos empenhados em
descobrir ouro, conquistar índios e ampliar as “suas” terras pelo sertão a
dentro. Em 1616, no sertão de Paraupava (atual rio Araguaia, no centro
do Brasil), um bandeirante escreveu no verso de uma página de inventário
algumas estrofes de Os Lusíadas, comparando as aventuras de Vasco da
Gama com as suas próprias andanças pelo sertão, visto, portanto, como
um mar, imagem que se tornará emblemática na cultura brasileira, como
na profecia de Antônio Conselheiro em Canudos, segundo a qual “o mar
vai virar sertão / e o sertão vai virar mar”.
No famoso livro de André João Antonil, Cultura e opulência no
Brasil, de 1711, há inúmeras citações do termo sertão, como quando
fala dos engenhos de cana de açúcar (“Por isso, os bois, que vêm do
sertão cansados e maltratados no caminho”, p. 106); do tabaco, usado por
grande “parte dos moradores dos campos, que chamam da Cachoeira, e
de outros do sertão da Bahia passou pouco a pouco a ser um dos gêneros
de maior estimação” (p. 149), “fora o que se lavra pelas mais partes do
sertão dela” (p. 157); das minas de ouro no sertão (a descoberta do ouro
preto) e dizendo que “Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil,
vão brancos, pardos, e pretos, e muitos índios, de que os paulistas se
servem” (p. 167); dos índios (“brigando entre si sobre a repartição dos
índios gentios que traziam do sertão”, p. 165); das pastagens, lugar em

266

Ensaios interdisciplinares sobre Linguagem e Cognição

que tem oportunidade de descrever as dimensões dos vários sertões que
antecipam o grande estudo de Euclides da Cunha:
E, posto que sejam muitos os currais da parte da Bahia,
chegam a muito maior número os de Pernambuco, cujo
sertão se estende pela costa desde a cidade de Olinda até o
rio de São Francisco oitenta léguas; e continuando da barra
do rio de São Francisco até a barra do rio Iguaçu, contam-se
duzentas léguas. De Olinda para oeste, até o Piauí, freguesia
de Nossa Senhora de Vitória, cento e sessenta léguas; e pela
parte do norte estende-se de Olinda até o Ceará-mirim,
oitenta léguas, e daí até o Açu, trinta e cinco; e até o Ceará
Grande, oitenta; e, por todas, vem a estender-se desde
Olinda até esta parte quase duzentas léguas (p. 199).

É no século XVIII que surge a obra fantasiosa de Sebastião da
Rocha Pita, História da América Portuguesa, de 1730. Logo no Livro
Primeiro, descrevendo apologeticamente o Brasil, anota que “A sua latitude
pelo interior da terra é larguíssima” e, na mesma página 21, informa sem
nenhuma cerimônia, que “As montanhas dos Guararapes, que principiando
menos elevada quatro léguas da mesma vila, vão continuando para o sertão
com grandíssima altura, e acabam em serranias que penetram os ares”. Na
página seguinte, junta num único parágrafo informações sintéticas (dirse-iam poéticas) sobre a Bahia, o Espírito Santos, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo, depois de anotar que o Serro Frio tem “mais partos de
ouro” que “as minas de Potosí teve de prata”, escreve:
A estupenda serra de Paranapiacaba, que tendo assento
no continente vizinho às vilas de Santos e S. Vicente, vai
inconstantemente subindo em voltas, umas sobre o mar,
outras para o interior da terra, e dando por algumas partes
entrada menos difícil, por outros estreitos e fragoso trânsito
para a cidade de S. Paulo, que lhe fica pelo sertão sete léguas
distantes (p. 22).

Um tanto hiperbolicamente fala do rio São Francisco que,
com o Amazonas e o da Prata, “podem fazer um triunvirato das
águas dominantes sobre todos os rios do mundo”, acrescentando que
“fecundíssimas e medicinais as suas águas, navegáveis de embarcações
medianas mais de quarenta léguas pelo sertão; por duas [sic] abre a
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boca, querendo tragar o mar quando nele entra, e por muitas o penetra,
adoçando-lhe as ondas” (p. 23).
Depois aparece o Diálogo das grandezas do Brasil, editado em
1741 e hoje atribuído a Ambrózio Fernandes Brandão. A palavra sertão
já aparece no primeiro diálogo, quando Brandônio levanta, talvez
pela primeira vez, o problema de que os espanhóis eram melhores
conquistadores do que os portugueses. Ao que Alviano confirma, dizendo
quase à maneira de Frei Vicente do Salvador: “Como não, se vemos que
em tanto tempo que habitam neste Brasil, não se alargaram para o sertão
para haverem de povoar nele dez léguas, contentando-se de, nas fraldas
do mar, se ocuparem somente em fazer açúcares? (p. 29). E no “Diálogo
Quinto”, tratando das aves e pássaros, fala dos anuns (anus) dizendo,
pela boca de Brandônio, que são pretos por não terem sangue. Alviano
estranha e Brandônio acrescenta: “Pois assim passa, que estes pássaros
o não têm. Hyendaias (jandaias) são outros pássaros que se criam no
sertão” (p. 203).
No século XIX, quando se fazia a nossa independência política,
Ferdinand Denis estava no Brasil e nos deixou excelentes observações
sobre vários aspectos da nossa vida cultural. No seu livro Brasil, em
seis volumes, de 1837, há várias referências ao sertão, a começar pelo
sumário, onde há um capítulo que se denomina “Extensão Prodigiosa de
Antigas Propriedades no Sertão da Bahia” e no qual já se lê a transcrição
de uma denúncia de Aires de Casal: “Por extenso que possa ser o sertão
da Bahia, pertence ela [sic] quase completamente a duas das principais
famílias desta cidade” (p. 258). Na página 384 traz um capítulo que se
chama “Habitantes do Sertão”, onde se fala no sertão de Minas, no de
Pernambuco e usa em lugar do termo sertão o possível sinônimo deserto:
“Todavia já não há índios no deserto”. Fala também em “brancos de
raça pura” e na “poesia” popular do sertão. É a partir de suas críticas
em outro livro que os escritores brasileiros vão despertar para a nova
realidade nacional, procurando ver a natureza do Brasil em vez de copiar
a da Europa e criando assim imagens que vão sustentar o sentido do
romantismo brasileiro. Sobre a importância de seu livro Scènes de la
nature sous le tropiques, e de leur influence sur la poésie, de 1824, veja o
que escrevemos na 4ª edição de Camões e a poesia brasileira.
O século XIX foi o dos grandes viajantes pelo interior do Brasil.
E um dos maiores, se não o mais importante deles, foi o General Couto
de Magalhães, com O selvagem, de 1876, obra onde Mário de Andrade,
Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo, Menotti del Picchia e muitos
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modernistas foram buscar a autêntica matéria nacional de muitos de seus
escritos. O livro está dividido em oito partes e um Apêndice, onde são
bem estudados o homem americano, o do Brasil, as suas línguas, raças,
famílias, religiões, geografia, lendas, contos e mitos, além de um Curso
de Língua Tupi (Nheengatu). A sua VI Parte se denomina “O Grande
Sertão Interior”, expressão que conota uma série de referências, que
vão da síntese científica de Os Sertões de Euclides da Cunha, de 1902, à
síntese literária de o Grande sertão: veredas, de J. Guimarães Rosa, em
1956. É nessa parte — nesse “grande sertão interior” — que o GeneralPresidente de Províncias (Goiás, São Paulo, Mato Grosso e Pará, além de
administração em Minas Gerais) estuda a região (o sertão) dos selvagens,
usando constantemente expressões como “Nesses sertões”, “sertão de
Cuiabá”, “pelo sertão a dentro”, “fazendo-se aos sertões”, “destes sertões”
e tantas outras.
Mas é na V Parte, “Família e Religião Selvagem”, que Couto
de Magalhães ousa passar da descrição exterior à configuração de uma
teogonia tupi, valorizando e estruturando o imaginário selvagem, quase
cem anos antes de Lévy-Strauss escrever O pensamento selvagem. É
desse capítulo, como se verá adiante, que retiramos os tópicos da lua e
do luar, misturado-o com a letra da famosa modinha de Catulo da Paixão
Cearense (“Luar do Sertão”) para o título deste estudo, em que o sertão (e
os sertões), na vaga claridade do luar, se transforma no lugar privilegiado
— uma eutopia — em que os problemas sociais e econômicos, descritos
por Euclides da Cunha, adquirem a dimensão mágica e encantatória da
poesia e das lendas que ativam a imaginação dos sertanejos, como na obra
de Guimarães Rosa.
2) NA POESIA BRASILEIRA
Evidentemente, não é possível escrever a história da poesia brasileira
em torno da palavra sertão, assim como é possível fazê-la em torno do
nome de Camões, como o demonstramos no livro acima mencionado. Mas
ao longo da poesia brasileira pode-se documentar, no real e no imaginário
da poesia, a transformação das duas vertentes semânticas iniciais do termo
sertão: a que é concebida no litoral e a que se vai compondo no interior,
ou seja, dentro do próprio sertão. E como, a partir daí, se foi elaborando
a dicotomia entre a visão de uma realidade bruta, mas autêntica na sua
brasilidade, e uma visão utópica, de pureza e de esperança.
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Seria importante recolher dos viajantes e, depois, dos antropólogos
brasileiros (Couto de Magalhães, por exemplo) as observações sobre a
música, o canto e a poesia dos selvagens, como “As Trovas Indígenas”
no volume Primeiras letras, editado em 1923 pela Academia Brasileira
de Letras. Entre elas está a da Lua Nova, possivelmente traduzida das
canções indígenas:
Lua nova, os meus desejos
Na vossa presença estão:
Levai-os ao meu amigo
Lá no fundo do sertão.

A importância da lua [e do luar] nas trovas dos índios do sertão está
ligada ao sentido que eles dão às suas divindades. Couto de Magalhães,
em O selvagem, documenta, melhor que todos, a cosmologia indígena,
informando a partir da página 168 que “Os deuses superiores, a quem
o selvagem atribui ação geral sobre o mundo, são [...] o sol, a lua, e
Rudá, ou o deus do amor, ou da reprodução”. E acrescenta: “Guaracy,
o sol. Este Deus criou o homem e os viventes; abaixo dele parece que
havia outros seres sobrenaturais, especialmente adstritos a certas ordens
de animais”, como o uirapuru, o deus dos pássaros; o Anhanga [sic],
da caça; o Caiapora, do mato; e o Uauyará, dos peixes. “Os deuses
submetidos a Jacy, ou lua, que é a mãe geral dos vegetais”, são: o Saci
Cererê, o brincalhão; o Mboitatá, gênio que protege o campo contra as
queimadas; o Urutau, a ave que assombra os caminhos; e o Curupira,
o protetor das florestas. Para o grande sertanista, estas duas ordens de
deuses, protetores dos seres vivos — homens, águas (rios, lagos, fontes)
e vegetais (campos, árvores e florestas) está ligada a Rudá, deus do amor.
É claro que existe uma analogia com a Trindade cristã, assim como esta
tem alguma coisa a ver com a de Hesíodo, nos versos 116 e seguintes da
sua Teogonia: a concepção de três entidades primordiais que existiam
antes da criação do universo — o Abismo (Χάος), a Terra (Γαĩα) e o Amor
(‛‘Ερως). Eros aparece com um papel especial, pois, não tendo o poder
de criar (de procriar), tem o de atrair um para o outro os seres que foram
sendo criados a partir de cada um dos dois outros deuses.
Eis como Couto de Magalhães descreve o deus do amor, Rudá: “Sua
missão é criar o amor nos corações dos homens, despertar-lhes saudades
e fazê-los voltar para a tribo, de suas longas e repetidas peregrinações”.
Tinha como auxiliar Cairé, a lua cheia; Catiti, a lua nova, “cuja missão é
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despertar saudades no amante ausente. Parece que os índios consideravam
cada forma de lua como um ente distinto. / Há incontestavelmente
propriedade e poesia nesta concepção de lua nova e lua cheia como fonte
e origem de saudade”. Transcreve três canções, uma para o deus do Amor,
outra para a Lua Cheia; e a terceira para a Lua Nova, dizendo que as
“invocações eram feitas ao pôr do sol ou da lua, e o canto, como quase
todos os dos índios, era pausado, monótono e melancólico. [...] a jovem
índia [...] devia dirigir-se a Rudá, ao morrer do sol ou ao nascer da lua,
e, estendendo o braço direito na direção em que supunha que o amante
devia estar, cantava:
Rudá, Rudá,
Iuáka pinaie,
Amãna reçaiçu...
Iuáka pinaié
Aiuté Cunhã
Puxiuéra oikó
Ne mumanuára ce recé
Quahá caarúca pupé.22

A invocação à Lua Cheia, a Cairé, era a seguinte: “Cairé, cairé
nú / Manuára danú çanú / Eré ci erú cika / piape amu? Omanuara ce
recé / Quahá pitúna pupé”, traduzida como: “Eia, ó minha mãe [a lua];
fazei chegar esta noite ao coração dele [o amante] a lembrança de mim”.
E a invocação da Lua Nova, a lua invisível, a Catiti, a que Oswald de
Andrade meteu no seu Manifesto Antropófago, dizia no seu todo:
Catiti, Catiti
Imára notiá
Notiá imára,
Epejú [Fulano]
Emú manuára
Ce recé [Fulana]

2

Couto de Magalhães dá, na mesma página 172, a seguinte tradução: “Ó Rudá,
tu que estás nos céus, e que amas as chuvas...Tu que estás nos céus...faze com
que ele (o amante) por mais mulheres que tenha, as ache todas feias; faze com
que ele se lembre de mim esta tarde quando o sol [ou a lua] se ausentar no
ocidente”.
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Cuçukui xa icó
Ixé anhú i piá póra.33

A poesia do clarão da lua ilumina os contos e lendas do sertão,
criando fantasmagorias, imagens dúbias, elementos do fantástico em
que as coisas e os seres são e não são ao mesmo tempo, propiciando aos
contistas a linguagem de um realismo mágico, impossível de se esquecer
na literatura regional brasileira, mesmo quando não havia ainda uma
literatura brasileira.
Na vasta obra do Pe. José de Anchieta, a palavra sertão confirma o
significado de terras distantes do litoral, em oposição geográfica e cultural
a ele, mas já se apresenta designando o lugar de gente (índio) que precisa
ser catequizada, como na estrofe 17 do poema “De São Maurício”, escrito
em torno de 1580:
Mártires mui esforçados,
pois sois nossa defensão,
defendei com vossa mão,
vossos filhos e soldados,
que são idas ao sertão,
pois vão, com boa intenção,
a buscar gente perdida,
que possa ser convertida
a Iesu, de coração,
a ganhar a eterna vida (p. 376).

O texto nos faz saber que os jesuítas organizavam entradas para
trazer índios a serem catequizados: o “outro”, o índio estava no mato,
no sertão, sujeito à sua “filosofia” de vida e de “religião”. Os jesuítas
estavam no litoral, e eram cristãos. Logo, era preciso buscar os índios
para convertê-los ao cristianismo. Com isto passa-se a ideia de que a
religião católica era boa e a crença dos selvagens ruim.
No seu teatro [em português, espanhol e tupi], há um auto sobre

3

Tradução: “Lua Nova, ó Lua Nova! Assoprai em Fulano lembranças de mim;
eis-me aqui, estou em vossa presença; fazei com que eu tão somente ocupe seu
coração”.
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o “Recebimento que fizeram os índios de Guaraparim ao Pe. Provincial
Marçal Beliarte” cujos versos 71 e 72, em setessílabos, dizem que “Uns
são velhos moradores, / outros novos, do sertão” (p.239); e, no “Diálogo
dos Diabos, Satanás e Lúcifer, contra S. Maurício, no adro da igreja”, se
lê: “Não fica nenhum rincão / que não revolta num ponto, / da costa até o
sertão” (p.293). Na tradução espanhola, ao lado, aparece a forma sertón
(“la costa con el sertón”, p. 293); e na tradução tupi o termo sertão encontra
expressão na perífrase ñaimbyára pupé, (p. 710), lendo-se a oposição
“planalto X litoral” na etimologia indígena: ña = assim; yby = terra, chão;
ára = alto, de cima [o dia, por exemplo]; pupé = onde, em meio — daí
ñaimbyára pupé = “terra que está no alto”, planalto, e, em decorrência,
“terras do interior”, na perspectiva de quem as vê da costa, entre matos e
montanhas, como no verso “da costa até o sertão” (p. 293, acima).
Na Informação do Brasil e de suas Capitanias, de 1584, Anchieta
menciona muitas vezes o sertão, sempre na oposição com o litoral, como
na página 12, onde, falando sobre o gentio, escreve:
Todo este gentio desta costa, que também se derrama
mais de 200 léguas pelo sertão, e os mesmos carijós que
pelo sertão chegam até as serras do Peru, têm uma mesma
língua que é grandíssimo bem para a sua conversão. Entre
eles pelos matos há diversas nações de outros bárbaros de
diversíssimas línguas a que estes índios chamam Tapuias,
que quer dizer escravos, porque todos os que não são de sua
nação têm por tais e com todos têm guerra.

E logo a seguir, no mesmo parágrafo, faz uma observação
importante para o estudo da toponímia dos primeiros anos do Brasil e do
lugar de certas tribos na Bahia, anotando que
Destes tapuias foi antigamente povoada esta costa, como
os índios afirmam e assim o mostram muitos nomes de
muitos lugares que ficaram de suas línguas que ainda agora
se usam; mas foram se recolhendo pelos matos e muitos
deles moram entre os índios da costa e do sertão.

O termo sertão adquire agora maior densidade semântica com a
acepção de “interior do Brasil” e vai-se tornar comum na vida dos lusobrasileiros, com pais, filhos, irmãos e amigos entrando continuamente na
direção do Oeste. Na obra de Gregório de Matos, na segunda metade do
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século XVII, o sertão é visto como coisa próxima, mas ainda de fora,
como nas “Décimas” em que se descrevem as festas de um cavalo e se fala
no “boi do sertão”, aparecendo noutro poema a expressão “esse sertão”
e, noutro, de forma “experimentalista”, “Um vaqueiro... do sertão”. E diz
ainda que “O Tapuia é mui valente,/ Pouco digo, valentão,/ pois no centro
do sertão/ Fez já fugir muita gente”. Gregório de Matos trata o sertão de
longe, em oposição à cidade da Bahia (ou do Recife). Mas trata-o também
como uma realidade contígua, apenas distante.
No século XVIII, quando se vai consolidando a ocupação humana
do interior do Brasil — Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, oeste
de Pernambuco e de Alagoas, sul do Ceará e do Piauí — o sentido de
sertão adquire conotações mais concretas, sendo agora visto de fora e de
dentro. Vira contexto e circunstância e deixa de ser um lugar longínquo.
O relatório de um governador das Minas Gerais, existente na Biblioteca
Nacional de Lisboa, informa, numa frase decassílaba, que “O Sertão está
quieto e sossegado”. O narrador está escrevendo de dentro do sertão,
está nele, não num espaço desconhecido, mas numa região que se vai
individualizando como o indica a maiúscula do vocábulo. Os poetas
da época também assumem o sertão, numa atitude que, para além dos
modelos arcádicos, estimulava uma filosofia mais profunda de nativismo
a que só os modernistas dariam as devidas dimensões críticas.
Entretanto, a palavra não se encontra no Uraguai, talvez porque
toda a ação do poema se passe no Sul, envolvendo o Rio Grande, o
Uruguai e parte da Argentina. E nisto se patenteia o sentido geográfico
que a palavra foi tomando, referindo-se mais tarde apenas ao hinterland
e ao Nordeste. Em Basílio da Gama ela só se documenta no poema
Quitúbia, onde se diz que “O Sertão penetraste valoroso”: a referência
é o herói do poema, Quitúbi, nome de guerra de Domingos Ferreira de
Assunção que, em 1773, esteve duas vezes vitorioso no sertão angolano
de Balundo.
Nas obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, logo no “Prólogo
ao leitor”, encontramos “os sertões da Capitania das Minas Gerais”. O
poeta está dedicando o seu livro e fala com certo orgulho num “Engenho”
poético que está escrevendo “desde os sertões” e se sente prazer em
contrapor a sua produção poética à da Metrópole. Cláudio vira a mão única
que até então caracterizava o significado de sertão: agora a perspectiva é
também do interior para o litoral, e não há só um, mas vários sertões,
pois o poeta só se refere a ele no plural — “ásperos sertões”, centro dos
Sertões”, “Destes Sertões”, “estes sertões escuros”, “O giro dos sertões”.
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O sujeito lírico de Cláudio olha o sertão de perto, como o comprova o
demonstrativo este na maioria dos exemplos.
Mas é no Caramuru (1781), de Fr. José de Santa Rita Durão, que se
encontra o maior número de abonações do lexema sertão. Não é de admirar,
uma vez que o tema da narrativa épica se localiza na Bahia e abrange os dois
primeiros séculos da história do Brasil. Aí se fala “em meio dos sertões”,
“no sertão vasto”, “no cabloco do sertão mais bruto”, nas “nações do sertão”
e da chegada de Tomé de Souza que “Toma posse legítima e patente/ Da
Bahia e sertão”. Além de inúmeros outros exemplos. Uma simples leitura
chama a atenção para o jogo sertão / sertões, com predomínio do singular;
o plural só aparece quando o narrador trata de várias nações de índios. É
como se cada tribo tivesse o seu próprio sertão, como se as suas terras
fossem realmente demarcadas, como nos versos do canto I: “Mas a gente
infeliz, no sertão vasto/ por matos e montanhas dividida”. O comum,
entretanto, é que o termo se oponha a litoral, o que está, aliás, bem expresso
em dois versos quase iguais: “Terror do sertão vasto e da marinha” (p. 95)
e “Se ouvirá na marinha e sertão vasto” (p. 200), notando-se recorrência da
expressão “sertão vasto” em pelo menos cinco outros versos. Finalmente,
no Canto III, a palavra sertão não deixa de estar sugerida num jogo de
palavras, melhor, na montagem que se pode fazer dos significantes Ser e
tão nos versos “Mas mais raro será quem, insolente,/ Tenha do sumo Ser
tão cega incúria” (p. 84). O poeta não se refere diretamente ao sertão, mas
está falando da cultura dos índios que o habitam.
O século XIX idealizou o sertão. O que havia sido sentimento legítimo
de orgulho de descoberta e convivência, com o escritor mineiro percebendo
de perto os hábitos e a carência da vida sertaneja, vai receber, depois da
Independência, os efeitos da romanização da natureza e dos habitantes do
interior, a que se opõem não somente o litoral, mas também a Corte do Rio
de Janeiro ocupou o lugar de Lisboa na produção da linguagem dominadora,
o que, de certa forma, continua até hoje com os meios de comunicação de
massa; e o sertão — o interior, as terras despovoadas e distantes, sobretudo
certas áreas nordestinas — passou a ser o lugar do conflito social dos jagunços
e cangaceiros, dos agregados e oprimidos por uma política agropastoril que
privilegiou sempre os mais ricos. As tendências literárias, como o indianismo
e o sertanismo, não chegaram a disfarçar a vanglória de uma nacionalismo
que evoluiu para o ufanismo das classes dominantes.
Os poetas românticos usaram pouco a palavra sertão,
principalmente se se levam em conta os grandes volumes de versos que
escreveram. Gonçalves de Magalhães só a usa três ou quatro vezes. Porto
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Alegre, nas Brasilianas, fala duas vezes em “incultos sertões”. Gonçalves
Dias emprega “por ínvio sertão” em “O canto do piaga”. Em Os Timbiras
apenas duas vezes, uma delas para falar no “ronco dos sertões imensos”.
E o mais curioso é que a sua melhor poesia é a indianista ou a da natureza
panteisticamente considerada. Álvares de Azevedo, num único poema, fala
“No deserto”, “No silêncio” e “Nos perfumes do sertão”, quase esgotando
os semas que estruturam o seu conteúdo. Casimiro de Abreu se sente no
sertão: “o alaúde adormecido do pobre filho do sertão”, como no prefácio
às suas Primaveras. Junqueira Freire canta tudo que vê “Nos sertões”
de sua terra, segundo a sua própria expressão. Fagundes Varela é o mais
copioso dos nossos românticos e com uma temática toda voltada para a
natureza nacional, apresentando-se entusiasmado com o sertão.. Na obra
de Castro Alves, quando o romantismo atinge melhor a sua preocupação
social, encontramos no poema virgilianamente denominado “Sub tegimine
fagi” os versos “O pensamento indômito, arrojado / Galopa no sertão”. A
palavra se apresenta agora como o espaço da liberdade, onde o signo (não
o símbolo) assume, como imaginário individual, a sua mais alta realização
na ideologia do sertão. Tanto é verdade que, logo a seguir, em “Pedro Ivo”,
o poeta vai dizer ao herói popular que “a liberdade ainda pulula ali”, no
sertão. Já em Bernardo Guimarães, homem do interior, a palavra só existe
na recordação, como em “Saudades do sertão do Oeste de Minas” e em
“Cenas do sertão`”. Machado de Assis retoma a primitiva ideia romântica
do sertão, vendo-o de fora e ampliando-o no verso “De sertão em sertão”. E
Sousândrade, em O Guesa, o rodeia de adjetivos (“O azul sertão formoso e
deslumbrante”), mas o alarga na direção dos Andes, no Peru.
Os parnasianos, apesar do realismo, não mudaram nada do
conceito de sertão. Olavo Bilac, em O caçador de esmeraldas, o usou
três vezes: no início na primeira parte, no famoso verso “Fernão Dias Pais
Leme entrou pelo sertão” e no final, com ligeira variante: “Fernão Dias
Pais Leme invadiu o sertão!” Na terceira parte alude pleonasticamente
ao “sertão deserto”. Raimundo Correia opõe as feras da cidade às “feras
do sertão”, vendo-o de fora e através de chavões do tipo “As filhas do
sertão”, “a brisa do sertão”.
Os simbolistas trataram um pouco diferente o sertão, aproximandose do vocábulo e criticando o seu lado romântico, como no poema “Na
Vila”, de Cruz e Sousa: “as agrestes paragens do sertão / Se dão saúde
a espíritos enfermos / Também supremas nostalgias dão!” E Alphonsus
de Guimaraens, numa carta a Mário de Alencar, se queixa dos “míseros
sertões mineiros!”, onde vivia. E, num poema, volta à imagem dos “ínvios
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sertões”, mas dando-lhe novas conotações simbólicas, aproximando-a
do “eterno sono”, numa bela imagem da morte como lugar de “escura
brenha”, onde os homens se perdem.
Este sentido crítico dos simbolistas vai-se perder ou se desviar
com o aparecimento de Porque me ufano do meu país, do Conde Affonso
Celso, em 1900. Com este livro escamoteia qualquer aspecto crítico em
relação ao Brasil, a palavra sertão só aparece quando se elogia o caráter
do homem do interior e quando se enaltece o valor dos bandeirantes que
iam “à conquista do remoto sertão misterioso”. O livro de Affonso Celso
vem logo depois dos acontecimentos de Canudos, de que resultará em
1902 a obra fundamental de Euclides da Cunha, Os sertões, de linguagem
que a crítica despreparada viu como parnasiano-positivista, mostrando
cientificamente uma série de problemas que assolavam o interior da
Bahia. E vem também depois de Sertão (1825), de Coelho Neto, e de
Pelo sertão (1898), de Affonso Arinos, livros que se valeram do conto
para mostrar a cor local das regiões centrais e, nas entrelinhas, os quadros
de miséria da gente que ali vive.
Foi sob influência do ufanismo que surgiu o maranhanse Catulo
da Paixão Cearense, com livros denominados Meu sertão (1918),
Sertão em flor (1919) e Alma do sertão (1928), este último no ano mais
importante da produção modernista, quando saíram livros como Martin
Cererê e Macunaíma, mas também ano em que começam a aparecer
os romances do Nordeste. A obra de Catulo celebra ufanisticamente o
sertão, contrapondo-o à cidade e à literatura culta, escrevendo em dialeto
caipira e deixando alguns poemas que, musicados, se tornaram parte viva
do “folclore” brasileiro, como é o caso de “Luar do sertão”, verdadeiro
locus amoenus que ocupou o “lugar do sertão” no momento crítico do
modernismo, mostrando só o lado bom do interior, como nos versos:
“Este luar, cá da cidade, / tão escuro/ não tem aquela saudade/ do luar/
lá do sertão”, onde se endossa a filosofia de exaltação do campo e das
grandezas do Brasil.
Os modernistas utilizaram o humor e a ironia para introduzir um
sentido de crítica política e sociológica em relação ao interior brasileiro. Na
“Falação”, texto com que Oswald de Andrade apresenta o seu Pau-brasil,
em 1924, juntam-se “O Sertão e a favela”, com a miséria identificando
as duas palavras. A reescritura que faz de Fr. Vicente do Salvador o leva
às “águias do sertão” e aos índios “Que cada dia descem do sertão”.
Mário de Andrade, apesar da grande abertura lexical de sua poesia, só
vai usar a palavra sertão depois de 1928, quando grita: “Eh ritmos de
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síncopa e cheiros lentos do sertão”, quando cita uma “viola / De sertão”
e se diz estar “Sonhando com o sertão”. Cassiano Ricardo é, porém, o
poeta modernista que mais empregou a palavra, sobretudo em Martin
Cererê. Aí vemos um “sertão antropófago” e encontramos a pergunta:
“Cadê o sertão daqui?” e a resposta (“Lavrador derrubou”) que denuncia
o desmatamento da nossa floresta. Mas Cassiano se vale mais de 30 vezes
da palavra que, segundo o poema, “trancava a passagem ao conquistador
eu!/ Com as raízes da vida enterrada no chão./ O sertão!/ O sertão!/ O
sertão!”. O poeta soube explorar o valor cultural da palavra, mas sempre na
perspectiva do litoral para o interior e quase sempre de maneira alegórica,
sem verdadeiramente problematizar os conteúdos humanos dessas regiões
do país. Carlos Drummond de Andrade só em 1962, no poema “O Padre,
a Moça”, vai empregá-la pela primeira vez nos seguintes versos: “Em cem
léguas de sertão/ é tudo estalar de joelhos/ no chão.” E em “A Visita”, sobre
a visita que Mário de Andrade fez a Alphonsus de Guimaraens em Mariana,
registra “míseros sertões”, aliás a mesma expressão usada por Alphonsus
na carta a Mário de Alencar. No poema “Inscrições rupestres no Carmo”
descreve os “nativos de sertão do mato-dentro”, dizendo baixinho o antigo
nome de Itabira (do Mato-Dentro).
Com a poesia de Jorge de Lima o termo sertão se atualiza na
geografia nordestina, aparecendo ao lado de caatingas, capoeiras, ipueiras,
serrotes e capões. Para o poeta o Rio de São Francisco tem “alma” e
“nevrose” capaz de “salvar o nordeste e remir o sertão”. Ele diz a Marcel
Proust que “dentro de mim voltou,/ o sertão, o sertão, o sertão”. Descreve
a Santa Dica dos sertões de Goiás e até se equivoca num poema a Santa
Rita Durão, quando diz: “Mas teu Brasil, Caramuru, não tem sertão”. E
mesmo num poema estranho como Invenção de Orfeu, poema-livro, lá está
no primeiro canto o verso: “É preciso andar sertões para encontrar-vos”.
Paralelamente à influência de Grande sertão: veredas, de Guimarães
Rosa, publicado em 1956, e da construção de Brasília no Planalto Central,
a poesia de João Cabral de Melo Neto se tornará, sem dúvida, a mais
importante expressão dos problemas humanos do sertão nordestino. Em
O rio (1954) encontra-se uma “Notícia do Alto Sertão” que significa
“terra desertada,/ vaziada, não vazia,/ mais que seca, calcinada”. Em nove
dos seus livros há imagens em torno da palavra sertão: “na folha plana/
do Sertão”, o “Sertão desapropria”, “o Sertão coletivista”, o “Sertão
masculino”, “eriçado” e de “alma bruta”. Em A educação pela pedra
(1966) o “Alto Sertão” é o lugar da seca, onde os rios são “interinos”
e “a pedra não sabe lecionar”. Mas o livro de João Cabral que mais o
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cita é A escola das facas (1980), onde se reúnem todas as significações
nordestinas da lexia sertão: Nordeste interior, seca, retirante, lugar duro e
difícil, cuja geografia levou o poeta à comparação insistente com Sevilha.
Há aí imagens como a do “trampolim que quando/ mais o Sertão se seca,/
nos joga retirantes,/ a pé, sem pára-quedas”. O ponto de vista é do litoral,
no entanto a linguagem funda o ser e outro sertão muito mais real: a “lixa
do Sertão”, “o osso do Sertão”.
Esta simples descrição do percurso da palavra sertão na poesia
brasileira levou em consideração, inicialmente, o lado obscuro de sua
etimologia e o significado com que ela entrou na nossa cultura, onde se
desenvolveu com os novos horizontes das entradas e bandeiras e com a
formação de uma consciência nacional. E levou em conta a mudança da
ideologia colonizadora na expressão do imaginário brasileiro, em que o
lugar do sertão se foi deixando assinalar pela sua poesia, por um luar,
um sentido de luz coada pela atmosfera escaldante, de sobra, de riqueza
e miséria, de produção e exploração do homem que habita os grandes
espaços do interior ou dos sertões nalgumas das regiões brasileiras.
3) O ENTRELUGAR DOS HISTORIADORES
Já se pode dizer que faz um século que a obra-prima de Euclides
da Cunha, Os sertões, (1902), vem repercutindo no leitor brasileiro (e às
vezes no leitor estrangeiro), em todo tipo de leitor: no erudito — geógrafo,
antropólogo, sociólogo, político, professor, escritor, intelectual de toda
espécie — e no leitor comum que, ou por gosto próprio ou na onda da
repercussão entre os letrados, o lê e o admira, mesmo sem compreendêlo bem, uma coisa assim como se passa com Os lusíadas. Pouca gente
tem a coragem de Mário de Andrade para dizer que não conseguia ler
inteiramente o livro de Camões. É que se trata mesmo (no caso do livro
sobre Canudos) de uma linguagem difícil, de uma escrita apaixonada e já
um pouco envelhecida para o desalentado leitor da época da televisão e
da internet. O interessante é que não se passa o mesmo com as obras de
ficção, como os livros de Machado de Assis, por exemplo.
As observações científicas de Euclides da Cunha, expressas numa
linguagem audaciosa que se queria literária e se adequava intensamente
à visão positivista do autor, contagiou muitos cientistas sociais que no
entanto não tiveram o talento de criar uma forma especial de escrever,
como ele o fez, com um olho na paisagem e nos acontecimentos, e outro
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na linguagem que refletia duplamente — as formas de um conteúdo de
miséria e o sofrimento do cientista-escritor em denunciá-las.
A história literária no Brasil se iniciou firmada no determinismo
de Taine, nas suas forças primordiais: Raça, Meio e Momento, como
também a obra de Euclides da Cunha se criou dentro desses postulados
filosófico-científicos. Ainda na metade do século XX, os historiadores não
conseguiam pensar fora de tais coordenadas, tratando a história como se
ela fosse crítica e vice-versa e ocupando assim um lugar que não era bem
o que desejavam — um entrelugar — entre a Crítica e a História Literária,
entre a Ciência e a Literatura, entre a estrutura particular de Os sertões
e os diversos gêneros da Literatura. Neste sentido, as histórias literárias
brasileiras, na sua maioria, não passaram de quadros sobre os autores,
ilustrados com comentários críticos. Não se pensava na transformação
dos elementos literários de obra para obra e de época para época. Presa
ao modelo da história geral, as nossas histórias literárias não souberam ir
além dos contextos, quase sempre políticos.. Daí a repetição dos conceitos
críticos sobre Os sertões, o medo de encarar seriamente a nova realidade
que o livro punha à mostra, a obsessão pelo “estilo de cipó” que não
compreenderam bem, principalmente nos primeiros tempos, e o sentido
de “fuga”, de escamoteação na procura sempre frustrada de comparações
e no enquadramento do livro como “romance”, “tragédia”, “obra de
arte” e, cúmulo dos cúmulos, como “epopeia”, assim como fez Afrânio
Coutinho, dando-lhe um lugar literário ao lado de Os lusíadas e dos
épicos brasileiros, que escreveram em verso. No fundo, a incapacidade
de ver Os sertões como outro livro, com suas “leis” particulares, próprias;
e, também, o medo de destoar de julgamentos anteriores.
Não dispomos, a estas alturas, de tempo e espaço para estudar
bem a opinião dos historiadores literários brasileiros, de Sílvio Romero
a José Aderaldo Castello e Sílvio de Castro. Contentamo-nos com
transcrever rapidamente uma e outra opinião e apontar os aspectos que
nos chamaram a atenção.
É claro que o nome de Euclides da Cunha não aparece na 1ª edição
da História da literatura brasileira, de Sílvio Romero, que é de 1888. A
segunda saiu no mesmo ano de Os Sertões, de maneira que só na 3ª, de 1943,
se introduziu o discurso com que Sílvio recebeu Euclides na Academia
Brasileira de Letras, em 1909. Depois de dizer que o autor de obras como
Os Sertões, Peru versus Bolívia, Contrastes e confrontos e À margem da
história excede “na força do pensamento e no saber real científico” (p.
1942), Sílvio Romero passa ao exame desses livros e chega a Os sertões:
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Já se disse, linhas atrás, que foi este livro que de um
ímpeto levou Euclides da Cunha à grande notoriedade.
Cumpre, porém, assegurar que nesse singular fenômeno o
ilustre escritor nada deveu à crítica indígena; porque esta
não o compreendeu cabalmente. Tomou o livro por um
produto meramente literário, do gênero de tantos outros que
aí entulham as livrarias. Viu nele apenas as cintilações do
estilo, as douraduras da forma [...]. Daí os aplausos. Não era
desses que precisava o autor. [...] / O livro não era um produto
de literatura fácil nem de politiquices irrequietas. Era um
sério estudo social de nosso povo, firmado, até certo ponto,
na observação direta [...]. / O nervo do livro, seu fim, seu
alvo, seu valor estão na descritiva do caráter das populações
sertanejas de um curioso trecho do Brasil. / De Os sertões
se tirar uma lição de política, de educação demográfica, de
transformação econômica, de remodelamento social, de que
depende o futuro daquelas populações e em geral dos doze
ou treze milhões de brasileiros que de Norte a Sul ocupam o
corpo central do nosso país e constituem o braço e o coração
do Brasil (p. 1957).

Sílvio Romero diz, afinal, que nele, em Os sertões, “A língua
atinge a perfeição” e que se trata de “um dos livros máximos na literatura
de língua portuguesa” (p. 1961).
Na História da literatura brasileira, de José Veríssimo, não aparece
o nome de Euclides da Cunha, mas ele está na 5ª série dos Estudos de
literatura brasileira, escritos entre 1901 e 1907. Começa com José
Veríssimo a distorção da natureza da obra de Euclides, considerando-o
como livro de “um poeta”, “um romancista”, “um artista”, “um pintor”,
coisa de quem não sabia o que falar ou tinha medo de o dizer — beliscando
e soprando ao mesmo tempo, dizendo “pena tenha o Sr. Euclides da
Cunha viciado o seu estilo”, vendo erros de gramática e não se dando
conta (como é o caso do relativo cujo) de que na sua História da literatura
brasileira usou e abusou do emprego arcaico deste termo. Mas, passado a
“semostração” da importância do crítico, escreve, afinal, que
[...] o Sr. Euclides da Cunha fez daquela campanha uma
pintura vigorosa e um estudo que estava por fazer. Descreve-a
minuciosamente, julga-a como técnico e como historiador
moralista, mostra-lhe os erros, os crimes, as faltas de toda a
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ordem, como os heroísmos, as bizarrias, os feitos de valor
que foram muitos. Se desassombradamente expõe aqueles,
altamente proclama estes. Livro que me deu a impressão da
maior sinceridade, aliada a nobres e generosos sentimentos
morais, o seu contém lições que merecem meditadas, e que
erro grande fora esquecer (p. 53).

A Pequena história da literatura brasileira, de Ronald de Carvalho,
é de 1919. Em vez de enfrentar diretamente a obra de Euclides, o críticopoeta prefere diplomaticamente partir para a comparação, sem se dar
conta que os tropos (símile, metáfora, etc.) são redutores do real, servem
para a ênfase ou para a dissimulação e nos textos científicos podem
escamotear a realidade. Exemplo, quando Shelley diz que a Poesia é um
rouxinol que canta na escuridão, está fazendo uma bela frase, mas não
está dizendo nada sobre o que é mesmo a poesia, pois está transferindo
o problema analítico para uma visão absoluta. Ora Ronald de Carvalho
começa dizendo que “O homem do sertão é, por exemplo, Euclides da
Cunha; o homem do litoral, Joaquim Nabuco” (p. 24)
Compara depois a descrição de Euclides com a dos romancistas
e contistas, achando-a “superior à dos ficcionistas”, não vendo deste
modo a diferença da escrita e dos gêneros (p. 251). A seguir compara
Alencar e Euclides (p. 254) e só na p. 361 dirá a sua impressão sobre a
obra, escrevendo que Os sertões constituem uma “página violenta em
que se debuxam as linhas mestras da nossa sociedade rural [...] A luta dos
jagunços é um simples episódio, uma cena brutal, de que o autor se serviu
para mostrar as populações do Nordeste brasileiro, o seu habitat agressivo
e os caracteres da sua existência.” Mas, para terminar, estabelece mais
outra comparação, desta vez com o romance de Graça Aranha, Canaã,
publicado no mesmo ano de Os sertões.
Coelho Neto, no seu Compêndio de literatura brasileira, de 1929,
pouco diz de interesse sobre Os sertões, a não ser que coloca o livro de
Euclides entre “as narrativas históricas”, informando que o autor era um
“poderoso” estilista, um amoroso da terra cujo sonho interrompido pela
traição, era escrever a história de sua grandeza que jaz ignorada ao Norte”
(p. 157). E no manual de Noções de história da literatura brasileira, de
1931, Afrânio Peixoto endossa a mania de não ver diretamente a obra,
num gênero novo, num ensaio bem escrito, preferindo situá-la entre os
gêneros literários conhecidos e chamá-la metafórica ou hiperbolicamente
de “épica”:
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Era um livro forte, que, embora medíocre o assunto
principal — uma guerrilha de fanáticos no interior da
Bahia — descrevia na magia de um estilo terso, arrevezado,
empolgante, épico, largo trecho de sertão brasileiro. Nabuco
disse que foi escrito com cipó: é o seu elogio. Este cipó,
com que Euclides escreveu Os sertões, arrastou os sertões
até nós” (p. 206).

Além do jogo de palavras que só empobrece a ambiguidade da
sua afirmação, Afrânio Peixoto dirá mais adiante que “Uma das razões
do êxito de Os sertões [...], é que transportou para a literatura a sua gíria
de engenheiro, retorcendo a forma na entrosagem clássica” (p. 240).
Além de não ser tecnicamente “gíria”, mas uma linguagem especial,
científica, a expressão final não diz nada da obra. Em outro livro (simples
antologia com o título de Panorama da literatura brasileira, de 1940),
livro que ficou famoso por causa da teoria de que “A literatura é sorriso da
sociedade: não se pode sorrir na tormenta”, Afrânio Peixoto afirma numa
frase também retorcida que “A incompreensão de trucidar os fanáticos,
que não educamos, deu, levado o Brasil litorâneo ao interior, Os sertões,
de Euclides da Cunha”.
Excelente é o olhar crítico de Nelson Werneck Sodré, no seu volume
de História da literatura brasileira: Seus Fundamentos Econômicos, de
1938. Pela primeira vez um historiador das literatura e da cultura brasileira
está falando por si mesmo, com as suas ideias e pensamentos próprios,
quer dizer, não está dialogando com os historiadores precedentes. Não
tem medo de afirmar que a prosa de Euclides da Cunha “é intensamente
trabalhada, mas esse trabalho denuncia, mais do que uma intenção,
uma personalidade”. Para ele, Os sertões têm “um tom de libelo, um
teor acusatório, que se engrandeceria com a forma atormentada, que
ganharia em força, pelo menos em eloquência, para chegar mais viva e
mais poderosa aos ouvidos e aos olhos a que se dirigia” (p. 451). Tem
consciência de que o estilo de Euclides da Cunha não poderia servir como
modelo, e explica: “No narrador da campanha de Canudos [o estilo]
tinha correspondência com o assunto e com a intenção de verberar o
crime cometido contra uma coletividade” (p. 452). Sente que o estilo, a
linguagem de Euclides é a parte perecível de sua obra. Na mesma página
escreve: “E é curioso notar que a inverdade da forma corresponde quase
sempre a uma inverdade de conteúdo”, como no estudo sobre a Terra e
o Homem, “onde acolheu conceitos e preconceitos da ciência”. Escreve
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ainda: “O falso de sua botânica, da sua antropologia, da sua sociologia,
encontra paralelo, em cada caso, no falso da sua linguagem.” Quando
narra os episódios, as peripécias é melhor do que a introdução científica.
O pensamento rigoroso de Nelson Werneck Sodré ajudou a desviar o tom
laudatório da crítica em torno de Os sertões, obrigando-a a se debruçar
mais energicamente sobre o livro de Euclides da Cunha.
Outra visão crítica é a de Bezerra de Freitas, na sua notável História
da literatura brasileira, editada em 1939. Começa por dizer que “Euclides
da Cunha [...] dedicou-se à sociologia e à história. O autor dos Sertões e
de Contrastes e confrontos, possuía, na realidade, o culto da linguagem, o
que não significa fanatismo de vocábulo” (p. 251). E na página seguinte
diz que foi Euclides o primeiro a ver a “realidade do conjunto, a tragédia
do homem derrotado pelo meio”. E acrescenta, de maneira cortante:
Desprezando os preconceitos e orientando-se pelo
critério rigorosamente científico, incompatível com as
sugestões do romantismo, Euclides da Cunha denunciou
o nosso imenso atraso social, e, assim, à nossa concepção
lírica das cousas sucedeu uma interpretação realista do
homem e da terra.

É fácil perceber que Bezerra de Freitas se volta para a obra,
procurando compreendê-la nas suas estruturas de linguagem e de
conteúdo, relacionando-a com o contexto cultural brasileiro.
Na mesma linha de seriedade e contenção verbal é a obra de José
Osório de Oliveira, História breve da literatura brasileira, de 1939, onde
diz corretamente que “Para se tornar conhecido dos próprios brasileiros,
o sertão carecia de um homem excepcional, de um sociólogo que fosse,
ao mesmo tempo, um grande artista, capaz da descrição geográfica e da
ampla visão dos problemas etnológicos e sociais; sobretudo, capaz de
universalizar o drama regional da terra hostil e dos seus bárbaros habitantes
abandonados pela Civilização” (p. 103). É aí que fala em dois sertões:
[...] o da Bahia, que para ele merece mais “o nome terrível”
de sertão, e o de Minas Gerais: “Varia o sertão de um para
outra região do Brasil, e varia com ele o sertanejo. Não
se pode, por isso, considerar Os sertões como o livro da
terra brasileira. Só o extraordinário poder amplificador de
Euclides da Cunha fez, de fato, com que muitos vissem
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englobados nessa obra todos os dramas do imenso interland
do Brasil.

Daí a sua conclusão, perfeita: “Embora não seja (porque não
podia ser) o livro-síntese da gleba brasileira, Os sertões são a obra mais
representativa do Brasil, a mais forte, mais grandiosa e dramática que
nesse país até hoje se escreveu: aquela que tem mais a marca do gênio.
Só o gênio, na verdade, conseguiria, avolumando um simples episódio
histórico, trágico muito embora, da evolução social do Brasil (a campanha
de Canudos), fazer aceitar esse conflito entre a Sociedade brasileira
(litorânea e, até certo ponto, adventícia) e a mentalidade sertaneja como o
resumo simbólico do drama inteiro de uma nação” (p. 104).
Lúcia Miguel-Pereira, na sua Prosa e ficção (de 1870 a 1920),
publicado em 1957, pouco informa sobre o livro de Euclides, afirmando
apenas que “no princípio do século, sobreveio um acontecimento que o
modificaria [o regionalismo]: a publicação de Os sertões. A prosa hirsuta,
grandiosa e solene, de Euclides da Cunha impressionou — porque era
de fato impressionante — muitos espíritos” regionalistas (p. 184). Dois
anos depois Afrânio Coutinho, que tanto publicou e tanto se empenhou
na divulgação da literatura brasileira, não foi, infelizmente, um bom
crítico nem um bom historiador, no melhor sentido deste termo. Soube
muito bem organizar bibliografias, antologias de textos crítico como Os
caminhos do pensamento crítico (1972), que seguiu o modelo de José
Aderaldo Castello em Textos que interessam a história do romantismo
(1960). Mas quando quis analisar as obras, faltou-lhe imaginação crítica,
no sentido que Roland Barthes dá a esta frase. Não é pois de admirar que
a sua crítica seja a dos chavões, como o dizer que Euclides da Cunha
“canalizou toda essa tradição em favor da valorização do racional na
literatura”, como se lê na página 236 de Introdução à literatura no Brasil.
Ou, como na p. seguinte: “Com Os sertões romperam-se todas as barreiras
à plena afirmação do nativismo brasileiro”. Na página 43 já havia falado
no “estilo caboclo” de Euclides da Cunha. Mas a sua grande preocupação,
tal como a de Afrânio Peixoto, foi a de exaltar Os sertões, de achar que a
sua afirmação de crítico baiano garantiria um lugar de glória para o livro
de Euclides, desde que o classificasse entre as epopeias, uma vez que já
havia a metáfora hiperbólica “epopeia de Canudos” . Afrânio Coutinho
não teve dúvida, numa antologia feita às pressas, mas com o bonito título
de As formas da literatura brasileira (1984), colocou Os sertões ao lado
de Os Lusíadas, do Uraguai e do Caramuru, formas épicas da literatura
285

Conhecimento em Processo 2

brasileira. Para Afrânio não importava estruturas e natureza de linguagem,
o que contava era a sua intenção de celebrar a obra, já que o assunto do
livro era baiano.
Antônio Cândido diz pouco, mas afinal diz muito sobre o livro de
Euclides da Cunha. Se na sua Formação da literatura brasileira, de 1959,
realmente não diz nada, uma vez que a sua formação termina em 1860, é
no seu excelente Literatura e sociedade (1967), que aparece, na p. 156, o
pensamento bastante citado pelos estudiosos:
Toda essa onda vem quebrar em Os Sertões, típico
exemplar da fusão bem brasileira, de ciência mal digerida,
ênfase oratória e intuições fulgurantes. Livro posto entre a
literatura e a sociologia naturalista, Os sertões assinalam um
fim e um começo: o fim do imperialismo literário, o começo
da análise científica aplicada aos aspectos mais importantes
da sociedade brasileira (no caso, as contradições contidas na
diferença de cultura entre as regiões litorâneas e o interior).

O grande crítico vê Os sertões como uma obra-síntese, ponto de
chegada e de partida; percebe muito bem o nosso exibicionismo intelectual
(como no caso de Tobias Barreto, por exemplo); sente a natureza dúbia da
linguagem do livro, entre a “literatura e a sociologia” e capta com segurança
as mudanças que ocorrerão no estudo da literatura brasileira. Não repetiu os
conceitos chapados dos historiadores e procurou construir elegantemente o
seu depoimento. Não é o que ocorre na História da literatura brasileira, de
Antônio Soares Amora, de 1958, que sintetiza, parece muitas das opiniões
já emitidas, como a de bater na tecla da literatura e da arte, isto é, vendo Os
sertões mais como obra literária. É o que se pode deduzir de trechos como
este: “A essa concepção tipicamente euclidiana [a de ser vista também como
ciência social] correspondeu superior capacidade artística, não apenas para
a pintura das figuras humanas, das coisas e da natureza [...], mas também
para a intensa dramatização das cenas, ora em termos épicos, ora em termos
trágicos” (p. 185).
Na sua História da inteligência brasileira (v. V, 1978), Wilson
Martins se dedica bastante à obra de Euclides da Cunha, ao longo de várias
páginas. Selecionamos a página 270, onde se encontram informações
curiosas, como a dos sábios do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
que concluíram que Os sertões eram uma “epopeia” e não uma obra
histórica; para o sério crítico João Ribeiro o livro não passava de um
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“romance”. Mas Wilson Martins faz convergir para a linguagem toda a
importância do livro de Euclides, como se pode deduzir do trecho abaixo,
onde se fala, não se sei se com ironia, da “vitória da literatura”, tanto que
muitos termos de sua crítica provém da literatura:
Mas, se já se tem contestado, nem sempre com muito
discernimento, como se vê, a ciência de Euclides da Cunha,
o seu estilo, em compensação, sempre mereceu a admiração
mais irrestrita e mais sincera. Isto basta para mostrar que Os
sertões foram, antes de mais nada, uma vitória da literatura;
seu impacto extraordinário na vida intelectual brasileira
resultou muito mais da forma que do conteúdo, mito mais
do “drama” expressional que da tragédia sociológica (ao
ponto de João Ribeiro haver escrito, sugerindo uma tolice de
crítico mais recente, que, “sob a pompa da sua linguagem”,
o livro não passava de um romance...). O amor da frase e
da oração rotunda é um dos caracteres mais salientes da
língua portuguesa, língua, por isso mesmo, literária por
excelência, língua para a qual a palavra existe; e Euclides
da Cunha soube dar-lhe a sólida armadura do pensamento,
identificou-a, por assim dizer, com o assunto e fez do estilo
a matéria mesma do seu livro” (p. 207).

Como bom diplomata, que deve ter sido, José Guilherme Merquior
não quis se comprometer com os escritores do século XX e fez a sua
história literária empacar no fim do século XIX, época dos acontecimentos
de Canudos. Daí o título de seu livro: De Anchieta a Euclides, editado em
1977. Foi uma lástima não conhecer a sua visão da literatura do século XX
(poesia, ficção, teatro, crítica, história literária), uma vez que sempre se
revelou lúcido nas suas afirmações. Sobre Os sertões, ele o vê como uma
“obra de ficção embutida no ensaio”(p. 153), só que não explica o que é
“ficção” no livro de Euclides. Será por que é, também, uma narrativa?
Mas a história também o é. Ou será pela originalidade da escrita ou do
estilo “de cipó”? O leitor fica em dúvida. Mas ele afirma seguro que se
trata de “um dos textos mais importantes de toda a literatura brasileira” (p.
195) e tem consciência de que “Os sertões são antes de mais nada, uma
retratação”, pois Euclides havia criticado o “obscurantismo” dos jagunços
de Antônio Conselheiro e, depois, em contato direto com o hinterland,
foi levado a reconhecer o heroísmo anônimo das populações sertanejas.
Neste sentido, é com Euclides que se perfaz aquela revelação intelectual
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e afetiva do sertão, do Brasil oculto e “verdadeiro”, que Capistrano tanto
encarecia (p.196).
Aliás, nessa mesma página, vê o livro de Euclides como um
“curioso amálgama de ensaio científico, relato literário e panfleto,
denúncia do ‘crime’ da repressão ao messianismo sertanejo” que, por
isso mesmo, cobriu de glória o seu autor. Na esteira dos primeiros críticos
também fala em “saga sertaneja”, “alcance épico da pintura” que “não
deriva das teses racistas”, mas “do sopro de transfiguração artística em
que o prosador forjou os protagonistas e massas do drama de Canudos”.
Mas termina dizendo que “Os sertões são o clássico do ensaio de ciências
humanas no Brasil” (p.198).
Alfredo Bosi, na importante História concisa da literatura
brasileira (1970), diz coisas novas sobre a obra de Euclides da Cunha.
Para ele “É preciso ler esse livro singular sem a obsessão de enquadrálo em um determinado gênero literário, o que implicaria em [sic]
prejuízo paralisante. Ao contrário, a abertura a mais de uma perspectiva
é o modo próprio de enfrentá-lo” (p. 348). Com uma visão filosófica e
sociológica dirigida na compreensão da literatura a serviço do homem,
Alfredo Bosi nos diz que
É moderna em Euclides a ânsia de ir além dos esquemas
e desvendar o mistério da terra e do homem brasileiro com
as armas todas da ciência e da sensibilidade. Há uma paixão
do real em Os sertões que transborda dos quadros do seu
pensamento classificador; e uma paixão da palavra que dá
concretíssimos relevos aos momentos mais áridos de sua
engenharia social” (p. 347).

Outro historiador de São Paulo, Massaud Moisés, também
professor da USP, publicou em 1984 uma História da literatura
brasileira. A sua capacidade de resumir os acontecimentos literários
e de tratá-los historicamente, com discernimento crítico, é um dos
pontos altos dos três volumes de seu estudo. No terceiro deles dedica
boas páginas a Os sertões, defendendo o livro como ensaio, o que me
parece correto, mas deixando alguma dúvida com a sua solução de obra
bifronte: “Se não é pertinente falar em obra de ciência, ou em obra
literária pura e simples; se as duas modalidades estão verdadeiramente
presentes, as mais das vezes numa mescla compacta, é porque se trata
de uma obra bifronte” (p. 562).
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Na sua recente História da literatura brasileira (1997), Luciana
Stegagno Picchio sabe fazer observações velhas ficarem novas, como este
resumo novo de tudo o que se disse sobre o famoso livro:
Incluir Euclides da Cunha entre os narradores
regionalistas e “sertanejos” não teria sentido se Os sertões,
além de ser um documento histórico, uma epopeia negativa,
uma denúncia, um panfleto gigantesco e impiedoso, “uma
obra de ciência escrita como uma obra de arte”, não se
tivesse instituído no tempo, a despeito de sua precisa
intencionalidade política e social, como modelo estilístico
de toda a posterior literatura “regionalista” (p. 400).

A simples adjetivação, como esta de “epopeia negativa”, traz brilho
ao texto crítico e nova maneira de conceber a metáfora da “epopeia” .
Veja a beleza da imagem do engenheiro que constrói a ponte e, ao mesmo
tempo, escreve Os sertões: “a lançar uma dupla ponte, a real, entre uma
margem e a outra do rio, e a literária, entre os dois Brasis, da costa e do
sertão, entre a rua do Ouvidor, coração do Rio de Janeiro, e a caatinga”
(p. 400).
José Aderaldo Castello, em A literatura brasileira: Origem e
Unidade (1999), em dois volumes, tem uma visão crítica perfeita sobre a
importância do livro de Euclides da Cunha como obra-síntese, para qual
convergem as forças culturais:
Os sertões é duplamente síntese: síntese interna das
observações já acumuladas sobre nossas diversidades,
desníveis de contrastes, e do seu enfoque pelo pensamento
da época alimentado de fora para dentro. Essa dupla filiação
lhe possibilitaria, a partir de um fenômeno determinado em
distinto contexto regional, alargar-se numa visão totalizadora
do Brasil, para caracterizar a sua fisionomia, que já de longa
data vinha sendo delineada, e chamar à responsabilidade a
consciência política e intelectual da nação (p. 413).

Nesse mesmo ano, Sílvio Castro lança em Portugal os três volumes
de História da literatura brasileira, obra de equipe, nos moldes da
que havia feito Afrânio Coutinho com A literatura no Brasil, em 1959.
Discípulo de Afrânio, Sílvio Castro foge entretanto dos conceitos e
preconceitos do crítico baiano sobre Os sertões. Procura uma visão
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pessoal e, apesar de ver o livro como um “produto poético” e de dizer que
Os sertões “são antes de tudo uma obra de criação literária”, tem boas
observações sobre o sertão, como na página 395 do II volume:
O território desconhecido é o sertão que, fenômeno
raro, tantas vezes se concedia concretamente, para logo
após restaurar-se mais desconhecido ainda na perspectiva
do novo território apenas instaurado. Sendo antes de tudo
geografia, o sertão era assim igualmente um percurso
cultural para a sociedade civil em evolução.

Parece que todos os historiadores da literatura têm a obrigação
de dizer que o livro de Euclides é forçosamente literatura, só que não
explicam porque pensam assim e acham que o leitor aceita passivamente
as suas afirmações. Porque há uma tradição neste sentido, é fácil repetir.
Às vezes há belas imagens na tentativa de apreender a natureza do livro
que, nem por ser de ensaio, deixa de ser literário e vice-versa. Tristão
de Athayde, percebendo a dupla natureza dos gêneros metalinguísticos
(crítica, ensaio, teoria, história literária, literatura comparada), define
superiormente a crítica como “uma arte rodeada de ciência”. Mas o que se
viu neste roteiro de fortuna crítica nas histórias literárias é que a leitura dos
historiadores, para usar aqui a imagem de Luciana Stegagno Picchio, tem
sido feita com o olho direito no engenheiro — no seu arsenal de termos
científicos —; e com o esquerdo na sua escrita, — na sua linguagem —,
fonte de todas as complicações e equívocos na classificação da obra como
arte, poesia, romance, epopeia, gesta, sei lá o quê. Acho que o livro de
Euclides gostaria mais que o lessem, tal como pediu Alfredo Bosi: “É
preciso ler esse livro singular sem a obsessão de enquadrá-lo em um
determinado gênero literário”.
4) NO SERTÃO DE OS SERTÕES
Vejam agora como o próprio Euclides da Cunha pensava o sertão
e porque o pluralizou no título de seu livro. Na verdade, a forma plural já
era bem conhecida, como se deduz de várias passagens em O selvagem,
de Couto de Magalhães, para quem o sertão abrangia todo o hinterland do
Brasil, havendo vários sertões, o do Mato Grosso, o de Goiás, o de Minas,
do Amazonas e em outros lugares longe do litoral marítimo e desabitados
ou habitados pelos indígenas.
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Na obra de Euclides, o sertão vai sendo delineado à medida que
avançamos na leitura do livro. Nos “Preliminares” de A TERRA, ele
aparece sem nome, em descrições indiretas: é como um tema musical, um
leitmotiv que se inicia e apenas sugere uma pequena sequência de sons,
em crescendo. No Cap. I, o narrador (cientista) apresenta “O planalto
central do Brasil” e, como se estivesse vendo a terra de um satélite, o vai
contornando para o norte até transpor o 15º paralelo, a partir do qual se dá
[...] a atenuação de todos os acidentes — serranias que se
arredondam e suavizam as linhas dos taludes, fracionadas
em morros de encostas indistintas no horizonte que se
amplia; até que em plena faixa costeira da Bahia, o olhar,
livre dos anteparos de serras que até lá o repulsam e
abreviam, se dilata em cheio para o ocidente, mergulhando
no âmago da terra amplíssima lentamente emergindo num
ondear longínquo de chapadas [...] (p. 3).

Não falou no sertão, mas o sugeriu. E, na página seguinte, usa
pela primeira vez o termo sertões quando comenta que os rios do sul (do
Iguaçu ao Tietê) “correm da costa para os sertões, como se nascessem nos
mares e canalizassem as suas energias eternas para os recessos das matas
opulentas”. Voltando o olhar para o nordeste, sugere metonimicamente o
espaço de Os sertões, mas ainda sem dizer o termo que está no não-dito
de tudo o que o escritor dirá mais tarde. Mas já a sua linguagem narrativa,
nas descrições [quando fala o narrador preparando o leitor para a história
— a diegese] não se quer transparente, vai-se fazendo opaca, mostrandose nos vocábulos, na sintaxe e no balanço das orações, entre uma frase
longa e um breve, como nas duas linhas desta citação:
Deste ponto em diante, porém, o eixo da Serra Geral
se fragmenta, indefinido. Desfaz-se. A cordilheira eriçase de contrafortes e talhados de onde saltam, acachoando,
em despenhos, para o levante, as nascentes do Paraguaçu,
e um dédalo de serranias tortuosas, pouco elevadas mas
inúmeras, cruza-se embaralhadamente sobre o largo dos
gerais, cobrindo-os. Transmuda-se o caráter topográfico,
retratando o desapoderado embater dos elementos, que ali
reagem há milênios entre montanhas derruídas e a queda,
até então gradativa, dos planaltos começa a derivar em
desnivelamentos consideráveis. Revela-os o S. Francisco,
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no vivo infletir com que torce para o levante, indicando do
mesmo passo a transformação geral da região. / Esta é a
mais deprimida e mais revolta (p. 8-9).

É aí que o observador “estaca surpreendido...” — é a entrada do
sertão, como está anotado no próprio livro.: “Está sobre um socalco do
maciço continental, ao norte. [...] Ali reina a drenagem caótica das torrentes,
imprimindo naquele recanto da Bahia fácies excepcional e selvagem”.
É a “Terra ignota”, as “lindes de um deserto”, “E o fácies daquele sertão
inóspito vai-se esboçando, lenta e impressionadoramente [...]”. São as
caatingas, as ipueiras, os mandacarus, as obras obscuras “dos filhos do
sertão”: “Despontam vivendas pobres; algumas desertas pela retirada dos
vaqueiros que a seca espavoriu; em ruínas, outras; agravando todas no
aspecto paupérrimo, o traço melancólico das paisagens [...]” (p. 13):
Daí a impressão dolorosa que nos domina ao
atravessarmos aquele ignoto trecho do sertão — quase um
deserto — quer se aperte entre as dobras de serranias nuas
ou se estire, monotonamente, em descampados grandes [...]
(p. 18).

Aí a vida é um Inferno, como poderia ter escrito, assim como
escreveu, ao vir das chuvas, longe da seca: “O sertão é um paraíso” (p.
43). Ou então, num tom profético: “o sertão é um vale fértil. É um pomar
vastíssimo, sem dono” (p. 46), embora saiba que a natureza ali se compraz
“em um jogo de antíteses”.
Os filhos do sertão, a formação mestiça, o famoso sertanejo
sublinham o lado humano do sertão: “O sertanejo é, antes de tudo, um
forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do
litoral”, como está escrito numa das páginas mais conhecidas no Brasil. É
um ser tão sem / um ser tão sem ser, como no poema de Félix de Athayde,
um ser tão adverbial, tão no alto da sua vida de miséria e de esperança que
teve em Euclides da Cunha o seu primeiro defensor público, a reclamar
direta e indiretamente o sentido de cidadania que lhes era devido. A
frase de Euclides, na segunda parte do livro — O HOMEM — pode
conotar todas as observações sobre o homem do interior: os seus aspectos
antropológicos, sociológicos, econômicos, políticos e messiânicos. Só
não foi totalmente um homem à margem da história, porque o escritor o
trouxe para dentro de seu livro.
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5) SERTÃO / SERTÕES
Quando fala das secas é que Euclides da Cunha define claramente,
em termos menos rebuscados, o espaço que ele vê como o do sertão,
esclarecendo ao mesmo tempo os sentidos de singular e plural com que o
termo aparece na sua obra:
O Sertão de Canudos é um índice sumariando a
fisiografia dos sertões do norte. Resume-os, enfeixa os seus
aspectos predominantes numa escala reduzida. É-lhes de
algum modo uma zona central comum (p. 30).

Tem-se, portanto, o “sertão de Canudos” — o sertão da Bahia — , o
mais bem descrito no livro; e os “sertões” que estão além, na vasta região
que abrange o fundo de todos os estados do Nordeste. E, relacionado com
esses “sertões”, o de Minas Gerais, de Goiás e Tocantins, do Mato Grosso
e do Pará, pelo menos. Estes são os sertões geográficos e horizontais que
se juntam no grande espaço brasileiro, com todos os problemas humanos
e sociais, como o dos latifúndios em face do movimento dos sem terra,
como o da anemia e da fome, da saúde e da falta de escola e lazer,
verdadeiro purgatório do homem brasileiro.
Mas há o outro “sertão”, o vertical, das lendas e mitos, dos casos
e anedotas, o do messianismo, fácil de assimilar outros mitos, como o
do Sebastianismo que aparece no já mencionado romance de Ariano
Suassuna. É o sertão das “horas abertas”, do luar e das fantasmagorias,
das assombrações, das superstições, enfim, o sertão do imaginário.
Os dois sertões fornecem, por um lado, o modelo para uma série
de clichês que se documentam no título de obras que se denominam
sertão alegre, brabo, bravio, da onça, de espinho e de flor, de Nhô Davi,
desaparecido, diferente, do Boi-Santo, do Velho Chico, da viola, o sertão
e o centro, e o mundo, e o sertanejo, em carne e osso, em flor, em poesia,
maluco, o rio e a terra, sem fim, e caatinga, além de muitos outros. E,
por outro, é o lugar da mais autêntica matéria da literatura brasileira: a
dos bons regionalistas, como o do goiano Hugo de Carvalho Ramos em
Tropas e boiadas (1917), onde se fala dos “sertões ainda por violar”: ou
no monumental Grande sertão: veredas (1956), de João Guimarães Rosa,
em que as definições do termo adquirem as mais ousadas concepções,
de metafísica e de linguagem, como, dentre outras, as que procuram
configurar o lugar do sertão, como estas que fui colhendo ao longo desse
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grande livro — “O sertão está em toda parte”, “sertão é onde manda quem
é forte”, “Sertão. O senhor sabe: sertão é onde o pensamento da gente se
forma mais forte do que o poder do lugar”, “O sertão é do tamanho do
mundo”, “O senhor vê aonde é o sertão? Beira dele, meio dele?...” “O
sertão não tem janelas nem portas”, e tantas mais.
Reservamos para finalizar este estudo um trecho da página inicial
do Grande sertão: veredas, quando o narrador, Riobaldo, começa a contar
a sua história, dizendo:
O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não
seja: que situado sertão é por os campos-gerais a fora a
dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do
Urucuia. Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o
aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se
divulga: é onde os pastos carecem de fecho; onde um pode
torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e
onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho
de autoridade.

Os sertões, para Bezerra de Freitas, são um livro-síntese e, para
Antônio Cândido, o fim de uma era literária e o começo dos estudos
científicos sobre o Brasil. Já o Grande sertão: veredas, escrito cinquenta
e quatro anos depois, assinala o fim de uma narrativa realista que teve o
seu apogeu com Graciliano Ramos e o começo de uma nova maneira de
narrar, com o imaginário em aberto para todas as formas de ficção, erudita
e popular. Na obra de Euclides da Cunha o sertão é de natureza realista
e naturalista, positivista, documentando-se horizontalmente com espírito
científico; na de Guimarães Rosa o sertão é vertical, de dentro para fora,
mistura digerida dos dois tipos de sertão, que passa a ser compreendido
como o lugar, melhor, o luar — o lu(g)ar — da imaginação ou das
superstições nas noites claras, como a que se tece em torno do pássaro
urutau, também conhecido como o mãe-da-lua, que vive amedrontando
os sertanejos, sobretudo nas noites de lua cheia.
NOTA
Os dicionários etimológicos partem sempre do princípio de que
devem registrar a origem da palavra neolatina no latim, não se dando conta
de que, muitas vezes, a significação culturalmente dominante ultrapassa a
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língua latina, como é o caso de ARTE, remetida imediatamente para o lat.
ars, artis. Acontece que a ars latina só pode ser bem explicada a partir da
areté (’αρετή) grega, esforço que se punha para atingir o melhor em qualquer
atividade humana. Sem esta significação, oblitera-se o sentido mais profundo
da téchné (τέχνη), que, no latim, perde grande parte de seu significado para
areté, através da forma ars, artis, tanto que o significado de técnica continua
ligado intimamente ao de arte.
O mesmo acontece com o termo SENTIDO, imediatamente ligado ao
lat sentire, por sua vez proveniente do subst. sensus, us. Só que a acepção de
“direção” que aparece em todas as línguas românicas, juntamente com a de
“sensibilidade”, provém da raiz germânica sin ou sinnes: as duas acepções
é que dão a significação maior da palavra sentido, isto é, as parcelas de
“significados” que se tomam em determinada “direção” da análise, sobretudo
dos textos literários.
Não é preciso imaginação poética para a aproximação de daymón e
démos (δαίμων e δñμος) ignorada pelos dicionários comuns, o de A. Bally,
por exemplo. Mas a raiz indoeuropeia DAI-, com a significação geral de
“dividir’, ‘repartir os destinos’, possibilitou a formação de daymón (“o que
reparte os destinos dos homens” e, daí, o demônio, ser entre os deuses e os
homens) e de démos (“o que recebe”, o povo, o território, o país).
Veja-se, a seguir, o resultado de nossas investigações, até este
momento, sobre a origem da palavra SERTÃO, de grande importância na
compreensão da cultura brasileira.
Os dicionários comuns repetem, com ligeiras variações, a acepção
registrada por Bluteau, em 1720: “Região apartada do mar e por todas as
partes metida em terras”. Assim está em Antônio de Morais e Silva, em
Fr. Domingos Vieira, em Caldas Aulete, Simões da Fonseca, Cândido de
Figueiredo e Aurélio Buarque de Holanda, alguns deles registrando sertão e
certão, como Fr. Domingos, por exemplo; outros ampliando a área semântica
do vocábulo, como na Enciclopédia brasileira mérito e em Aurélio Buarque.
O certo é que o termo nos veio de Portugal e ocorre em Portugal, mas só
adquiriu a sua grande significação cultural no Brasil, em face da grande
extensão do território brasileiro.
Já os dicionários etimológicos dizem que se trata de “Forma aferética
de desertão” (Antenor Nascentes), “obscura, controversa ou desconhecida”
(José Pedro Machado) e “De etimologia obscura” (Antônio Geraldo da
Cunha).
Embora em lat. Clássico o conceito de SERTÃO tenha sido expresso
por mediterranea, -orum, ou seja, “as terras do centro de um país”, “as regiões
afastadas da costa” (com o singular indicando, a partir do séc. III, o mar entre
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a Europa e a África, o antigo Mare Internum ou Mare Nostrum), chamo a
atenção para uma possível explicação etimológica por intermédio do supino
de sérere, sertum, com o significado próprio de “trançado”, “entrelaçamento”,
e com o figurado de “embrulhado”, “enredado”, “enfileirado”. Isto porque a
raiz desta forma verbo-nominal é a mesma de desertum (de-sertum: o que
sai da “fileira”) passou à linguagem militar para indicar o “desertor”, aquele
que sai (de-) da ordem e desaparece. Daí o subst. desertanum para o lugar
desconhecido para onde foi o desertor, estabelecendo-se, ainda no lat. Clássico,
a oposição entre locus certus e o “lugar incerto”, desconhecido e, figuradamente,
impenetrável. As duas formas verbais provêm da mesma raiz indoeuropeia,
SER-, como no grego eirô (εĭρω) por seryô (σεριώ) : “atar”, “entrelaçar”, “tecer
ou entretecer uma fala, um discurso”; e como no latim sérere, “entrelaçar”
(donde serta, pl. De sertum que deu o português sertã, “guirlanda de flores”,
“corda náutica”); e daí também o lat. Sermo, -onis, “conversa”, “sermão”;
dissertatio, “dissertação” e desertum, “lugar desconhecido e seco”, isto é, lugar
fora do conhecimento (não entrelaçado nele).
Observe-se, paralelamente, que o adj. Certum, através da expressão
domicilium certum e da forma que tomou no port. Arcaico, certão, pode ter
contagiado tanto o significante como o significado de de-sertanum, levando-o
semanticamente a “lugar incerto”, sertão, palavra que aponta sempre para um
sítio distante de quem está falando; e quem falava “estava” sempre no “litoral”,
enquanto o outro, o interlocutor, se distanciava no espaço contextualizado. Deve
ter-se formado no séc. XV, quando as navegações portuguesas começaram
a chegar às costas da África, cujo “interior”, visto do navio, do litoral), era
tido como sertão. Foi com este sentido que a palavra chegou ao Brasil, em
1500, na Carta de Pero Vaz de Caminha, transformando-se (ampliando-se
semanticamente) com a aventura das entradas e bandeiras, no séc. XVII, com
as descobertas das minas e a exploração agropastoril a partir do séc. XVIII,
com problemas climáticos e fitogeográficos do Nordeste e, finalmente, com
a consciência política (e literária) dos grandes espaços, dos “grandes sertões”
mais ou menos habitados (ou desabitados) no centro do Brasil.
Há, entretanto, outra possibilidade etimológica de sertão: a que o liga
à língua bunda falada pela tribos bantos de Angola, como se vê no Dicionário
da língua bunda de Angola, de Frei Bernardo Maria de Carnecatim,
publicado em Lisboa, em 1804. Segundo Gustavo Barrosos (“Vida e história
da palavra sertão”, in À margem da história do Ceará, texto que me foi
indicado por Valmireh Chacon), ali existe o vocábulo mulcetão, “seguido da
forma decepada e corrompida certão, com seu significado admiravelmente
definido em latim: locus mediterraneus, isto é, o interior, o sítio longe da
costa, o oposto marítimo”. Para esse dicionarista, mulcetão, (donde celtão,
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certão) é corruptela do bunda michtu ou muchitu ou, ainda, cuchitum,
através de nasalação dialetal. Escreve Gustavo Barroso: “Esse termo quer
dizer propriamente mato e era empregado pela gente do interior da África
Portuguesa. Tornou-se por isso designativo de mato longe da costa”. Assim,
por influência portuguesa, muchitum ou m´chitum teria dado muceltão, celtão
e finalmente certão, com o sentido de “interior das terras africanas coberta
de mataria e nunca o deserto grande, o desertão”. Vale ainda transcrever o
seguinte: “os portugueses apanharam essa expressão verbal, transformaramna ao sabor de sua prosódia e a foram aplicando, de início, a qualquer locus
mediterraneus — sertão do Alentejo ou da Beira, por exemplo; em seguida,
às extensões ignotas das novas terras”. E diz ainda que até o séc. XVIII é
comum a grafia certam.
Verificando o Dicionário ronga-português, de Rodrigo de Sá
Nogueira (1960), encontramos o vocábulo mi-tjhu (com a sua variante mimutjhu) para a ideia de mato, selva, bosque. Como o ronga, língua falada
em Maputo (Lourenço Marques), é um subgrupo do banto, me pareceu
curiosa a aproximação dos dois termos: o muchitum, de Angola; e o mi-tjhu,
de Moçambique. Além de apontarem para o mesmo significado, os seus
significantes também se aproximam morfológica e fonicamente. No ronga, o
prefixo mi- tem função nominal, indicando também a região: mi-tjhu (ou mutjhu) quer dizer “a floresta” ou a “região”. Ora, tanto o bunda como o ronga
indicam os pontos em que os navegadores portugueses estiveram em contado
litorâneo com os africanos — angolanos e moçambicanos.
Documentadas, essas duas linhas históricas da palavra sertão podem
ter-se cruzado no final do séc. XV para aparecerem na linguagem dos
historiadores portugueses do séc. XVI reduzidas à palavra sertão. Chegada
ao Brasil, aqui permaneceu estacionária nos dois primeiros séculos, em
“estado de dicionário”, como diria o poeta. Tanto no nível da língua como no
da linguagem, ela recebeu depois algumas transformações de conteúdo que a
fazem hoje tipicamente brasileira.4

Na sua forma inicial, de conferência, publicado em francês no Colloque
International – Sertão: Réalité, Mythe et Ficction. Université de Haute Bretagne,
Rennes, França, 1991. Ampliado e transcrito em A escrituração da escrita.
Petrópolis: Vozes, 1996. Novamente ampliado para O clarim e a oração: Cem anos
de Os sertões. São Paulo: Geração, 2002. E em Via viator: Estudos em homenagem
a Fernando Cristóvão. Lisboa: Colibri, 2004. Novamente revisto para esta edição.
4
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Comunicação Social/ Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (1982), lida com questões culturais no campo do discurso jornalístico, notadamente a crônica. É graduado em Letras (Inglês e Português)
pela Universidade Federal de Pernambuco (1981), com mestrado em Letras pela mesma Universidade (1986). Professor Associado I do Centro
de Ciências do Homem (UENF), do qual sou diretor com mandato até de-
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zembro de 2015. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em
Análise de Discurso, e atua principalmente dentro dos seguintes temas:
linguagem, discurso, análise de discurso e cidade, nos quais já orientou
cerca de 25 dissertações no Programa de Pós-Graduação em Cognição
e Linguagem da UENF (Campos-RJ). Concluiu estágio pós-doutoral na
Universidade de Paris XII - Val de Marne, em fevereiro de 2009, sobre a
crônica e o campo jornalístico e o literário.

Julio Esteves possui graduação em Filosofia pela Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro, com bolsa de doutorado-sandwich na Wilhelms-Universität Münster (Alemanha). Atualmente é professor associado IV da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Tem experiência
na área de Filosofia, com ênfase em Ética e Filosofia política e Filosofia
da Linguagem, atuando principalmente nos seguintes temas: liberdade,
natureza, lei moral, fundamentação do Estado moderno e o problema da
possibilidade da linguagem privada.

Marcia Regina Pacheco Soares é mestranda em Cognição e Lin-

guagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
(UENF) e graduada em Pedagogia pela mesma Instituição. É pesquisadora do Projeto de Extensão Universitária Terceira Idade em Ação desenvolvido pelo Laboratório de Estudos de Educação e Linguagem (LEEL)
do Centro de Ciências Humanas (CCH) na Universidade Estadual do
Norte Fluminense (UENF).

Denise da Silva Gomes é psicóloga graduada pela Universidade Es-

tácio de Sá campus Campos dos Goytacazes e mestranda em Cognição e
Linguagem. É pesquisadora do Projeto de Extensão Universitária Terceira Idade em Ação desenvolvido pelo Laboratório de Estudos de Educação
e Linguagem (LEEL) do Centro de Ciências Humanas (CCH) na Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).

Rosalee Santos Crespo Istoe possui graduação em Psicologia e

mestrado em Psicologia da Saúde, ambos pela Universidade Metodista de
São Paulo/SP. Doutorado em Saúde da Criança e da Mulher pela Fundação
Oswaldo Cruz/RJ. É psicóloga e professora da Universidade Estadual do
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Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Saúde e Gênero;
Desenvolvimento da Criança e do Adolescente; Envelhecimento Humano.

Milena Ferreira Hygino Nunes é mestra em Cognição e Lingua-

gem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro UENF. Possui graduação em Comunicação Social, com habilitação em
Jornalismo, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Especialista em Literatura, Memória Cultural e Sociedade pelo Instituto Federal Fluminense – IFF. Bolsista de apoio ao ensino do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) da UENF. Áreas
de interesse: Análise do discurso; Teoria e Ética do Jornalismo; Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação.

Carlos Henrique Medeiros de Souza possui doutorado em Co-

municação e Mídia (UFRJ), mestrado em Educação (CES), especialização
em Gerência de Informática e em Produção de Software (UFJF). Licenciado em Pedagogia (UNISA). Bacharel em Direito e em Informática (CES/
JF). Professor Associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense
(UENF). Atualmente é Coordenador da Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) Interdisciplinar em Cognição e Linguagem (PGCL/ UENF). Tem
experiência nas áreas da Educação, da Ciência Jurídica, Administração
(SiG/ Gestão de Processos/ Gestão da Informação, Logística, Marketing
e Gestão Empresarial), Inteligência Coletiva, entre outras. Autor de vários
livros e artigos científicos nas áreas de TICs, Educação e Ciberespaço.

Fernanda Castro Manhães é pós-doutoranda em Cognição e Lin-

guagem na Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF; Doutorado em Ciências da Educação pela Universidade Autônoma de Assunção
- UAA, Mestrado em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual
do Norte Fluminense- UENF. Pós- graduação Lato Sensu em Natação,
Hidroginástica e Educação Física Escolar. Licenciada em Pedagogia, Licenciada em Educação Física. Tem experiência nas áreas de Educação
Básica, Ensino Superior, Práticas Educativas, Gestão Educacional e Acadêmica, Educação, Pesquisa Educacional e Novas Tecnologias.

Eleonora Campos é mestra em Cognição e Linguagem pela Uni-

versidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) Licenciada em Letras
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(Português-Literaturas) pela Faculdade de Filosofia de Campos - UNIFLU/FAFIC. Especialista em Literatura Brasileira - PUC.

Vera Lucia Deps possui graduação em Pedagogia/Licenciatura pela

Universidade Federal do Espírito Santo; pós-graduação lato sensu em
Orientação Educacional pela Universidade Santa Úrsula Rio de Janeiro;
Mestrado em Educação (área de concentração: aconselhamento psico-pedagógico) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC/RJ); Doutorado em Educação (área de concentração: Psicologia
da Educação), pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Pós-doutorado em Psicologia da Educação / Autorregulação da Aprendizagem, pela Universidade de Lisboa. Atualmente é professora associada
nível II da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
Tem experiência na área de Educação, atuando principalmente nas seguintes áreas: Psicologia da Educação e do Desenvolvimento, Linguagem, Gerontologia, Avaliação Institucional. Mais recentemente tem se
interessado por estudos relacionados à metacognição ou à autorregulação
da aprendizagem, orientando dissertações de mestrado relacionadas ao
tema, e ampliando possibilidades de realizar pesquisas em parceria com
professores de universidade estrangeira.

Ana Margarida da Veiga Simão possui doutorado em Ciências da

Educação, na área de especialização em Desenvolvimento Curricular e
Avaliação em Educação, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação, da Universidade de Lisboa (FPCE-UL). Atualmente é coordenadora do curso de Psicologia e professora associada da Universidade de
Lisboa. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase na Aprendizagem Autorregulada.

Carla Luísa Brás Frade é mestre em Psicologia da Educação e da
Orientação pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa/ Portugal. Atua como psicóloga educacional.

Maria das Graças E. M. M. de Pinho é mestre em Cognição e

Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Carangola (FAFILE). Tem experiência na área de
Educação em: Gestão e Administração de Sistema de Ensino; Educação
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à Distância; Docência Superior; Supervisão e Orientação Educacional;
Avaliação, acompanhamento e orientação Psicopedagógica; avaliação
do desenvolvimento infantil, dos níveis de escrita e leitura e de operações lógicomatemáticas; orientação de trabalho pedagógico para alunos
com dificuldades de aprendizagem, Necessidades Educacionais Especiais
DM e/ou Transtornos Mentais; Pesquisa cognição; linguagem; metacognição; autorregulação da aprendizagem; estratégias de aprendizagem e de
estratégias de leitura e de escrita.

Silviano Santiago é um ensaísta, poeta, professor contista e roman-

cista brasileiro. Vivendo no Rio de Janeiro, se especializa em literatura
francesa, o que o levará ao doutorado na Universidade de Paris, em Sorbonne, onde decifra o manuscrito Moedeiros Falsos de André Gide. Passa
pelas Universidades de Rutgers, Toronto, Nova York, Buffalo e Indiana.
Atualmente é professor adjunto I da Universidade Federal Fluminense
(UFF). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: Crítica Genetica,
Economia das Trocas Simbolicas, Edição Crítica de Manuscrito, Epoca Colonial, Estudos Etnicos e Literatura Francesa Contemporânea. Em
2013, recebeu o prestigioso Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra.

Gilberto Mendonça Teles é de Goiás. Reside no Rio de Janeiro há
40 anos. Professor Emérito / Titular da PUC-Rio e da Universidade Federal de Goiás. Honoris Causa da U.F. do Ceará. É professor aposentado
da UFRJ. Lecionou no Uruguai e nas universidades de Portugal (Lisboa),
França (Rennes e Nantes), Estados Unidos (Chicago) e Espanha (Salamanca). Conferencista em várias universidades, nacionais e estrangeiras.
É poeta e crítico: sua poesia encontra-se reunida em Hora aberta, 4. ed.,
com 1.114 p. pela Editora Vozes em 2003; entre seus livros de ensaios se
destacam Drummond, a estilística da repetição; Vanguarda europeia e
modernismo brasileiro (20. ed.); A retórica do silêncio; Escrituração da
escrita; e Contramargem-I que lhe deu o prêmio “Juca Pato” e o título de
“Intelectual do Ano 2002”. Tem o prêmio “Machado de Assis”, da ABL.
Há antologias de sua poesia no Uruguai, na França (duas), em Portugal,
na Espanha, na Itália (duas), na Romênia, na Bulgária e, a sair, nos Estados Unidos e na Alemanha.
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