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APRESENTAÇÃO

Ressignificando as humanidades na universidade: 
a dimensão global e o pensamento crítico

Renata Philippov1

Vera Lucia Harabagi Hanna2

“The two of us wrote together. Since each of us was several, there 
was already quite a crowd. Here we have made use of everything 

that came within range, what was closest as well as farthest away”. 
Gilles Deleuze e Felix Guattari

O livro Saberes em Conexão na Universidade: língua, 
literatura e cultura tem por objetivo observar a formação 
universitária humanística contemporânea com vistas ao 
desafio de cultivar pensadores livres e independentes e ao 
implemento de ocupações significativas e diligentes. Diante 
do alargamento dos espaços geopolíticos, dos efeitos do 
processo de transnacionalização, da crescente atenção voltada 
à diversidade e à pluralidade dos povos, de dependências de 
ordem econômica, conjuntural, cultural, dentro de um processo 
computadorizado mundial, os textos, em sinergia, nos levam, 
no contexto universitário brasileiro, à argumentações sobre 
propostas de práticas em que sejam incluídos e ofertados para 
a comunidade universitária não somente novos modos de ler 
e de escrever, mas também de ver, ouvir e sentir baseados em 
experiências estéticas distintas - o estudo das humanidades, 

1 Pós-doutora pelas seguintes instituições: PUCSP, FFLCH-USP e UNESP. Professora Associada da 
Unifesp. Lattes: https://lattes.cnpq.br/9950264048329182. ORCID iD: http://orcid.org/0000-0003-
3344-9034. E-mail: renata.philippov@unifesp.br.

2 Pós-doutora pela Brown University, Providence, RI, USA. Lattes: https://lattes.cnpq.
br/7378861073762519. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4395-6702. E-mail: verahanna@uol.
com.br.

https://lattes.cnpq.br/9950264048329182
http://orcid.org/0000-0003-3344-9034
http://orcid.org/0000-0003-3344-9034
renata.philippov@unifesp.br.
https://lattes.cnpq.br/7378861073762519
https://lattes.cnpq.br/7378861073762519
https://orcid.org/0000-0002-4395-6702
mailto:verahanna@uol.com.br
mailto:verahanna@uol.com.br
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das artes em geral, da comunicação, em particular, e de seus 
correlatos pensados de modo crítico.

Artigos de pesquisadores de IES públicas e privadas 
tratam de planejamentos curriculares integrados dentro de 
um processo sistematizado existente, mas tendo por objetivo 
comum examinar a viabilidade do desenvolvimento de 
conteúdos colaborativos no ensino e na pesquisa realizados 
entre departamentos e entre programas e avaliar a eficácia 
da prática interdisciplinar como complemento de aulas 
com estrutura curricular tradicional, ponderando diferentes 
perspectivas de análise representadas pela comunidade 
acadêmica brasileira. Dentre os inúmeros pontos de 
interesse destacamos: apreender como a integração/
colaboração curriculares entre os vários departamentos pode 
se processar; distinguir aspectos da interdisciplinaridade 
em ensino e em pesquisa; verificar como o alargamento de 
horizontes propende a reenergizar o interesse de graduandos 
nos estudos humanísticos.

Escopos que vêm ao encontro de nossa perspectiva 
que almeja dirimir o viés monodisciplinar da graduação e dos 
currículos limitados, suavizar o espaço entre a graduação e 
pós-graduação, superar o retrocesso acadêmico da formação 
universitária em relação ao exigido pela conjuntura atual, 
procurar soluções de compatibilidade com modelos vigentes 
em instituições universitárias no Brasil. O empenho na 
internacionalização dos cursos universitários e dos currículos 
tende a nos levar a conferir interlocução entre a realidade das 
instituições brasileiras e do exterior e a intensificar o intercâmbio 
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científico, artístico e cultural para que alcancemos um paradigma 
renovado de universidade com vistas à praticabilidade e 
exequibilidade e à intensificação de produção criativa de redes 
de solidariedade intercultural no ensino superior.

Em vista das mudanças demográficas e da complexidade 
da natureza da comunicação, rubricas como competência 
cultural,  competência  global  e,  consequentemente, as  competências 
translingual  e  transcultural, justapostas à  competência  comunicativa 
intercultural, movem-se transversalmente nos textos aqui 
apresentados em meio a digressões sobre como interpretamos 
os discentes globalizados no terceiro milênio e à participação 
dos jovens no ambiente acadêmico. A lembrança de que 
os deslocamentos são históricos e seculares justifica terem 
se tornado objeto de estudo nas e das Humanidades nas 
últimas décadas, obrigando aos que os examinam adotar uma 
visão ampla, harmonizando-os de modo interdisciplinar e que  
ajuíze sobre os resultados de interlocuções entre os estudos 
linguísticos, os estudos literários, os estudos culturais, os 
estudos de área, os estudos comparados, os estudos da 
tradução, os estudos visuais, o letramento em línguas 
estrangeiras, dentre outros.

Conceitos como identidade, ambivalências, estranhamentos 
entre o lugar nativo e o novo, entre a noção de deslocamento 
e de pertencimento, a hibridização cultural, o cruzamento 
de fronteiras movem-se de modo a justapor noções de 
língua, cultura, línguacultura, plurilinguismo, interculturalidade 
que, obrigatoriamente, devem integrar as Humanidades e as 
Letras, conforme demonstram os textos da coletânea. Ao 
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pensarmos em dimensão global e em dimensão intercultural 
e educação para cidadania global, estamos considerando 
a importância de preparar estudantes para a vida e para 
o trabalho em uma economia global. Em contexto de 
interdependência mundial, a língua tem um papel substancial 
no processo de desenvolvimento da competência intercultural 
– a cultura acontece quando aprendemos uma segunda língua 
(AGAR, 1994). No entanto, o simples conhecimento de um 
idioma não é suficiente para alcançarmos as complexidades 
de outra cultura e, prontamente adquirirmos a competência 
intercultural; para que isso ocorra, é necessário haver uma 
mudança de atitude, na medida em que se trata de um processo 
de transformação contínuo, e, preferencialmente, infindável.

A globalização tardia, fenômeno que rompe com o 
passado e muda diametralmente a natureza das relações 
sociais, culturais, econômicas e políticas, impelidas pela 
explosão radical dos meios eletrônicos de comunicação e 
tecnologias digitais, inclui um complexo conjunto de encontros 
interculturais, promovidos por sucessivas mudanças históricas 
nas formas de viagens, comunicação, exploração, conquista e 
comércio que periodicamente aceleram mudanças econômicas, 
políticas, culturais (JAY, 2010). Vista como um modo de 
convergência dos meios de comunicação vem ocasionando 
alterações surpreendentes nos estudos linguísticos, literários 
e culturais; afinal, a mudança de interesse dos atores principais 
das audiências é axiomática, e a consequente intensificação 
de intercâmbios em todas as áreas dos saberes impossibilita 
quaisquer tipos de relativização que causariam um desserviço 



Saberes em Conexão na Universidade: língua, literatura e cultura 9

ao esforço do incremento à mobilidade internacional. Sendo 
um processo em que a ativação das relações sociais mundiais 
conecta localidades longínquas, é preciso avaliar que a 
intensificação das interações interculturais nesse ambiente 
pode, potencialmente, causar interpretações equivocadas 
de comunicação em que conflitos entre indivíduos e grupos  
podem emergir; assim, a urgência da prática das competências 
(global, multilingual e intercultural) na esfera de aquisição 
de línguas estrangeiras, nas literaturas correspondentes, na 
didática, nas metodologias, e, fora dela, jamais foi tão requerida 
(JACKSON, 2014).

A perspectiva interculturalista, no espectro das 
Humanidades, torna-se, desse modo, primordial e deve ser 
entendida como preceito, não como exceção. Tal percepção 
exige a anuência de um currículo e de uma metodologia de 
ensino que privilegiem a concepção de comunicação como 
a capacidade de saber lidar com o contexto, de modo a 
contemplar os valores culturais e, simultaneamente, discernir 
que os mesmos intervêm e determinam quem nós somos e 
como nós nos relacionamos uns com os outros. Indivíduos 
que conseguem interatuar entre múltiplas identidades sociais, 
comportando-se de maneira comunicacional-interacional 
apropriada em circunstâncias de compartilhamento, praticarão 
comunicação intercultural, agindo interculturalmente, de 
modo a comparar uma cultura particular através do ponto de 
vista de outra cultura – equivalências e dessemelhanças  serão, 
de tal modo, evidenciadas, e, assim, deverão ser tratadas em 
todas as áreas do saber.
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Pensar conteúdos que aliam as literaturas a exames de 
manifestações artísticas particulares, que estabelecem tanto 
relações entre saberes, como relações dialógicas intratextuais, 
com códigos de sistemas de signos diferentes, impõe uma 
leitura plural e instável, presa à letra e à imagem numa 
mesma superfície, conforme demonstra Atik em capítulo desta 
compilação, visando uma formação de docentes que (poderão) 
atuar(ão) em diversas áreas, que as Humanidades abarcam 
(e fora dela, igualmente); além disso, indivíduos educados 
como cidadãos globais, conforme suposto, como tal deverão 
agir. Completando a ideia, J.G. Ghirardi, em seu texto, afiança 
que as ciências humanas estão mais bem aparelhadas do que 
outras áreas acadêmicas em relação a crises de legitimidade do 
saber e, desse modo, necessitam objetivar a ressignificação da 
Universidade. Comportamentos de ordem prática e filosófica, 
reflexiva e pragmática, e de respeito pela diversidade exigem 
que o cidadão pense de forma analítica, assevera Hanna, e atuem 
em interação com os outros – predicados advindos de instrução 
que agrega propriedades que as Humanidades pontificam e 
que se tornam de ordem basilar. Temas como cidadania global 
e a relação com a educação constituem-se em algo de capital 
importância; o letramento crítico, consequentemente, estará 
aí envolvido, como explicam em seu texto Luna e Bona, pois 
se, como condição, partirmos da hipótese de que pensando a 
dobra como imagem do pensamento que expressa intersecção, 
aproximação e conexão entre diferentes saberes, esse fator 
possibilitará ampliar discussões referentes aos diferentes saberes 
e culturas e seus pressupostos implícitos, no que se refere ao 
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significado do movimento de aproximação por ele mesmo, nos 
assegurarão, assim, mais chance de sucesso.

As novas  tecnologias, assim como  os novos  procedimentos 
econômicos, tornam as nações mais próximas, tanto como 
parceiros, como competidores – convertem-se em imperativos 
sociais no trabalho e na escola – já que não estamos falando 
do mundo do futuro, mas sim no mundo do agora, aquele 
que enfrentamos diariamente. A inclusão de uma dimensão 
global nos currículos visando uma educação para a cidadania 
constitui equipar os estudantes convenientemente para 
viverem em uma sociedade e economia mundializadas, em 
que  tópicos  tais  como  os  que  seguem,  passam  a  ser  mandatórios: 
1. o reconhecimento da diversidade de língua, de culturas, de 
etnias, de crenças como enriquecedora (não como ameaçadora); 
2. a luta por direitos civis abrangentes; 3. o bem-estar em um 
mundo em que todos contribuem para torná-lo socialmente 
justo e inclusivo; 4. a cooperação para um planeta sustentável; 
5. a preparação de sujeitos para a vida, não para adquirir 
diplomas; 6. o entendimento de que o alcance da competência 
global sugere pensar criticamente sobre nós mesmos e sobre 
os outros; 7. atuações conscientes e apropriadas devem coexistir 
em nível pessoal, local, nacional e internacionalmente (MANNION 
et al., 2011).

Perspectivas interculturalistas e mundialização: os millennials
Para que isso se torne realidade, para que tentemos 

refletir coletivamente sobre conceitos até aqui apresentados 
de um modo objetivo precisamos, antes de tudo, distinguir 
os jovens que frequentam os bancos da universidade, os 
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millennials. Ponderemos, então, sobre a necessidade do nível 
de comprometimento desses sujeitos mundializados, que vivem 
em ambientes interdependentes, comprometerem-se com 
reais problemas globais, além de atentar sobre o debate da 
competência prática versus competência filosófica, e da difícil 
escolha de suas carreiras.

“Os millennials: breaking the myths podem ser muitas 
coisas, mas podem não ser o que exatamente supomos”, 
proclama o relatório “millennials: breaking the myths” (NIELSEN, 
2015, s.p.), sobre a atuação dos jovens nascidos entre 1980 e 
2000, ao focalizar algumas causas que os tornam uma geração 
incomum. Em primeiro lugar, lembremos que são instituidores 
das mídias sociais e que estão constantemente conectados a 
elas, preferem viver em centros urbanos em que a interação 
social está as suas mãos, virtual e/ou presencialmente. A 
pesquisa da Nielsen Company, empresa global de informação, 
distingue os millennials como cientes de que a tecnologia é 
parte de seus DNAs, parte da individualidade da geração; ao 
serem indagados sobre a característica mais marcante que os 
fazem uma geração singular, que os unem em identidade, as 
respostas não surpreendem: a prioridade no uso da tecnologia é 
a primeira; em segundo lugar, a preferência por ouvir música e o 
interesse por arte popular, e, logo após, o fato de serem liberais/
tolerantes: por volta de apenas 5% levam em conta, segundo o 
estudo, serem mais inteligentes e acreditam que suas roupas os 
diferenciam das gerações anteriores.

Interessa-nos comentar aqui alguns atributos dos 
millennials que estão diretamente ligados ao que poderemos 
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verificar em cada texto desta coletânea em particular, ao 
observarmos a experiência da metalinguagem nos estudos de 
línguas e literaturas brasileiras e estrangeiras, e no que tange 
à história do conhecimento sobre a linguagem de confluência 
entre campos do conhecimento, no espírito de uma conexão 
entre saberes.

A metáfora melting pot pode definir esses jovens como 
racial e etnicamente distintos de outras gerações – são capazes 
de apreender que as forças materiais que determinam classe 
social e ideologias sobre raça e gênero, por exemplo, dão forma 
à arte e à literatura, assim como à humanidade. Abertos ao 
aprendizado de novas línguas – seja por contingência ou por 
opção – podem ser considerados mais empenhados em se 
tornarem bilíngues do que os baby boomers, valorizam quem 
são como indivíduos, e o quanto são capazes de ser autônomos. 
Apesar de rotulados de “‘ME’ generation”, narcisistas, 
“comfortably bourgeois”, a prática em ministrarmos, todos nós, 
nessa compilação, cursos na Graduação e na Pós-graduação, nos 
tem levado a conclusões semelhantes, justamente o contrário 
do que seus críticos alardeiam – ou seja, o foco neles mesmos 
parece estar relacionado mais ao estágio de vida, do que a uma 
condição geral da geração. Para eles dirigimos nosso ensino e 
nossas pesquisas.

Ademais, temos de acrescentar, que um número 
considerável de millennials cooperam com programas 
humanitários e filantrópicos, são menos preconceituosos, 
preocupam-se com a família, com o bem-estar físico. Passam 
menos de metade das horas do dia em frente a um aparelho de 
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televisão, se comparados com os boomers e, quando o fazem, 
preferem programas e filmes transmitidos por streaming, por 
Youtube, ao mesmo tempo em que enviam mensagens via 
Whatsapp, tiram e postam fotos e vídeos no Instagram ou em 
outra plataforma de relacionamento. Abraçam causas locais ou 
globais, atendem a chamados de eventos que provocam algum 
tipo de protesto, ou de tributo, relativos a políticas de inclusão, 
aos movimentos migratórios – a mudança climática, os riscos 
ambientais, a energia renovável, fazem parte da agenda de 
debates. Isso tudo acontece nacional e transnacionalmente e 
(nos) obrigam, efetivamente, a agir como sujeitos globalizados 
em contextos que envolvem, portanto, a porosidade das 
fronteiras disciplinares.

Temos de olhar para os jovens millennials que, em um 
mundo como o atual, não necessitam apenas de informação: 
a informação está em toda parte, é preciso extrair sentido da 
informação, combinar as milhares de frações de informação 
para que tenhamos uma visão abrangente do cosmos e para que 
conhecimento e cotidiano caminhem juntos em um contexto 
escolar significativo. Um dos caminhos propícios para que 
isso possa ocorrer é a prática de ensinamento com base nos 
conhecidos “4 Cs” (em inglês: critical thinking; communication; 
collaboration; creativity): pensamento crítico, comunicação, 
colaboração e criatividade.

A partir do exposto, cumpre-nos ponderar a relevância 
que a coerência de um programa voltado para universitários do 
terceiro milênio impõe, haja vista que é comum encontrarmos 
participação pouco ativa, em conjunto, das instituições, do 



Saberes em Conexão na Universidade: língua, literatura e cultura 15

corpo administrativo, dos docentes e dos discentes em seu 
design. Defendemos que a adequação prática do planejamento 
voltada para os millennials, obrigatoriamente, deve levar em 
conta a expansão da ideia de criar condições para a evolução 
de um pensamento crítico, e de um encaminhamento de um 
aprendizado prático para a vida em um mundo real, para que, 
juntos, nos preocupemos em orientar aprendizes-cidadãos à 
comunicação efetiva, à autonomia e à criticidade, a partir de 
uma prática em que o senso de responsabilidade social e global, 
junto à colaboração, e à criatividade sejam executados para além 
da sala de aula, ou seja, de forma desencapsulada (ENGESTRÖM, 
1991).

Conhecimento global e reflexão crítica, independente 
da área de conhecimento, podem conduzir as pessoas a um 
maior conhecimento linguístico (inter)cultural, segundo Jackson 
(2014), concomitante à expansão da identidade, à aquisição de 
novas competências e entendimentos, e, até mesmo, novas 
possibilidades de vivência em sociedade poderão surgir. À vista 
disso, torna-se imperativo, em um ambiente que pretende ser 
colaborativo e de criatividade, que priorizemos os estudos de 
línguas e de suas literaturas, de suas culturas e da comunicação 
em condição de contexto, e que reconheçamos os aspectos 
também criativos e individuais da língua em uso para que 
evitemos a estereotipagem (JACKSON, 2014). É em um contexto 
como esse que as práticas de letramento crítico enxergam os 
envolvidos como seres sociais que, munidos de uma bagagem 
cultural particular, instam que os docentes os considerem em uma 
relação dialógica com a aquisição de conhecimento na escola, que 
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implementem coesão social e respeito à diversidade linguística 
e cultural e que cooperem para a formação em harmonia com 
um pensamento crítico. “A qualidade de nossa vida e daquilo que 
produzimos, fazemos ou construímos depende precisamente da 
qualidade de nosso pensamento”, afirmam Paul e Elder (2007, 
p. 2). Uma efetiva comparação dos outros e de nós mesmos 
impulsiona interpretações e estimula o pensamento crítico, ao 
mesmo tempo em que auxilia a combater visões estereotipadas 
e preconceituosas, é a arte de analisar e avaliar o pensamento 
com vistas a alargá-lo. Segundo os pesquisadores, um indivíduo 
que cultiva o pensamento crítico consegue levantar questões 
formulando-as de maneira precisa e clara e sabe, ao mesmo 
tempo, encontrar informação utilizando-se de ideias abstratas 
para interpretá-las e, desse modo, ter a oportunidade de chegar 
a soluções e conclusões a partir de critérios relevantes – pensar 
de maneira aberta, reconhecer e avaliar o problema levam o 
pensador a consequências mais práticas; em outras palavras, 
“o pensamento crítico é autodirecionado, autodisciplinado, 
automonitorado, autocorretivo” (2007, p. 2), inclui comunicação 
efetiva e habilidade para resolver problemas de modo conjunto.

Nos textos aqui apresentados, o exercício poderá ser 
observado a partir de uma visão questionadora e comparada 
entre textos teóricos, críticos, literários, e de exposição de 
experiências. A partir da investigação de vários estudiosos, 
Jay (2014), dissertando sobre teoria-prática, como um todo, 
apresenta uma visão que bem se adéqua às análises aqui 
expostas, ao anotar que a teoria é uma tentativa de 
demonstrar que aquilo que tomamos como ‘senso comum’ 
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é, verdadeiramente, uma construção histórica; em outras 
palavras, uma teoria particular nos parece tão natural, a 
ponto de que nem a percebemos como teoria. A partir do 
exposto, comentamos, a contar daqui, cada capítulo desta 
coleção em particular e em totalidade.

Abre a seleção o texto de José Garcez Ghirardi, 
“Para entender os moinhos de vento: as humanidades e a 
ressignificação da Universidade”, que discute o problema da 
verdade nas ciências humanas em que revela estarem mais 
bem aparelhadas do que outras áreas acadêmicas. Tal situação 
merece relevo para fazer frente à atual crise de legitimidade 
do saber e para ressignificar a Universidade. O texto sugere 
“que a crítica Romântica à proposta Moderna, e à racionalidade 
cartesiana que lhe servia de fundamento, antecipam traços 
importantes daquilo que se tem chamado de crise da metafísica 
e fim da verdade”. Ghirardi ainda recomenda a descrição 
dos traços centrais dessa proposta Moderna, ao enfatizar 
sua conexão com o modelo de Universidade que se tornou 
hegemônico em boa parte do Ocidente. A concepção indica que 
o colapso contemporâneo do paradigma Moderno não rejeita 
diretamente as formas de verdade das ciências humanas e, assim 
podem se tornar um caminho privilegiado para a reconstrução 
e ressignificação da Universidade na pós-modernidade.

O segundo capítulo, “As Humanidades, os Estudos 
Culturais, os Estudos Literários: (sempre) novos desafios”, 
escrito por Vera Lucia Harabagi Hanna, anota o choque da 
globalização nos estudos linguísticos e literários em vista das 
alterações demográficas e da heterogeneidade da natureza 



18
S

a
b

e
r
e

s
 e

m
 C

o
n

e
x
ã

o
 n

a
 U

n
iv

e
r
s
id

a
d

e
: 
lí

n
g

u
a

, 
li

te
ra

tu
ra

 e
 c

u
lt

u
ra

da comunicação com a natural transformação dos atores 
principais, das audiências envolvidas. A autora discute sobre 
ambientes de novas condições transculturais e o papel vital 
que professores de línguas e de literaturas estrangeiras 
desempenham no processo linguístico e cultural global na 
esfera da transnacionalização e da internacionalização de 
saberes sob a extensa égide das Humanidades. Pondera, 
ao mesmo tempo, sobre a significação e a natureza das 
Humanidades, sucessivamente contraditas e como os jovens 
millennials deveriam ser ouvidos quanto à qualidade dos 
currículos e à quantidade de conhecimento transmitido – o 
encorajamento de estudos significativos, que durem a vida 
toda, teria de ser imperativo. O diálogo que empreende, 
entre a noção de Humanidades e os Estudos de Línguas 
e Literaturas Estrangeiras e suas Culturas, tem o escopo 
de revigoramento e, para tanto, apresenta os millennials 
como cidadãos do mundo que vivem em ambientes 
multinacionalizados e interdependentes.

José Marcelo Freitas de Luna e Juliano Bona, ao afirmarem 
que as dobras perturbam os espaços lisos e expressam 
modificações geográficas no meio observado, apresentam em 
“O trabalho de tradução e o processo de construção conceitual: 
a dobra na perspectiva dos estudos interculturais em educação” 
os diferentes tipos de dobras, as dobras sociais, filosóficas 
e culturais, e, refletindo sobre o conceito de dobra, discutem 
a construção conceitual, o trabalho de tradução, e posterior 
inteligibilidade. O ensaio teórico tem como objetivo analisar 
a relação entre tal conceito e suas implicações nos estudos 
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interculturais em educação. No decorrer do texto, Luna e Bona 
elucidam a noção na dinâmica do pensamento, um sentido 
ético de criação conceitual, e edificação de afetos que possam 
ultrapassar a metáfora que a priori o sintetiza.

Ana Lúcia Trevisan fala sobre como a natureza fundamental 
da cultura traduz na Literatura o recorte do mundo e consegue 
“transformá-lo em composições textuais distintas, tal qual um 
caleidoscópio de imagens e sentidos reflexivos que traduzem 
tanto a cultura como a historicidade”. Em “A Literatura como 
espaço de confluência das Humanidades: um estudo sobre os 
discursos históricos entrelaçados com a ficção”, a pesquisadora 
revela como os textos literários podem ser surpreendentes 
pelos mais diversos motivos: “muito do encanto imanente a 
leitura literária reside, justamente, na sua forma ao mesmo 
tempo precisa e difusa para tecer, no plano expressivo da 
linguagem, os muitos diálogos históricos e culturais”. Tal como 
nas considerações sobre confluência de saberes, Trevisan 
entende a Literatura como um espaço de confluência das 
Humanidades por uma perspectiva de estudo que permite 
inúmeras ponderações reflexivas, pois, quando se discute 
o cruzamento de fronteiras discursivas, próprias dos textos 
literários, faz-se necessário pensar as relações estabelecidas 
entre diferentes áreas de saber e seus respectivos discursos 
epistemológicos. Assim sendo, o texto cogita a construção 
literária – que dialoga com a historicidade – e que impetra 
assimetrias discursivas que redimensionam a concepção da 
veracidade, afirma Trevisan, assim como constitui uma proposta 
analítica apropriada para pensar a obra de alguns autores 
hispano-americanos do final do século XX.
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“A literatura assume muitos saberes”, afirma Maria Luiza 
Guarnieri Atik ao citar Roland Barthes (1978, p. 18-19). No início 
de seu estudo “Leituras plurais da cidade de Paris: da letra à 
imagem”. Assim, como se pudesse estar dando continuidade 
ao pensamento de Trevisan, a continuação do pensamento de 
Barthes explica a Literatura, pois “A literatura faz girar os saberes, 
não fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um lugar 
indireto, e esse indireto é precioso” (1978, p. 18-19). Atik cuida de 
refletir sobre a Literatura através do viés da interdisciplinaridade 
focalizando a cidade como um tema extraordinário por sua 
diversidade de vozes, de opiniões distintas de seus moradores, 
escritores e leitores, assegurando ainda que produções literárias 
de escritores nacionais e estrangeiros “têm revelado em seus 
poemas e romances os condicionamentos sociais, políticos, 
econômicos e culturais presentes nas cidades dos séculos XIX e 
XX”.

Hélder Garmes e Cielo G. Festino abordam em seu texto 
a antiga colônia portuguesa de Goa, na Índia, em “A literatura 
de língua portuguesa na Índia e a internacionalização da 
pesquisa” e a relevância e riqueza do estudo de antigos arquivos 
de língua portuguesa compostos por manuscritos, impressos 
quinhentistas, seiscentistas, setecentistas e um grande volume 
de imprensa periódica oitocentista e novecentista, para 
além de livros, folhetos e toda sorte de produção escrita. O 
comprometimento em estudarem esses documentos revela-se 
no projeto temático “Pensando Goa”, junto à FAPESP (desde 
2014), em que se almeja escrever uma história literária e cultural 
de Goa, portanto, um exemplo de internacionalização – Brasil-
Goa – e que tem como objetivo a grande discussão no âmbito 
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das áreas de conhecimento da Literatura e da História ocorrida 
no decorrer do século XX e início do XXI, sugerindo, assim uma 
reflexão a partir de um planejamento mais abrangente, situando 
a língua e sua literatura em meio à discussão mais geral sobre o 
debate colonial e pós-colonial.

Da literatura na Índia, e passando para a literatura na 
África, dessa vez, infanto-juvenil, Josilene Pinheiro-Mariz e Saulo 
Rios Mariz nos oferecem o ensaio “Nos limiares da literatura: 
as drogas na infância em um romance de Amadou Kourouma”. 
Os autores enfocam reflexões que fazem emergir ajuizamentos 
concernentes à vida de crianças em uma região da África 
fortemente atingida pelas guerras e, por conseguinte, por suas 
decorrências, dentre as quais destacam a presença de crianças-
soldado, sobretudo, na região oeste do continente. O livro em 
questão, um clássico da literatura “dita francófona” marfinense, 
do premiado escritor Amadou Kourouma, é Alá e as crianças 
soldados, em sua primeira tradução para o português publicada 
em 2003. Os pesquisadores discutem o papel despersonificante 
das drogas na infância, e sugerem que tal realidade possa ser 
trabalhada em sala de aula de ensino de língua/cultura/literatura 
francesas, e ressaltam que a atualidade da obra literária, “além 
de seu intenso caráter humanizador na formação social do 
jovem”, pode “repercutir, futuramente, em jovens professores”.

Ainda no âmbito da língua portuguesa e seu ensino, Neusa 
Maria de Oliveira Barbosa Bastos escreve “Pensar o ensino 
de língua portuguesa: um diálogo entre questões culturais e 
ideológicas”, em que discute o ensino de Língua Portuguesa 
a partir da reflexão de três itens básicos. Assim, a autora os 
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explica: 1. questões ideológicas relacionadas ao ideário, aos 
pensamentos, às doutrinas, componentes de visões de mundo 
de um sujeito ou de um grupo de sujeitos, orientados para 
suas ações sociais, religiosas e políticas; 2. questões culturais 
referentes ao conhecimento, à arte, às crenças, à lei, à moral, 
aos costumes, além de hábitos e aptidões adquiridos pelo 
sujeito em família e em sociedade e 3. questões conteudistas 
(linguístico-discursivas) relativas às disciplinas componentes dos 
currículos. Sua reflexão estará disposta em uma análise de textos 
que enfoca as três questões apresentadas e o objetivo principal 
leva ao desvelamento de uma questão conceitual sobre sentido 
do ensino, nos dias atuais, de transnacionalização do cotidiano.

Passando do ensino do português para o ensino de línguas 
estrangeiras, desta vez, da língua francesa para brasileiros, 
no texto “Quando a imagem talha o escrito: letramento visual 
em curso de língua estrangeira”, Ana Luiza Ramazzina-Ghirardi 
preocupa-se com estratégias de ensino-aprendizagem de uma 
língua estrangeira por uma perspectiva didática em que a 
linguagem escrita e oral não são mais imperantes mas que dão 
lugar ao mundo visual, trilhando novas vias para a linguagem 
escrita. É nesse contexto que “gêneros conhecidos se renovam 
e se tornam objeto de várias formas de ressignificação a partir 
de uma releitura composta de mistos multimodais”, ressalta a 
autora. Assim, “a releitura de textos literários em HQ se mostra 
um instrumento privilegiado ao conjugar texto e imagem e 
sensibilizar o aprendiz às dimensões do literário”. O projeto 
nomeia uma discussão sobre a conexão do letramento visual e 
do ensino-aprendizagem de francês língua estrangeira (FLE) na 
universidade.
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Em “Letramento acadêmico: o francês como vetor de 
conexão entre saberes na universidade”, de Luciano Magnoni 
Tocaia, a interdisciplinaridade se faz presente na proposta 
apresentada, que visa à interação dentro de diferentes áreas 
do saber na universidade, em que tanto a escrita quanto a 
língua francesa assumem a função de ferramentas básicas 
de inserção no mundo, distinguindo-se como instrumentos 
do sentir e do pensar próprios à interação-comunicação. 
O ensaio baseia-se no conceito de sequência didática a 
partir de uma reflexão sobre uma experiência de produção 
de textos acadêmicos e diz respeito à disciplina “Francês 
para Fins Acadêmicos” ofertada tanto a discentes do curso 
de Letras com habilitação em francês quanto a estudantes de 
outros cursos da UFMG, cujo público-alvo externo ao contexto 
das Letras é oriundo dos cursos de Engenharia, Ciências 
Aplicadas, Direito, Economia, Arquitetura, Cinema, entre outros.

O último capítulo desta coletânea destaca-se por duas 
questões: está escrito em inglês e reflete uma proposta de ensino 
interdisciplinar de língua portuguesa como língua estrangeira 
(PLE) em projeto de acampamento de verão nos Estados 
Unidos. Escrito por Ricardo Alvim e Sílvia Ramos Sollai, docentes 
radicados em universidades norte-americanas, “Caprichoso 
and Garantido: The Amazonian Folkloric Festival Reenactment 
at the Portuguese World Language Startalk® Summer Camp 
in California” apresenta uma proposta bastante desafiadora: 
trabalhar com questões folclóricas em contraste. Para além do 
ensino de língua portuguesa como língua estrangeira, o texto 
revela o ensino temático e contrastivo entre duas experiências 
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oriundas de países de expressão portuguesa: o festival de 
Parintins (donde os termos Caprichoso e Garantido, os dois 
clãs do bumba-meu-boi amazonense) e a tourada açoriana. 
O capítulo apresenta uma sequência didática que ilustra a 
experiência com tal ensino interdisciplinar e que, segundo 
seus autores, oferece rica “opportunity to build on Portuguese 
language and Lusophone cultural awareness in an immersive 
environment.” Como língua pluricêntrica e trazendo unidade 
em sua heterogeneidade, o português é tido como língua 
crítica dentro das políticas linguísticas governamentais norte-
americanas, dizem Alvim e Sollai, o que possibilita um trabalho 
de conscientização intercultural aliado ao ensino de língua com 
materiais autênticos e multimodais. Ancorada em perspectiva 
de curriculum design, a proposta apresentada pelos autores 
fecha a coletânea e, ao mesmo tempo, abre a discussão para 
a premência de um ensino intercultural, inter e transdisciplinar, 
além de multimodal e crítico.

Esperamos, assim, que a coleção de textos que segue 
demonstre a relevância de situar língua, literatura, cultura em 
um currículo interdisciplinar que privilegie as Humanidades em 
um amplo estudo cultural, histórico, intercultural, literário, das 
artes em geral que, enfim, alcance os amplos aspectos que nos 
oferecem os estudos humanísticos e que sejam refletidos em 
cursos e programas que tenham a dimensão de um entrosamento 
transcultural, aquele que abrange e analisa as narrativas culturais 
encontradas em todos os tipos e formas de expressão.

Boas leituras a todos!
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PARA ENTENDER OS MOINHOS DE VENTO: 
AS HUMANIDADES E A RESSIGNIFICAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE

José Garcez Ghirardi1

“Afinal, rematado já de todo o juízo, deu no mais estranho 
pensamento em que nunca jamais caiu louco algum do mundo [...] 

fazer-se cavaleiro andante, e ir-se por todo o mundo com suas armas 
e cavalo, à cata de aventuras, e exercitar-se em tudo em que tinha 

lido se exercitavam os da andante cavalaria, desfazendo todo o 
gênero de agravos [...]”.

Cervantes, O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha 
(1983, p. 76)

Esse capítulo propõe que, em virtude de sua maneira 
específica de formular o problema da verdade, as ciências 
humanas estão mais bem aparelhadas do que outras áreas 
acadêmicas para fazer frente à atual crise de legitimidade do 
saber e para ressignificar a Universidade. Para construir esse 
argumento, o texto sugere, em um primeiro momento, que 
a crítica Romântica à proposta Moderna, e à racionalidade 
cartesiana que lhe servia de fundamento, antecipam traços 
importantes daquilo que se tem chamado de crise da metafísica 
e fim da verdade. A seguir, ele descreve os traços centrais dessa 
proposta Moderna, enfatizando sua conexão com o modelo 
de Universidade que se tornou hegemônico em boa parte do 
Ocidente. A lógica que embasa esse modelo caracterizou-se 
por priorizar, como paradigma de ciência, a perspectiva das 

1 Mestre e Doutor em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo. 
Advogado formado pela USP. Professor em tempo integral na FGV Direito SP, São Paulo, Brasil. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/2258433269720331. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1855-7793. E-mail: 
jose.ghirardi@fgv.br.

http://lattes.cnpq.br/2258433269720331
https://orcid.org/0000-0002-1855-7793
mailto:jose.ghirardi@fgv.br
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chamadas ciências duras, relegando as ciências humanas à 
periferia do sistema universitário. Essa posição secundária das 
ciências humanas era resultado do fato de elas se organizarem 
com base no paradigma do sentido, ao contrário das ciências 
duras, – que se organizam pelo paradigma da causalidade. Por 
isso, o colapso contemporâneo do paradigma Moderno não 
impugna diretamente as formas de verdade das ciências humanas 
que, por essa circunstância, se tornam caminho privilegiado 
para a reconstrução e ressignificação da Universidade na pós-
modernidade.

Assassinando para dissecar: a crítica Romântica à racionali-
dade Moderna

“Sweet is the lore which Nature brings; 
Our meddling intellect Mis-shapes the beauteous 

forms of things:— We murder to dissect”.
William Wordsworth – The Tables Turned2

The tables turned, de William Wordsworth, poema 
publicado no clássico Lyrical Ballads (1798), sintetiza a recusa dos 
Românticos às premissas do projeto Moderno. O fundamento 
dessa recusa é o hiato que a Modernidade estabelece entre 
razão e sentimento, experiência e reflexão, sujeito e mundo, 
causalidade e sentido. O contrassenso de matar os seres 
vivos para dissecá-los e, assim, tentar compreender a vida 
que se destruiu sintetiza, para Wordsworth, a insanidade que 
se inscreve no cerne da Razão Iluminista e da perspectiva 
epistemológica que dela deriva.

A crítica Romântica centra, de maneira particular, no modo 
de conhecer da Modernidade, seus métodos e suas premissas. 
2 Doce é a lição que a Natureza nos traz/nosso intelecto curioso/deforma a beleza das coisas/
assassinamos para dissecar [tradução livre nossa].
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A cientificidade Moderna demanda uma noção específica de 
objetividade que implica, por sua vez, uma noção igualmente 
específica de subjetividade. Ela supõe um sujeito neutro 
(subjetividade), que se aproxima de um objeto externo e estável 
(objetividade) para, por meio de sua observação direta e metódica 
(empiria), examiná-lo, descrevê-lo e catalogá-lo (análise). Em 
seu funcionamento conjunto, empiria, análise, objetividade 
e subjetividade, constituem a matriz do desencantamento do 
mundo que a ciência Moderna se propôs como tarefa.

Consequência direta da centralidade desses fatores para 
a exata compreensão do mundo é o fato de eles servirem de 
fundamento para a estruturação das instituições Modernas de 
produção e reprodução de conhecimento, como a Universidade. 
Consequência indireta é o fato de eles desenharem, gradativa, 
mas inexoravelmente, uma nova cartografia para o saber, 
estabelecendo em seu centro as chamadas ciências naturais e, 
em sua periferia, as ciências humanas.

O primeiro termo do conjunto sugere que a observação 
empírica dos fenômenos é o gesto fundamental para conhecer a 
realidade. A experiência, e não a tradição ou a lógica, é o ponto 
de partida necessário para aceder a uma verdade pura, não 
contaminada por superstição, fé ou costumes. Com fina ironia, 
Chaucer antecipa, em “O conto da mulher de Beth” (escrito ao 
final do século XIV), essa premissa da epistemologia Moderna:

Além disso, gostaria que me dissessem: qual a 
finalidade dos órgãos de reprodução? E por que 
foram formados desse modo tão engenhoso? 
Acreditem-me, se foram feitos, é lógico que 
foram feitos para alguma coisa! Digam o que 
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quiserem, – como dizem mesmo por aí, – que 
servem para a excreção da urina, ou então para 
distinguir fêmea do macho e nada mais... não é 
o que dizem? A experiência, contudo, prova que 
não é bem assim. Espero que os doutos não se 
zanguem comigo, mas, na minha opinião, eles 
foram feitos para as duas coisas, isto é, para o 
serviço e para o prazer da procriação (dentro do 
que a lei de Deus estabelece).
(CHAUCER, 1991, p. 106)

A experiência, e não as perorações dos doutos é 
que detém a autoridade como árbitro para a definição do 
real. “Digam o que quiserem...” as intenções humanas são 
fundamentalmente irrelevantes para o conhecimento científico 
porque, independente delas, o mundo segue sendo como é. 
Observá-lo a olhos nus – isto é, despidos de pré-conceitos – é 
a única forma sensata de buscar compreendê-lo.

Esse dogma das ciências modernas se tornaria tão 
dominante que acabaria por incutir, no senso comum, a ideia 
de que há uma sinonímia entre ciência e ciência empírica. Nessa 
chave, afirmações que não pudessem ser provadas com base 
em fatos, empiricamente verificáveis, seriam gradativamente 
consideradas meramente opinativas ou, ao menos, frágeis do 
ponto de vista científico.

Significativamente, o paradigma Moderno determinou 
que, no discurso quotidiano, esse adjetivo (científico) refira 
habitualmente as chamadas ciências duras, significando, a ciência 
“em sentido estrito”. No imaginário comum, os cientistas vestem 
jalecos brancos, trabalham em laboratórios, debruçados sobre 
seus microscópios e estão sempre rodeados de instrumentos 
de medição e experimentação. Aqueles que se encontram 
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em bibliotecas, dedicando-se a analisar, por exemplo, textos 
literários ou relações intermidiais são mais frequentemente 
descritos como acadêmicos, professores ou filósofos do que 
como cientistas.

Nos primeiros momentos da Modernidade, entretanto, 
as fronteiras entre cientistas e filósofos não eram tão nítidas. 
O amálgama discursivo filosófico-empírico que Francis Bacon e 
Adam Smith exibem em seus escritos – para citar apenas dois 
exemplos – era corriqueiro no alvorecer da ciência Moderna. 
Foi apenas com o desenvolvimento posterior dessa ciência e sua 
imbricação mais próxima com o desenvolvimento industrial que 
o cientista vai, pouco a pouco, se diferenciando do filósofo, assim 
como o pensamento aplicado do pensamento especulativo.

Essa diferenciação não cessará de se intensificar até o 
advento da pós-modernidade. A suspensão de julgamentos 
– que, no projeto Moderno, é condição para a observação 
empírica do ser – não se coaduna com as especulações 
valorativas dos discursos filosóficos, nem com suas ponderações 
sobre o dever ser.

A ideia de telos, por exemplo, que está na base nas 
observações de Aristóteles sobre o mundo natural pareceria 
descabida à postura metodológica que norteia as experiências 
de Mendelson sobre o comportamento dos genes. Para esse 
último, é possível descrever como os genes se combinam, sem 
colocar-se como questão o porquê de se combinarem assim. 
Para o grego, essas indagações eram indissociáveis.

Essa dissociação entre causalidade e sentido é constitutiva 
da Modernidade. Ela sustenta não apenas que é possível uma 
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correta apreensão de nexos causais sem fazer referência ao 
eventual sentido metafísico dessas causalidades, mas que é 
necessário abster-se dessa referência. Essa radical diferença de 
perspectiva está na origem da segmentação que hoje fazemos 
entre as áreas de Humanas, Exatas e Biológicas, bem como das 
rígidas distinções que estabelecemos entre elas. Importar-se com 
o sentido dos gigantes não permite compreender a causalidade 
dos moinhos de vento.

Abster-se de propor sobre o problema do sentido não é, 
entretanto, algo que os seres humanos façam com facilidade: 
eles têm a renitente tendência a buscar incessantemente algum 
sentido para as coisas. Se essa salutar curiosidade não for 
educada, entretanto, ela pode nos conduzir a erro. Essa, pelo 
menos, era a opinião de Descartes. Para ele

[...] é verdadeiramente dar batalhas o procurar 
vencer todas as dificuldades e os erros que 
nos impedem de chegar ao conhecimento da 
verdade, e e ́ perder o dar acolhida a qualquer 
falsa opinião acerca de uma matéria um pouco 
geral e importante; em seguida, é necessário 
muito mais habilidade para retornar ao mesmo 
estado em que se encontrava antes do que para 
realizar grandes progressos, quando ja ́ se têm 
princípios que sejam seguros.
(DESCARTES, 2011, p. 91)

Superar “as dificuldades e os erros que nos impedem de 
chegar ao conhecimento da verdade” exige disciplina e método. 
Disciplina para ser capaz de realizar o esforço de despir-se dos 
enganos com que a tradição e o senso-comum nos tentam a cada 
momento. Método para que o pensamento, livre dessas falácias, 
possa prosseguir, com base em princípios seguros, sua jornada 
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em direção à verdade. Esse método é, essencialmente, analítico, 
isto é, ele procede pela segmentação metódica e sucessiva de 
um objeto, até que se estabeleçam seus elementos constitutivos 
fundamentais, que não se confundem com os de nenhum 
outro objeto. Descartes faz isto com o próprio pensamento: ele 
vai decompondo os elementos que compõem seu raciocínio 
filosófico até chegar à partícula básica que é o cogito (“penso, 
logo existo”). A partir dela, ele se sentirá capaz de reconstruir 
todo o edifício da filosofia que sua dúvida metódica havia 
colocado abaixo. Analisar, atomizar, classificar, reconstruir em 
sistema: esse método de proceder tornou-se um dos pilares de 
toda a ciência Moderna.

Para ilustrar com um exemplo, vejamos o arranjo que a 
taxonomia de Lineu, erudito sueco do século XVIII, oferece para 
entendermos o que seja um cão: o cão é um ser vivo, que faz 
parte de um reino (animalis); esse reino se subdivide, sucessiva 
e ordenadamente, em categorias cada vez mais restritas: filo, 
subfilo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Pensar um cão 
é pensá-lo, portanto, como um indivíduo ou espécimen que faz 
parte de uma categoria bem definida, que se comunica, mas não 
se confunde, com as demais.

É a identificação dos traços singulares do cão – isto é, 
as características que ele não compartilha com nenhum nível 
superior ao de sua espécie – que torna possível situá-lo nessa 
grande cadeia do ser que vai do particular ao geral, e do geral 
ao particular. O conhecimento Moderno é, assim, baseado na 
atomização dos objetos, que ele examina para apreendê-lo em 
sua singularidade.
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Analusis, o termo grego de que deriva análise significa, 
justamente, decomposição. As coisas são compostas de diversos 
elementos e, segundo a ciência Moderna, é preciso decompor 
esse todo para que se possa entender seu funcionamento. 
Apenas após essa decomposição é que se poderia tentar sua 
recomposição e situar o objeto analisado dentro da perfeição 
lógico-estrutural que a Natureza imprimira à grande cadeia do 
ser. Os versos de Alexander Pope constituem uma das expressões 
mais acabadas dessa visão:

See, through this air, this ocean, and this earth, 
All matter quick, and bursting into birth.
Above, how high, progressive life may go!
Around, how wide! how deep extend below!
Vast chain of being, which from God began,
Natures ethereal, human, angel, man,
Beast, bird, fish, insect! what no eye can see,
No glass can reach! from infinite to thee,
From thee to nothing!—On superior pow’rs
Were we to press, inferior might on ours:
Or in the full creation leave a void,
Where, one step broken, the great scale’s 
destroy’d:
From nature’s chain whatever link you strike,
Tenth or ten thousandth, breaks the chain alike. 
(POPE, 2019)

Essa cadeia, de maneira nada acidental, sugere que 
observemos o mundo como um enorme plano cartesiano: o 
eixo vertical (ordenadas) organiza os seres em graus crescentes 
ou decrescentes de complexidade; o eixo horizontal (abscissas), 
congrega os indivíduos de uma mesma espécie. Esse olhar 
estrutura todo o projeto Moderno, não apenas sua dimensão 
científica: a estrutura fundamental das instituições Modernas 
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– governo, empresas, escola, Judiciário – tem nele a base de 
seu desenho hierárquico. A Modernidade acolhe e ordena, em 
seu plano cartesiano, os fragmentos que seu método analítico 
produz.

Para os Românticos – e para críticos posteriores da 
concepção iluminista de Razão – a decomposição analítica 
carregava, também, o sentido moral de perda ou degradação. 
Desde esse ponto de vista, a proposta metodológica da 
Modernidade, longe de ser neutra e um instrumento para 
ampliar horizontes, era moralmente nociva e intelectualmente 
redutora. O século das Luzes, para Wordsworth e tantos 
outros, cometera o pecado mortal de cindir a unidade 
fundamental dos seres humanos, ao escavar um fosso 
intransponível entre a experiência e a reflexão. A partir de 
Descartes, nossos meddling intelects mishape the beauteous 
forms of things.

A tensão entre o otimismo iluminista e a nostalgia 
romântica se tornou um dos eixos em torno do qual se 
desenvolveu a vida do Ocidente a partir do século XVIII. A 
crença no caráter benéfico e civilizatório da Razão cartesiana, 
características do primeiro, transformou-se no alicerce das 
instituições sociais e políticas do Estado Moderno. A crença 
oposta, característica do segundo, de que essa Razão era 
empobrecedora e estéril, e que sua tradução em instituições 
constitui uma “gaiola de ferro” que impede o pleno 
florescimento humano, transformou-se em fonte primordial 
para a contestação, teórica e prática, do liberalismo Moderno. 
Essa tensão não poderia deixar de se manifestar, também, 
dentro dos muros da Universidade.
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Razão Moderna e modelo de Universidade
“O tolo não vê a mesma árvore que o sábio3.”

William Blake – Proverbs of Hell

Os embates que temos hoje sobre a Universidade – e 
sobre o papel que nela cumprem as Humanidades – têm suas 
raízes nessas duas formas de perceber a Razão Moderna, seus 
alcances e seus limites. As instituições de ensino superior, de 
maneira geral, são fruto de um esforço de institucionalização, 
avanço e reprodução da ciência Moderna e expressam, assim, 
uma concordância de fundo com a matriz iluminista que se 
está descrevendo. Isto se pode ver, por exemplo, da própria 
organização acadêmico-burocrática das Universidades que 
espelha, em tudo, a lógica de especialização progressiva que é a 
pedra de toque do pensamento Moderno.

Ilustremos, mais uma vez, com um exemplo: pensemos 
na disciplina O teatro isabelino para alunos do segundo ano 
de graduação. Ministrá-la ou cursá-la adequadamente implica 
compreender sua posição no plano cartesiano que ordena o 
tradicional ensino universitário. Assim como na taxonomia de 
Lineu, tal disciplina seria compreendida a partir de uma série de 
segmentações cada vez mais estreitas. A primeira segmentação 
é a do grande campo de conhecimento (Humanas, Exatas, 
Biológicas); depois, a da área dentro desse campo (Literatura, 
que não se confunde com Língua); seguida de uma segmentação 
geográfica geral (Literaturas em Língua Estrangeira) e de uma 
segmentação geográfica específica (Literatura Inglesa); sucedida, 
por sua vez, por uma divisão cronológica (isabelina, quer dizer, 

3 No original: A fool sees not the same tree that a wise man sees [tradução livre nossa].
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séculos XVI e XVII); e uma segmentação por gênero literário 
(teatro). Também tipicamente, o programa do curso replicaria 
esse processo de segmentação, estabelecendo, a cada aula, 
quais seriam as unidades dessa matéria.

Os tipos de segmentação podem variar, é claro, mas 
permanece omnipresente a lógica de segmentação metódica 
como forma básica de construção, organização e transmissão 
do conhecimento. Por isso é possível – na verdade, corriqueiro 
–, que as disciplinas sejam nomeadas a partir de um número 
que indica qual segmento do todo elas representam: Literatura 
Inglesa I, II, III, IV... Nem é preciso sublinhar que a estrutura 
administrativa da Universidade (conselho, departamento, área, 
sub-área) espelha os mesmos princípios.

Essa lógica de segmentação, de base Moderna, não 
estrutura apenas a forma de se organizar o conhecimento: ela 
determina também o ethos daqueles que o deverão ministrar. 
A segmentação permanente pulveriza os objetos de tal maneira 
que é impossível que alguém possa ser proficiente em todos eles. 
Por isso, a lógica de segmentação da Universidade tem como seu 
corolário necessário o culto ao especialista, isto é, aquele que se 
dedica a apenas um segmento, restrito e bem definido, de seu 
campo de saber.

A especialização, por sua vez, reflete fielmente a cisão 
entre causa e sentido que é basilar para a ciência Moderna. Para 
poder afirmar com alguma plausibilidade que A é causa de B, é 
preciso reduzir tanto quanto possível o feixe de relações entre 
A e B. Para estabelecer uma causalidade forte, é preciso insular 
um único fator (a causa) de todas as variáveis que poderiam 
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também incidir na relação entre A e B. Dito em outros termos, a 
construção da causalidade, na ciência Moderna, impõe separar, 
o quanto possível, o evento de seu contexto.

A premissa Condições Normais de Temperatura e 
Pressão, utilizada na Química, é exemplar dessa perspectiva. 
Estabelecem-se valores específicos para esses dois elementos 
(temperatura, pressão) a fim de que os experimentos possam 
ser cientificamente validados. Sua solidez científica, note-se, não 
depende do fato de haver ou não, na Natureza, ocasiões em que 
os valores sejam exatamente esses. É justamente essa excisão 
da Natureza, produzida no espaço asséptico do laboratório, que 
garante a cientificidade das conclusões. We murder to dissect. 
Nem contexto, nem questionamentos sobre sentido podem 
interferir na construção dessa causalidade pura e cristalina.

O prestígio dessa forma de entender a ciência se 
tornou tão elevado que, como já se observou, ele resultou 
na sinédoque apontada acima, e em seus corolários: ciências 
duras se transformaram em Ciência; os cientistas se tornaram 
especialistas, o nexo causal foi elevado a objeto privilegiado 
da reflexão científica, exilando a busca sobre o telos e o 
sentido meta-físico das coisas para o terreno pantanoso das 
“especulações filosóficas”.

Tão acentuado é esse prestígio, de fato, que mesmo as 
ciências humanas, que têm na busca do sentido um de seus traços 
fundamentais, passaram muitas vezes a mimetizá-lo, como que 
envergonhadas de sua vocação original. Modelos matemáticos 
para examinar a literatura, assim como análises quantitativas 
sobre a linguagem, e práticas similares, podem ser lidos como 
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tentativas de trazer, para as ciências humanas, o tipo de empiria 
e objetividade das ciências duras.

Essa aproximação metodológica tem muitos méritos, é 
certo, e produz frutos que não merecem ser desconsiderados. 
Ela ajuda a renovar, por exemplo, a demanda de rigor na 
argumentação que um certo impressionismo beletrista arriscava 
solapar. Além disso, a busca da objetividade – nos termos das 
ciências duras – é a busca por um objeto comum, incontroverso, 
que possa embasar um debate frutífero: ela se apresenta como 
condição para o debate sobre o sentido dos fenômenos. Também 
aqui, esse ethos pode ser útil às ciências humanas, que tantas 
vezes se veem ameaçadas pelo risco da cacofonia dos debates 
em que o objeto de análise não é definido com clareza.

Em que pese o potencial positivo dessa contribuição, ela 
traz também riscos, e riscos importantes. Ao reencenar a lógica 
de validação das ciências duras, ela pode contribuir para reforçar 
a ideia de que é apenas na chave da causalidade e da empiria 
que o verdadeiro conhecimento pode ocorrer, que especulações 
sobre o sentido último e a causa primeira das coisas têm uma 
natureza essencialmente não científica porque não objetiva. Se 
isto ocorre, elas privam as ciências humanas de prestarem sua 
contribuição mais fundamental, que é a de buscar oferecer uma 
moldura de sentido para os eventos.

Essa busca de sentido, expulsa do terreno científico pela 
Modernidade iluminista, retorna com força ao centro do discurso 
das ciências – todas – no momento em que todo o edifício 
Moderno, com suas torres de certeza, entra em colapso. Como 
observa, Jean-François Lyotard em A condição pós-moderna:
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A ćrise´ do saber científico cujos sinais se 
multiplicam desde o fim do século XIX, não 
provém de uma proliferação fortuita das ciências, 
que seria ela mesma o efeito do progresso das 
técnicas e da expansão do capitalismo. Ela procede 
da erosão interna do princípio de legitimação do 
saber. Esta erosão opera no jogo especulativo, 
e é ela que, ao afrouxar a trama enciclopédica 
na qual cada ciência devia encontrar seu lugar, 
deixa-as se emanciparem. (LYOTARD, 2004, p. 71)

Ao postular uma “erosão interna do princípio de legitimação 
do saber”, Lyotard propõe que é a própria capacidade de o discurso 
científico legitimar-se enquanto produtor de conhecimento que 
desaparece. Atingida mortalmente pelo descrédito a que a pós-
modernidade relegou a verdade objetiva, a ciência moderna 
não encontra, em seu arsenal de causalidades, remédio para a 
impugnação de suas premissas uma vez que essa impugnação é do 
campo do sentido.

A Universidade, por sua vez, que se legitimava socialmente 
como lócus de produção e transmissão desse saber científico, 
se vê colocada em xeque pelas mesmas forças que questionam 
as bases da ciência de que ela se propunha guardiã. Como 
consequência desse abalo sísmico que infirma seus fundamentos:

[a]s delimitações clássicas dos diversos campos 
científicos passam [...] por um requestionamento: 
disciplinas desaparecem, invasões se produzem 
nas fronteiras das ciências, de onde nascem 
novos campos. A hierarquia especulativa dos 
conhecimentos dá lugar a uma rede imanente 
e, por assim dizer, “rasa”, de investigações, cujas 
fronteiras não cessam de se deslocar.
(LYOTARD, 2004, p. 71)
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A “crise” da Universidade – assim como as estratégias 
mais ou menos conscientes para seu enfrentamento – é, assim, 
reflexo direto da crise não de um ou outro de seus objetos, mas 
de sua própria legitimidade discursiva e, por consequência, de 
seu papel social. Impossibilitada, pelo ceticismo pós-moderno, 
de invocar as premissas de objetividade, neutralidade e 
universalidade conforme propostas pelo projeto iluminista, ela se 
vê questionada nos fundamentos tradicionais de sua autoridade 
e de sua relevância.

Não sem alguma ironia, são as ciências humanas as 
mais aptas para fazer frente a essa crise e para ressignificar a 
Universidade. Elas não se veem impugnadas pela demolição da 
metafísica operada pela pós-modernidade. Ao contrário: elas 
se constituem, desde sempre, como “escolas de desconfiança” 
(VATTIMO, 2009, p. 95, tradução minha), como espaços onde 
se discutem, sempre e de novo, as condições de sentido, 
os pressupostos a partir do qual se podem alegar supostas 
causalidades. A fluidez dos discursos pós-modernos, tão 
desconcertantes, para o pensamento analítico cartesiano, é o 
pão quotidiano das humanidades desde seus primórdios.

No campo da filosofia, as humanidades sustentam, há muito 
tempo que “a verdade não se ‘encontra’, mas se constrói” (p. 
17, tradução minha). Desde, sobretudo, a “virada linguística” (ou 
“giro linguístico”) – cujos primeiros movimentos já se podem ver 
ao final do século XIX – elas vêm problematizando as fronteiras 
linguagem/mundo, sujeito/objeto, sentido/experiência que 
lastreavam a noção Moderna de ciência. Desde esse momento, 
como observa John E. Toews:
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As novas categorias de “sentido” e “experiência” 
não replicariam as antigas polarizações entre 
pensamento e realidade, consciência e ser, 
mas encorajariam um conceito integrado de 
realidade histórica como uma experiência 
significativa na qual “a interpretação criativa 
da experiência também molda a experiência” 
e “alguma formulação de sentido... é tanto 
uma condição e um produto da experiência4.
(TOEWS, 1987, p. 879-907, tradução minha)

Essa perspectiva questiona, programaticamente, a 
possibilidade de disjunção entre causa e sentido – exatamente 
como antecipara a poesia de Wordsworth. Por isso, em sua 
dimensão filosófica, as humanidades que, durante o apogeu do 
paradigma Moderno, haviam sido empurradas para a periferia do 
sistema universitário, são agora chamadas de volta ao centro da 
cena, para reconstruir as condições de legitimidade do sistema.

O chamado “fim da verdade” tampouco trouxe problemas 
para as dimensões literárias e artísticas das humanidades. Desde 
sempre, essas dimensões se desenvolvem despreocupadas do 
problema da verdade e, por vezes, mesmo da verossimilhança. A 
impaciência de Platão com os poetas, a quem ele deseja expulsar 
da República, tem a ver, justamente, com o fato de que “sua arte 
corruptora [...] mistura o verdadeiro e o falso, faz ver os mesmos 
personagens ora grandes, ora pequenos, evoca fantasmas e não 
se atém à distinção do bem e do mal” (OST, 2005, p. 10).

4 No original: The new categories of “meaning” and “experience” would not replicate the old 
polarities of thought and reality, consciousness and being, but would encourage an integrated 
concept of historical reality as meaningful experience in which “the creative interpretation of 
experience also shapes experience” and “some sense of meaning is … both a condition and a product 
of experience. Nesse excerto, Toews comenta o trabalho de William J. Bowsma, “Intellectual History 
in the 1980s: From History of Ideas to History of Meaning”, Journal of Interdisciplinary History, 12, 
Autumn, 1981.
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O que conta hoje como desestabilização da metafísica 
pela pós-modernidade é o ambiente em que florescem as 
humanidades, o lugar desde o qual Fernando Pessoa anuncia 
que “o poeta é um fingidor” e Magritte relembra que “Ceci n´est 
pas une pipe”. É por meio do verossímil da representação que as 
humanidades se propõem a enfrentar o problema da verdade. 
Elas o fazem não desde o ponto de vista analítico das ciências 
duras, mas sintético da formulação artística.

A produção dessa síntese, sua compreensão e tradução 
em linguagem não se dão sem método, mas ele não é da 
mesma natureza que o método cartesiano. Compreendendo a 
linguagem como sendo, simultaneamente, objeto e instrumento, 
as humanidades desenvolveram uma gramática hermenêutica 
absolutamente apta a fazer frente às turbulências do fim da 
Modernidade.

É nesse sentido que nosso tempo convida, hoje, a reviver 
a sabedoria – não a loucura de Dom Quixote. O genial cavaleiro 
andante Dom Quixote sabia que há, nesse mundo, feiticeiros 
que nos querem iludir, levando-nos a crer que a aparência das 
coisas é a verdade das coisas, que o mundo é como é, e que as 
pessoas sensatas devem aceitar que ele seja assim.

Leitor voraz de ficção, Dom Quixote não se deixa enganar 
nem por Freston, nem por Munhaton. Ao contrário de Sancho, 
que pragmaticamente se resigna à aparente realidade das coisas 
e às causas de que decorrem, ele sabe muito bem que moinhos 
de vento nunca são só moinhos de vento, que um camponês 
simples pode ser um governador sábio, que uma simples aldeã 
não tem dignidade menor do que as donzelas mais celebradas.
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Dom Quixote vê um sentido para o mundo – um sentido 
que deve haver no mundo. Ele não inverte a ordem das coisas, 
nem acredita que é possível compreender bem as causas pelas 
quais as coisas ocorrem, sem entender antes o sentido que 
damos a elas – que é, finalmente, o que nos faz acreditar que 
existam causas e que podemos compreendê-las.

As humanidades importam, e nesse momento de ruptura, 
importam particularmente, exatamente por isto: elas nos 
ajudam a seguir perguntando sobre o sentido de nossas ações, 
sobre o tipo de vida que desejamos viver. Elas não se contentam 
com o como, mas perguntam o por quê, para quê, para quem? 
E sem essas perguntas, e sem os caminhos de resposta que 
nos oferecem as humanidades, não é possível termos uma vida 
plena, nem sermos plenamente humanos.
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AS HUMANIDADES, OS ESTUDOS CULTURAIS, 
OS ESTUDOS LITERÁRIOS: (SEMPRE) 

NOVOS DESAFIOS

Vera Lucia Harabagi Hanna1

“The humanities—including the study of languages, literature, 
history, jurisprudence, philosophy, comparative religion, ethics, and 

the arts — are disciplines of memory and imagination, telling us 
where we have been and helping us envision where we are going”.

The heart of the matter, American Academy of Arts & Science, 2013
“A great writer of fiction both creates — through acts of imagination, 
through language that feels inevitable, through vivid forms — a new 

world, a world that is unique, individual; and responds to a world, the 
world the writer shares with other people but is unknown or 

mis-known by still more people, confined in their worlds: call that 
history, society, what you will.

Susan Sontag, 2007.

A natureza das Humanidades
O enfrentamento de desafios associados à globalização 

tardia, econômica, linguística e culturalmente, a mobilidade das 
pessoas pelo planeta, os novos ambientes sócio-tecnológicos da 
web, a desterritorialização das línguas nacionais em consequência 
do crescimento dos deslocamentos, das diásporas, são 
inquietações advindas e fundamentadas nos Estudos Culturais, 
em concentrações nos Estudos de Área, em pesquisas sociais 
multidisciplinares e em programas que priorizam, dentre outras, 
disciplinas como Ciências Políticas, História Cultural, Geografia 
Cultural, Linguística, Literatura.

No recorte que pretendemos apresentar neste capítulo, é 
preciso anotar o evidente impacto da mundialização nos estudos 

1 Pós-doutorado pela Brown University, Providence, RI, USA. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/7378861073762519. E-mail: verahanna@uol.com.br.

http://lattes.cnpq.br/7378861073762519
http://lattes.cnpq.br/7378861073762519
mailto:verahanna@uol.com.br
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linguísticos e literários em vista das mudanças demográficas e da 
complexidade da natureza da comunicação com a consequente 
transformação dos atores principais, das audiências envolvidas. 
Em ambiente de novas condições transculturais, temos de admitir 
o papel vital que nós, professores de línguas e de literaturas 
estrangeiras, desempenhamos no processo linguístico e cultural 
global na esfera da transnacionalização e da internacionalização 
de saberes sob a extensa égide das Humanidades.

Iniciaremos esta introdução com alguns comentários sobre 
a significação e a natureza das Humanidades, continuamente 
contestadas, e que, de acordo com Bruce Kimball (2010), 
historiador e estudioso da educação, o mesmo aconteceu 
com a própria história das ciências humanas. A mais aceita é 
que tenha se originado na Grécia antiga entre os séculos V e 
IV a.C., considerando que a tradição pode ser traçada desde a 
antiguidade quando a geometria e a astronomia eram estudadas 
ao mesmo tempo que a retórica e a gramática. No entanto, 
somente na Idade Média se estabeleceram como parte do 
currículo universitário que formalizava um sistema de sete 
artes liberais em que o currículo era separado entre ciências e 
humanidades, entre teoria e prática – consistiam em um trivium 
– gramática, lógica e retórica – e um quadrivium – aritmética, 
geometria, música e astronomia; a poesia, conforme a tradição 
platônica, era considerada ficção, não tinha compromisso com a 
verdade, portanto, excluída.

Séculos se passaram e as universidades e a comunidade 
acadêmica foram atingidas pela força da globalização e têm 
enfrentado um longo período de mudanças contundentes em 
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todo mundo, portanto, é em relação direta com o efeito das 
incisivas alterações na transmissão de informações nas últimas 
décadas que os estudos clássicos, literários e filosóficos foram 
instados a alargar o horizonte da capacidade retórica para que 
pudessem incluir as novas mídias e, ao mesmo tempo, tratar 
em seus currículos da ressignificação da noção de comunicação 
(HANNA, 2016). Alcançar a competência global, uma das grandes 
provocações na educação no contexto atual, tem se tornado 
algo determinante para docentes e discentes desde os primeiros 
anos da escola até a formação universitária. Habilitar o indivíduo 
para os desafios de viver, estudar e trabalhar, capacitá-lo 
ao convívio em um mundo cada vez mais diversificado, com 
sujeitos de formação linguística e culturalmente distintas e em 
ocorrências mundiais interdependentes é necessidade comum 
em ambientes transnacionalizados. Questões concernentes a 
que jovens dirigimos nossos cursos universitários hoje deveriam 
estar vinculadas não somente à qualidade dos currículos 
e à quantidade de conhecimento transmitido ou ao quão 
bem-sucedidos serão em suas carreiras; discussões sobre o 
significado da existência, a formação de uma sociedade justa, e 
o encorajamento de estudos significativos que perdurem a vida 
inteira, no entanto, teriam de ser mandatórios.

 A necessidade de potencializar o conhecimento de 
discentes de todos os níveis, em que estejam incluídos problemas 
econômicos, sociais e políticos de abrangência internacional 
faz parte do incremento de uma competência global. De modo 
amplo, sugere o imperativo de possuir proficiência em línguas 
estrangeiras, item fundamental para alcançarmos habilidade 
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comunicativa intercultural – saber entender, ler, falar e escrever 
mais de um idioma abre portas para o entrosamento entre povos 
e culturas –, além de ter compreensão satisfatória sobre assuntos 
universais, de manter-se informado sobre a vida cosmopolitana, 
tanto quanto alargar a consciência de que as ações locais e 
nacionais podem afetar outros povos para além das próprias 
fronteiras. Tudo isso pressupõe condescendência e senso de 
cooperação e, para que efetivamente ocorra, a compreensão do 
sentido de globalização cultural, o entendimento da dimensão 
intercultural e sua prática, o contato entre pessoas e suas 
culturas em que sejam respeitados seus valores, seus modos 
de vida, junto ao conhecimento de uma língua chamada de 
comunicação, ou de franca, ou de global, tornam-se elementos 
indispensáveis no século XXI.

Dispor de receptividade, curiosidade e respeito pelos 
outros é condição sine qua non a todo sujeito que anseia alcançar 
a competência global, assim como reconhecer, igualmente, 
que seu ponto de vista não é universal, que os indivíduos se 
expressam em diferentes línguas, carregam diferentes culturas, 
comportam-se de modos díspares; ter consciência e apreço 
pelas diferenças pode levar a relações de deferência, logo, mais 
bem-sucedidas. Desse modo, desenvolver habilidade de 
comunicação recíproca significa saber interatuar com empatia. 
Faz parte ainda, no contexto da globalização tardia, a necessidade 
de adquirir uma capacidade competitiva – o estímulo, a 
criatividade e a inovação econômica, social e tecnológica tornam-
se pré-requisitos no alcance da competência global; ser capaz de 
competir significa que os estudantes, atualmente, necessitam 
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se aprofundar em seus conhecimentos sobre as mudanças 
econômicas, sociais, tecnológicas, culturais que acontecem 
no planeta e assim tornem-se aptos a participar do mercado 
mundial, da vida transnacional.

Tais considerações nos levam a algumas perguntas 
preliminares: os jovens que estamos tentando educar em nossos 
cursos superiores estão cientes da complexidade da comunicação 
em contextos de transnacionalidade? Nós, professores, 
associamos as noções de transnacionalização, um fenômeno 
de interconectividade internacional, a uma relação direta da 
globalização cultural com assuntos relativos à comunicabilidade 
na contemporaneidade? Ao plurilinguismo?

O diálogo que tencionamos empreender entre a noção de 
Humanidades e os Estudos de Línguas e Literaturas Estrangeiras 
e suas Culturas tem o escopo de revigoramento. Ao tentarmos 
refletir coletivamente sobre o conceito de maneira contemporânea 
e objetiva, sob a condição de pensarmos os millennials, nossos 
alunos, como cidadãos do mundo que vivem em ambientes 
multinacionalizados e interdependentes é fundamental. Antes 
de tudo, vale assinalar que a fragmentação das Humanidades é 
resultado, conhecido, da (super)especialização das disciplinas e 
da ausência de diálogo entre elas, razão pela qual abordaremos 
os ganhos efetivos da interdisciplinaridade na sociabilização no 
decorrer do capítulo.

A transnacionalização do cotidiano é real e as trocas 
interculturais veem se tornando, no plano da comunicação, uma 
convivência próxima do padrão em muitas realidades sociais. 
No senso comum, na mídia em geral, os universitários de hoje 
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pertencem à geração dos millennials, muitas vezes desmerecida, 
chamada de “me, me generation”, de narcisista, de jovens focados 
em si mesmos e em suas carreiras, mas quando comparada 
às anteriores revelam-se pragmáticos, idealistas, abertos a 
novas experiências, são aqueles que releram o significado 
de beleza, identidade, gênero, etnia. Em outras asserções, 
os millenials aparecem como mais informados, mas não tão 
ativos, menos engajados civicamente, motivo que os leva a ter 
participação política talvez menor do que gerações anteriores. 
São apresentados também como “comfortably bourgeois”, 
desencantados com a política, desinteressados por problemas 
filosóficos, raramente entusiastas da ‘grande literatura’, da 
‘grande música’, pouco atraídos por história, ou ainda, pouco se 
importam com os mistérios do universo e da vida humana.

Nós humanistas sempre nos perguntamos o que poderia 
ser mais importante do que fomentar aptidões que levassem 
à compreensão de como a filosofia, a história, a sociologia, a 
economia, a política, os estudos da comunicação, a literatura, 
as línguas, as artes em geral representam o mundo. Como 
ser cidadão do mundo sem compreender o significado de 
ser humano, questionaríamos. Esses jovens teriam pouco 
entusiasmo pelas Humanidades? Será que se atentariam em 
conhecer o que constitui ser humano? Diríamos, primeiramente, 
que os universitários, os docentes e o corpo administrativo 
deveriam se lembrar de que os indivíduos e a sociedade seriam 
igualmente beneficiados ao tomar o modelo humanístico, se 
não como elementar, como coadjuvante nos currículos, e que 
aqueles educados a partir dessa perspectiva teriam a chance 
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de viver uma vida mais completa, de adquirir uma visão de 
mundo mais abrangente em detrimento de superficialidades. 
Dentre os inúmeros experimentos para definir as Humanidades 
convenientemente, que nos auxiliam no entendimento da 
relevância do fazer humanístico, decidimos por referir àquele 
propalado pelo Center for the Humanities at the University of 
Rhode Island, citado no ensaio The Value of Humanities Education 
and What Higher Education Must Do to Keep it Alive, de Stephen 
A. Yang, que as descreve como,

temas e conteúdos [...] as histórias, as ideias, e 
as palavras que nos auxiliam a entender nossas 
vidas e nosso mundo. As Humanidades nos 
introduzem a pessoas que nunca havíamos 
encontrado, lugares que nunca havíamos visitado 
e ideias que nunca haviam passado pelas nossas 
cabeças. Ao mostrar como outras pessoas 
vivem e pensam sobre a vida, as Humanidades 
nos ajudam a decidir o que é importante e o 
que podemos fazer para tornar nossa vida e a 
vida dos outros melhor. Ao nos conectar com 
outras pessoas, as Humanidades nos apontam o 
caminho para respostas sobre o que é ético e o 
que é verdadeiro para nossa herança, tradições 
e histórias diversas. As Humanidades nos ajudam 
a conduzir os desafios que enfrentamos juntos, 
como famílias, comunidades e nações.
(2008, p. 4)

Ao tratarmos da ressignificação do termo Humanidades 
no século XXI, precisamos pensar em como conduzir dilemas 
culturais e éticos nos novos ambientes sócio-tecnológicos, de 
multimodalidades e de complexidades multisociais, em como 
abordar e julgar atos a eles referentes de forma criteriosa, 
observando que cotidianamente se encontram em discussão. 
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A área de Letras desempenha papel importante na difusão 
da humanização, e a tríade de concepções Humanidades, 
Cultura e Interdisciplinaridade em que a primeira incorpora 
a formulação de cultura como modo de vida, prática social, 
produção cultural, como sistema de significações, posicionará 
a perspectiva como abalizadora do momento contemporâneo, 
como o de consolidação de um ensino plural, conforme 
referência acima, os desafios que os seres humanos enfrentam 
em conduzir as famílias, as comunidades, as nações serão mais 
facilmente compreendidos quando pensamos resolvê-los de 
forma compassiva.

Humanidades, Cultura e Interdisciplinaridade
Humanidades, cultura e interdisciplinaridade constituem 

uma tríade reiteradamente aberta a novas percepções, 
continuamente associadas, e que merecem destaque neste  
estudo. A primeira evoca valores relativos à conduta, decisões 
éticas e responsabilidade civil que convergem para as habilidades 
de comunicação, questionamentos e reflexões; distinguem e 
qualificam assuntos específicos como as línguas, as literaturas, 
as artes, a música, a filosofia, a história, a religião. Conforme 
observa Julie T. Klein (2005), as Humanidades têm recebido 
novas significações, desde que as práticas disciplinares 
começaram a passar por mudanças significativas no decorrer 
do século XX, concedendo ao campo da interdisciplinaridade 
maior relevo em ambientes em que as fronteiras das ciências 
sociais e das humanidades foram se cruzando.

A cultura, segundo elemento da tríade, entendida a partir 
da concepção de Raymond Williams, em Culture is Ordinary, 
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de 1958, teórico cultural que conferiu a primeira grande 
mudança em direção a um novo modo de pensar as dimensões 
simbólicas de nossas vidas, recebe ênfase nesta pesquisa, no 
que tange ao olhar diferenciado que concede a ideia de “cultura 
como arte” em contraste com a de “cultura como um modo 
completo de vida”, e, consequentemente, a noção de história 
literária – a cultura é uma categoria-chave que conecta tanto 
a análise literária quanto a investigação social. A afirmação de 
Williams de que a cultura é um completo e distinto modo de 
vida, em que evidencia as experiências vividas – nas práticas 
de homens e mulheres comuns – recebe repercussão em Chris 
Barker (2004) que a interpreta com uma constatação – somos 
todos “culturados” – já que constituídos por um complexo 
emaranhado de textos, práticas e significados gerados por 
cada um de nós enquanto conduzimos nossas vidas.

O diálogo que temos empreendido em nossas análises 
realça a percepção dupla que Williams confere à cultura: para 
significar um completo modo de vida – os significados comuns 
–, e para significar as artes e o aprendizado – os processos 
especiais de descoberta e esforço criativo, “Uma cultura tem 
dois aspectos”, esclarece ele, “os significados e direções 
conhecidos para os quais seus membros estão treinados; e 
as observações e significados que lhes são oferecidos e 
testados” (2002, p. 93). A atenção que Williams dedica 
ao cotidiano bem se coaduna com o contexto de célere 
crescimento comunicacional, quer presencial, quer virtual, 
posto que a transnacionalidade implica transformações, 
hibridismos trazidos pelo convívio entre povos dessemelhantes. 
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Todas as culturas são fundamentalmente híbridas no sentido 
contemporâneo, o cotidiano que forma a identidade dos indivíduos 
na era da globalização é caracterizado pelo cruzamento de 
fronteiras geográficas e/ou virtuais/metafóricas. O pensamento 
é feito e refeito em cada mente individual, informa Williams – 
em se tratando de um universo em que a simultaneidade dos 
encontros transnacionais é realidade, citar o teórico sobre 
como se dá a comunicação é apropriado, “A formação de uma 
mente é, primeiramente, um lento aprendizado de tentativas, de 
intenções e de significados, assim, o trabalho, a observação e a 
comunicação se tornam possíveis” (2002, p. 93).

Às ideias de Raymond Williams e Richard Hoggart, ‘pais 
fundadores’ dos Estudos Culturais, estabelecidos no Centre 
for Contemporary Cultural Studies (CCCS) na Universidade 
de Birmingham, Inglaterra, em 1964, foram agregadas, 
gradualmente, outras de natureza diversas, de pensadores 
como o teórico cultural e sociólogo Stuart Hall, o historiador 
Michel de Certeau, o filósofo Pierre Bourdieu que, em seus 
discursos críticos exploraram questões a respeito da natureza 
das disciplinas e da interdisciplinaridade. Ao comentar sobre 
essas questões, Joe Moran, em seu livro Interdisciplinarity 
(2002), explica que ao abrir caminho para discussões mais gerais, 
esses autores contribuíram para uma visão mais contemporânea 
do campo dos Estudos Culturais e se tornaram, eles mesmos, 
sinônimo de interdisciplinaridade, justamente por acolher, 
dentre outros campos de estudo, a sociologia, a antropologia, 
a história, a linguística, a filosofia, o criticismo textual, a cultura 
visual, a filosofia da ciência, a geografia, a política, a economia 
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e a psicologia. “Um dos efeitos dessa transformação”, explica 
Moran, “foi o de desafiar a identidade disciplinar dos estudos 
literários dissolvendo a categoria ‘literatura’ em uma noção mais 
inclusiva de ‘cultura’”, subentendendo e posicionando os Estudos 
Culturais na intersecção entre as ciências sociais, particularmente a 
sociologia, a antropologia e as Humanidades (p. 50).

Antes de passarmos à ideia da evolução da concepção  
de interdisciplinaridade, é oportuno completarmos com o 
posicionamento de repulsa à institucionalização e à 
disciplinarização que os Estudos Culturais demonstraram, 
com base nas considerações de Moran (p. 52), que buscou 
no teórico Richard Johnson (1996) o embasamento necessário 
para que assim pensasse:

A codificação de métodos ou conhecimentos [...] 
corre contra algumas das principais características 
dos Estudos Culturais como tradição: a abertura 
e versatilidade teórica, o temperamento 
reflexivo e autoconsciente e, principalmente, a 
importância da crítica. Eu quero dizer crítica em 
sentido completo: não meramente criticismo, ou 
polêmica, mas procedimentos pelos quais outras 
tradições são alcançadas: pelo que podem gerar e 
pelo que podem inibir. A crítica envolve assimilar 
os elementos mais importantes e rejeitar o resto. 
Desse ponto de vista, os Estudos Culturais são um 
processo, um tipo de alquimia para a produção 
de conhecimento útil; codifique-o, e então você 
poderá impedir suas reações. (p. 75)

O desenvolvimento da noção de interdisciplinaridade 
está, sem dúvida, genealogicamente em justaposição com as 
Humanidades – a noção de síntese, de holismo, de conexão 
e de pensamento geral encontra-se na Grécia antiga, como 
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dissemos anteriormente, e os movimentos para a preservação 
das Humanidades, desde as primeiras décadas do século 
passado, defenderam o resgate e a combinação dos princípios 
aristotélicos da metafísica com cursos clássicos, gramática, 
retórica, lógica e matemática.

Embora admitamos que a globalização do conhecimento 
no momento presente seja real e para que compreendamos 
melhor alguns pontos do conceito que foram desde então 
valorizados e aprimorados, mas que ainda são negligenciados na 
prática de pesquisas no ensino superior, devemos acrescentar 
algumas tentativas de movimentos em forma de resistência à 
particularização. Iniciaram-se no final do século XIX e adentraram 
o século XX, quando a ideia de multidisciplinaridade tomou 
consistência. Sobre esse assunto, Peter Burke resume bem o 
espírito de descrédito que tomou conta de alguns pesquisadores, 
“Criticavam-se os especialistas por saber cada vez menos, até 
saberem tudo sobre coisa nenhuma” (2012, p. 224) – o clima 
de crítica, postulado por universidades europeias e americanas, 
como ele o descreve, deu lugar à criação de institutos, 
sociedades, publicações com o objetivo de fazer frente à 
especialização. Esse movimento, porém, não foi o suficiente, 
pois constatamos que o número de instituições que podem ser 
qualificadas como pluralizadas, de fato, ainda é reduzido.

As universidades norte-americanas sempre tiveram 
papel determinante no que diz respeito à perpetuidade das 
Humanidades, e, segundo Klein (2005), sempre estiveram em 
aposição à interdisciplinaridade e à cultura, conforme podemos 
observar em inúmeros movimentos que surgiram naquele país 
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desde o início do século XX. Papel semelhante ocuparam 
as universidades europeias, com a abertura não somente 
do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), na 
Universidade de Birmingham, conforme citado, que permitiu 
maior flexibilidade e cooperação entre as disciplinas, como 
também as Universidades de Sussex (1961) e East Anglia 
(1963), cujos currículos baseavam-se na interdisciplinaridade, 
nas chamadas ‘escolas de estudo’, em vez de submeterem-
se a departamentos – a ideia era trazer trabalhos comuns 
de especialistas de diferentes áreas que acabavam por 
incentivar os discentes a estudar assuntos diversos do campo 
que pretendiam graduar-se. Alguns anos depois, em 1969, 
foi criada a Open University, em Buckinghamshire, United 
Kingdom – uma instituição de livre acesso que, inspirada nas 
novas tecnologias do momento, dentre elas a televisão, que 
se juntara ao rádio, e tinha como objetivo ensinar um público 
amplo, utilizando para isso esses meios ou através de cursos por 
correspondência, ou ainda, em cursos de verão, endereçados 
a pessoas de baixa renda, continuamente excluídas do sistema 
escolar universitário. Por ter caráter vocacional, precisamos 
mencionar que a iniciativa da Open University significou 
importante incentivo ao desenvolvimento dos estudos 
interdisciplinares nas Humanidades, concernente ao assunto 
de ‘cultura’, perspectiva igualmente adotada em instituições 
similares, que levou a abordagem dos Estudos Culturais a 
tomar impulso a partir de 1970 (MORAN, 2002).

Quanto às instituições norte-americanas, podemos 
destacar uma das mais citadas em estudos dessa natureza, 
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a Brown University, de Providence, RI, reconhecida pela 
preferência dada ao humanismo desde sua fundação, em 1764. 
Conforme Hanna (2017), a Brown, uma das sete universidades 
da Ivy League, firmaria seu compromisso com esses preceitos 
em várias ocasiões, e em particular, dois séculos após sua 
constituição, em 1968, com a adoção do New Curriculum, época 
em que as Humanidades estavam sob ataque tanto quanto 
hoje. A adoção do currículo colocou em ação um aprendizado 
autônomo e integrado, a partir de um projeto elaborado por um 
grupo independente de graduandos, o GISP (Group Independent 
Study Project), coordenados por Elliot Maxwell e Ira Magaziner. 
Desde então, no lugar de especificar áreas, o universitário é 
desafiado a integrar em seu plano de curso, as humanidades, as 
ciências sociais, as ciências da vida, as ciências físicas, como assim 
as chamam, e a fazer conexões entre esses cursos, utilizando as 
propriedades adquiridas de cada disciplina; o aluno, encorajado a 
adquirir máxima flexibilidade na formação pretendida, vale-se do 
open curriculum da instituição que, em vez de definir demandas 
obrigatórias, proporciona ao aluno liberdade para escolher 
individualmente áreas e disciplinas que mais se adequam à 
carreira em que se graduará. A filósofa Martha Nussbaum, em 
seu livro Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform 
in Liberal Education, de 1998, discorre detalhadamente sobre 
a preocupação da instituição com a pluridisciplinaridade e 
os problemas socioculturais, “A Brown sempre se preocupou 
com o ‘politicamente correto’ em discussões públicas sobre o 
ensino universitário, e é reconhecida como um campus em que 
o ‘multiculturalismo’ floresce” (NUSSBAUM, 2003, p. 239). Assim 
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como a Brown, que desde meados de 1980 vem investindo em 
subcomitês como o Minority Perspectives in the Curriculum, 
incluindo representantes de várias etnias e minorias raciais, 
e em centros de estudo como o Center for the Study of Race 
and Ethnicity in America, o Women ś Studies (p. 240), outras 
instituições, na América e na Europa adotaram programas 
semelhantes nas últimas décadas.

Isso posto, devemos acrescentar que ao se referir ao 
histórico das universidades em direção ao pluralismo, um dos 
pontos polêmicos que Klein (2005) assinala é que, por volta de 
1990, o multiculturalismo havia se tornado um dos maiores 
temas de pesquisa na educação, razão pela qual inúmeros 
especialistas se arriscavam a proclamar que as Humanidades 
estavam evoluindo para os Estudos Culturais. O que aconteceu 
de fato é que muitos dos movimentos dessa virada estavam à 
procura de um novo generalismo que superasse a desconexão, 
embora se diferenciassem, buscavam-no contando com um 
sistema moderno de disciplinaridade e com a visão cultural das 
Humanidades. A autora explica que o novo generalismo não 
significava um novo paradigma unificado entre especialismos 
fechados, ainda que houvesse alguma conexão entre eles, 
e a interdisciplinaridade estivesse presente em cada passo 
empreendido,

[o novo generalismo] consistia em um 
sinergismo que se alimentava de cruzamentos 
na forma de concepções compartilhadas entre 
língua, cultura e história. Uma nova retórica 
de interdisciplinaridade começou a surgir. 
“Pluralidade”, e “heterogeneidade” substituíram 
“unidade” e “universalidade”. “Interrogação” e 
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“intervenção” suplantaram “síntese” e “holismo”. 
E antigas formas de “interdisciplinaridade” foram 
desafiadas por formulações “anti”, “pós”, “não” 
e “des-disciplinaridade”. As palavras-chaves da 
nova retórica assinalavam uma evolução de uma 
forma geral de “interdisciplinaridade crítica” que 
desafiava a estrutura existente de conhecimento e 
educação. A interdisciplinaridade crítica ganhava, 
assim, uma certa ortodoxia nas Humanidades. 
(KLEIN, 2005, p. 5)

Ao abordarmos os Estados Unidos em relação à educação, 
como um dos países que tem lutado para a preservação das 
Humanidades em suas instituições desde a escola básica – 
embora tenhamos que ressaltar, nem sempre de forma bem 
sucedida – podemos examinar algumas estatísticas norte-
americanas que indicam o estado em que se encontram no país 
e a preocupação em conservá-las nos últimos anos, analisando 
alguns dados a seguir.
Os millennials e a universidade

Os millennials são foco de interesse particular quando 
analisado o estado em que se encontram as Humanidades 
no ambiente universitário, contudo, assinalamos que não é 
objetivo deste estudo o levantamento de dados estatísticos; 
utilizamos alguns resultados relativos à área de concentração 
que merecem ser comentados aqui, pois nos interessam 
diretamente ao cotejarmos com a realidade brasileira de evasão 
desses cursos, números que, por sinal, não se distanciam dos 
dados internacionais. Entre 1966 e 2010 os alunos diplomados 
em cursos de Humanidades nos Estados Unidos, segundo o 
U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, 
National Center for Education Statistics (2012) caíram de 14 para 



Saberes em Conexão na Universidade: língua, literatura e cultura 61

7%, entre 1987 e 2010 o quadro pareceu mais estável, ficando 
por volta de 11%. Em 2010, o gráfico do Humanities Indicators, 
da American Academy of Arts & Sciences, assinala que 28,4% 
diplomaram-se em Inglês, 25,2% em Humanidades, 19% em 
História, 10,4% em Línguas e Literaturas outras que não inglês e 
os outros quase 20% distribuídos entre os demais cursos. Esses 
dados estão registrados no documento The Teaching of the Arts 
and Humanities at Harvard College, Mapping the Future (2013), 
que surgiu com a preocupação sobre os desafios que a área vem 
sofrendo, não apenas no campus da Harvard University, mas 
nacional e internacionalmente, e que fez com que a instituição 
promovesse, ato contínuo um longo estudo para a rearticulação 
das Arts and Humanities em seus programas. O estudo, destinado 
aos millenials ingressantes, verificou que a concentração nas 
Humanidades se perde nos três primeiros semestres e em 
grande parte para as Ciências Sociais; constatando-se que os 
estudantes ingressam demostrando interesse em concentrações 
baseados no interesse sobre o assunto escolhido e têm a intenção 
de contribuir positivamente com a sociedade, concluiu-se, 
igualmente, que recomendações de terceiros sobre a opção de 
concentração não encontraram, na análise, grande relevância.

Sobre alguns dados de evasão no Brasil, buscamos em 
pesquisas do MEC-INEP, levantados no período entre 2004 a 
2018, alguns resultados agregados, mas que não acompanham 
a evasão representada pelo acompanhamento individual dos 
alunos. Sobre o relatório do Censo da Educação Superior do Brasil 
2017, realçamos, de vários estudos, em diversos gráficos, dois 
assuntos relativos a nossa investigação: a expansão da educação 
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superior no contexto internacional e a distribuição do número 
de matrículas em cursos de graduação por grau acadêmico. 
Acentuada diferença no número de estudantes matriculados 
chama, a princípio, nossa atenção – a seção “Percentual da 
População com Educação Superior, por Faixa Etária, em 2016”: 
quando comparados entre quinze países, a Coreia do Sul se 
sobressai em primeiro lugar com 70% de jovens na universidade 
na faixa de 25 a 34 anos, os Estados Unidos somam 47,5%, em 
quarto lugar e o Brasil, em último lugar, apresenta apenas 16,3% 
de jovens universitários. Embora o número de matriculados seja 
discrepante entre os três países quanto às matrículas em cursos 
de graduação por grau acadêmico, os relatórios MEC-INEP 
acusam certa estabilidade na distribuição da matrícula entre eles 
desde 2013: 69% bacharelado, 19% licenciatura e 12% em cursos 
tecnológicos. Nos últimos 10 anos, os cursos de bacharelado 
cresceram 65,6%, enquanto o número de alunos de cursos 
tecnológicos cresceu 141%, e o índice de alunos em cursos de 
licenciatura cresceu apenas 49,7%. Pertinente ao nosso estudo 
sobre as Humanidades, assinalamos na lista dos quinze maiores 
Cursos de Graduação em Licenciatura, em 2017, em número 
de matrículas, o primeiro lugar com o Curso de Pedagogia, 
seguido pelos de Educação Física, Matemática, História, Biologia, 
Literatura e Língua Vernácula, Geografia, Línguas Literaturas de 
Línguas Estrangeiras Modernas, Química, Física, Artes Visuais, 
Filosofia, Sociologia e, por último, Música – Humanidades e 
Exatas mesclam-se no interesse demonstrado em estudá-las.

Em termos gerais, em análises que precedem a pandemia 
de COVID-19, iniciada em 2020, observamos as estatísticas sobre 
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evasão em cursos universitários, os dados do MEC-INEP indicam 
que, considerando as taxas de permanência, conclusão e 
desistência, relativos ao ano de 2015, um acréscimo desordenado 
na taxa de desistência do curso de ingresso na avaliação da 
trajetória dos alunos entre 2010 e 2014: com um salto de 11,4% 
dos alunos, em 2010, dos que abandonaram o curso para o qual 
foram admitidos, para 49% em 2014. Ao compararmos os dados 
obtidos nesse período, em cursos da grande Área de Humanidades 
e Artes, verificamos que em 2010 ocorreu uma evasão por 
volta de 16%, oscilando para, em média, 18% nas instituições 
privadas e entre 14%, diminuindo para 12% nas instituições 
públicas. Na área de Ciências, Matemática e Computação vão de 
uma desistência de 18% a 20% nas escolas privadas e de 14% a 
16% nas públicas. Portanto, do mesmo modo que os índices de 
procura dos cursos nas duas áreas são parecidos, comprovamos 
que ambas apresentaram índices de evasão muito próximos das 
médias nacionais no período analisado.

Assim como os dados coletados na Harvard, apesar de 
os períodos não serem precisamente coincidentes, é possível 
registrar que a evasão nas universidades no Brasil parece não 
demonstrar diferença expressiva em desistências entre os cursos 
das duas grandes áreas. A instituição norte-americana chegou 
à conclusão que não havia crise significativa na procura das 
Humanidades, e sugeria em seu relatório, de modo categórico, 
um plano para reduzir o declínio no número de ingressantes 
desistentes nas concentrações de Humanidades. Em outras 
palavras, recomendava análise criteriosa sobre a real motivação 
das transferências, e que se procurasse fundamentalmente 



64
S

a
b

e
r
e

s
 e

m
 C

o
n

e
x
ã

o
 n

a
 U

n
iv

e
r
s
id

a
d

e
: 
lí

n
g

u
a

, 
li

te
ra

tu
ra

 e
 c

u
lt

u
ra

o fenômeno de evasão e, assim, tentasse reverter o quadro 
– caminho igualmente indicado para quaisquer cursos de 
instituições ao redor do mundo que apresentam quadro evidente 
de resignantes.

Após essa breve análise, a nós, como humanistas 
contemporâneos, interessa-nos a importância do contexto 
acadêmico em que esse jovem está inserido hoje, 
nomeadamente no que diz respeito aos ataques que vêm 
sofrendo as Humanidades, com mais intensidade e constância 
desde o final do século passado. Nussbaum, em Not for Profit; 
why democracy needs the humanities (2010), adverte-nos  
sobre o risco que as sociedades democráticas do mundo todo 
correm ao alterar seus sistemas de ensino suprimindo disciplinas 
das Humanidades de seus currículos. Vemos, frequentemente, 
governos, empresas, juntarem-se às escolas e pensarem em 
cortes de gastos para continuar competitivas, e conquistam 
corações e mentes dos pais para convencer seus filhos a se 
dedicarem a habilidades práticas; muitos jovens, por sua vez, 
comportam-se como consumidores, ingressam com planos já 
detalhados para desenvolver competências que imaginam que 
estejam dentro das expectativas dos empregadores.

 Se assim continuar, gerações deixarão de receber o que 
Nussbaum chama de “os aspectos humanísticos das ciências e 
das ciências sociais – o aspecto imaginativo e criativo, e o aspecto 
rigoroso e crítico do pensamento” (2010, p. 2), qualidades que 
vêm perdendo espaço, para dar lugar a habilidades aplicadas, 
com o objetivo imediato de renda. Ao se referirem a essas 
mudanças radicais, e a importância que representam na 
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formação do cidadão, ao futuro da democracia e do planeta, 
Nussbaum e vários outros críticos, utilizam o termo ‘crise’ para 
definir o momento pelo qual as Humanidades vêm passando, 
contudo, existe igualmente um consenso de que devem ser 
verdadeiramente repensadas para o século XXI. Paul Jay, 
pesquisador na área de teoria cultural, literatura moderna e 
contemporânea recomenda que “Se as Humanidades estão em 
um estado de crise, o caminho a ser tomado é para frente, e não 
para trás”, e sugere, ao mesmo tempo, a solução, “Para que as 
Humanidades permaneçam vitais no século XXI, é preciso fazer o 
que sempre fizeram de melhor: mudar” (2014, p. 15).

A respeito dos millennials e do engajamento dos jovens 
em problemas globais, da difícil escolha de carreiras, do 
debate sobre a competência prática versus competência 
filosófica e dos currículos das universidades, mencionamos 
comentário do autor sobre o resultado de uma pesquisa 
da The Association of American Colleges and Universities 
(AAC&U), de 2013, que parece contraditório no cenário atual. 
Grandes empresas revelam-se, de fato, interessadas não 
somente na formação acadêmica principal, mas em servidores 
com pensamento crítico e reflexivo, capacidade de solução de 
problemas complexos, destreza na comunicação oral e escrita, 
no conhecimento aplicado, na habilidade em considerar 
problemas éticos. Chama a atenção quando o estudioso 
reporta que,

em uma pesquisa sobre as prioridades mais 
importantes em um funcionário, é espantoso 
constatar que ‘o raciocínio quantitativo e 
conhecimento sobre ciência e tecnologia’ 
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classificaram-se em baixo patamar – 55% e 56% 
respectivamente –, enquanto as competências 
relativas às Humanidades e às artes liberais 
classificaram-se no topo. (JAY, 2014, p. 15)

Apresentar um comportamento prático e filosófico, 
reflexivo e pragmático, de respeito pela diversidade exige que 
o cidadão pense de forma analítica, atue em interação com os 
outros, e, importante adicionarmos, são predicados advindos de 
uma educação que agrega as propriedades que as Humanidades 
pontificam – expectativas destacadas na pesquisa da AAC&U, 
citada acima, que contrariam seus censuradores e, indiretamente, 
acabam por enaltecê-las ou até incentivá-las.

Em relação aos jovens nascidos de 1980 a 2000, não 
nos interessa a generalização de uma figura estereotipada 
que meios de comunicação, cinema, publicidade criam para 
designar os fundadores da mídia social na web, participantes 
das constantes e aceleradas mudanças tecnológicas, 
econômicas, sociais. Os breves comentários que fazemos 
sobre o comportamento de jovens são corroborados por 
ministração de cursos de Língua e Literaturas de Língua Inglesa 
e Estudos Culturais na Graduação e na Pós-graduação nas 
duas últimas décadas e contrapõem-se ao que seus críticos 
alardeiam. É plausível citarmos algumas marcantes evoluções 
dos millennials em relação à geração dos babies boomers: 
são otimistas cautelosos, racial e etnicamente diversos, 
conscientes do cuidado e da preservação do meio-ambiente, 
cuidam de seu bem-estar físico, colaboram com programas 
humanitários e filantrópicos, são menos preconceituosos. Esses 
jovens são capazes de apreender, ao mesmo tempo, que as forças 
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materiais que determinam classe social e ideologias sobre raça 
e gênero, por exemplo, que dão forma a nossa arte e literatura, 
assim como à humanidade, quem nós somos como indivíduos, 
e o quanto podemos ser autônomos; tais conexões, podemos 
assegurar, eles as fazem “não ‘apesar’ da proeminência da teoria 
nas Humanidades, mas exatamente por conta dela” (JAY, 2014, 
p. 77).

Os millennials estão conectados via celular e mídia social 
24 horas por dia, portanto, é por essa via que devem também 
ser alcançados e por esse meio que responderão às instituições 
que os chamam, poderão participar individualmente e/ou com 
suas redes sociais em benefício próprio ou de voluntariado. 
São esses jovens que frequentam as universidades e que serão 
instados na vida acadêmica, no mundo dos negócios, na vida 
particular a avaliar a partir de raw information – quer vinda 
de pessoas ou de situações, quer de avaliações ou de dados –, 
levando-os a tomar decisões mais satisfatórias, porém, apenas 
se munidos de pensamentos críticos.

Em comunicação local ou transnacional, abraçando 
causas locais ou globais, como a mudança climática, os 
riscos ambientais, a energia renovável, ou ainda atendendo 
a chamados de eventos que podem provocar algum tipo de 
protesto, ou tributo, ou ambos, relativos à políticas de inclusão, 
aos movimentos migratórios, por exemplo, os jovens que são 
admitidos nas universidades nos remetem à Nussbaum (2010) 
que nos adverte que os problemas da humanidade são hoje 
globais e as discussões, idem, a interdependência mundial 
é questão de sobrevivência, porquanto os problemas que 
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tentamos resolver são transnacionais por natureza e não terão 
chance de serem resolvidos se não forem realizados de forma 
cooperativa. Contextos comunicacionais próprios dos processos 
da mundialização, que se formam mediante a internacionalização 
da economia e da cultura, exigem atenção ao senso etnográfico 
e às identidades culturais que passam a gerar intertextualidades 
culturais – a interconectividade entre pessoas de culturas 
distantes envolve exposição contínua, ao que chamamos de 
transnacionalização do cotidiano (HANNA, 2016).

Parte integrante da vida contemporânea, dos deslocamentos 
reais ou virtuais, das diásporas, seus participantes são impelidos 
a um ato imperativo de perpetrar sucessivas traduções culturais. 
Devemos citar Néstor G. Canclini que indicara, em 2007, que 
a interdependência global fez com que “o dinheiro e a 
produção de bens e mensagens se desterritorializassem e as 
fronteiras geográficas se tornassem porosas”, trata-se 
de um momento, explica o antropólogo, de “uma interação 
mais complexa e recíproca entre focos dispersos de produção, 
circulação e consumo” (p. 40). Completando a ideia, Nussbaum, 
em obra citada acima, demonstra a mutualidade explanando 
que os problemas de natureza econômica, do meio-ambiente, 
políticos, ou religiosos não terão nenhuma esperança de 
serem resolvidos, a não ser que pessoas, antes distantes, 
juntem-se e cooperem umas com as outras de maneiras que 
nunca haviam ajuizado ou feito antes. “Pense no aquecimento 
global”, exemplifica ela, “em regulações comerciais dignas, 
na proteção do meio-ambiente e das espécies animais, no 
futuro da energia nuclear [...]. Tudo isso pode legitimamente ser 
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avaliado somente com discussões multinacionais”, para então 
completar que exemplos como esses podem ser desdobrados, 
hoje, quase que infinitamente (2010, p. 80).

Resta, evidente no que expomos, nossa manifesta atenção 
ao conjunto situacional. Antes de nos atermos aos estudos 
literários, lembramos que a literatura, não pode ser separada de 
sua contextualização, o ato da leitura é por si só contextualização 
o que, de algum modo, poderia sumariar o que tempos dito 
até aqui. A leitura é um complexo processo de cognição, de 
reconhecimento, de identificação, de entendimento de símbolos, 
é um processo em que somos ensinados a praticar, explica Jay 
(2014), e que causa um efeito especial sobre o que lemos.
Estudos Literários: a mundialização importa

Complementando as ideias aqui apresentadas, 
verificaremos algumas mudanças marcantes que vêm 
ocorrendonas Humanidades e nos Estudos Literários desde 
meados de 1970 com a ascensão da teoria crítica. Sobre esse 
assunto, teóricos com interesses análogos ressaltam diversas 
adequações ocorridas no período, e nos parece que Jay 
(2010), ao analisar diacronicamente a importância da ‘virada 
transnacional’ nos estudos literários, dá o tom acertado para 
darmos início ao que tencionamos, “nada tem remoldurado 
mais os estudos culturais e literários do que sua aproximação 
com o transnacionalismo” (p. 1). A partir de então, mudanças 
significativas começaram a surgir nas universidades, nos 
currículos de literatura e nas pesquisas dos professores, que 
reconfiguraram as fronteiras históricas e geográficas das 
práticas tradicionais. O paradigma nacionalista, explica o 
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estudioso, dominante nesses campos, foi atingido ao mesmo 
tempo em que decompunha a natureza da localização do que 
era estudado ao focalizar a atenção nas formas de produção 
cultural que aconteciam nos espaços liminares entre as fronteiras 
reais e imaginárias. É tempo de dizer que essa transformação 
foi exacerbada com a intensificação dos contatos globais e dos 
movimentos sociais fora da academia, junto ao desenvolvimento 
da teoria cultural que já acontecia desde a década de 
1960. Os estudos pós-colonialistas estavam em ascensão 
posicionando-se de forma crítica contra a preferência dada 
às literaturas nacionais em particular e, ao que parecia, 
preocupações paroquiais, abrindo espaço para que o estudo 
da literatura e da cultura acontecesse em um contexto 
transcultural, para além do modelo eurocêntrico (JAY, 2010, 
p. 1-2).

Corroborando o que foi demonstrado, referimo-nos a Bill 
Ashcroft, em texto de 2012, em que explica que a partir de 1990 
teve início uma demanda por uma linguagem que descrevesse 
a diversidade das culturas adjacente à interseção de um escopo 
global da produção cultural, e, naquele momento, a teoria pós-
colonial oferecia tal linguagem como um dos modos de discorrer 
sobre um compromisso do global com o local, especialmente 
relativo às culturas globais, e propiciava, ao mesmo tempo, uma 
visão da globalização a partir das relações imperiais.

A linguagem do pós-colonialismo dirigiu a virada cultural, 
lembra Aschcroft, e sintetiza essa guinada em três razões principais: 
a sistematização da teoria colonial aconteceu ao mesmo tempo em 
que a proeminência dos estudos da globalização, no final dos anos 
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1980, acontecia; os teóricos culturais e literários apreenderam a 
mudança na narrativa clássica da modernidade; o reconhecimento 
da existência de muitas globalizações – a circulação de alternativas 
locais poderiam alterar a natureza da globalidade. Embora  
controversa, a virada transnacional nos estudos literários teve um 
início entusiástico, exatamente “quando o estudo das literaturas 
de minorias, multicultural e pós-colonial começaram a convergir 
com o trabalho feito sob os auspícios do emergente estudo 
da globalização” (JAY, 2010, p. 2). As mudanças demográficas 
e visões distintas do que significou a mundialização, estimada 
desde seu prenúncio a partir das grandes navegações do século 
XVI, não devem impedir de nos reconciliarmos com as histórias 
de exploração, colonização, descolonização e pós-colonização, 
entendidas em uma relação dialética com a globalização, já que 
suas histórias são inseparáveis – esse ponto de vista diz respeito 
a alguns benefícios práticos de historicizar os estudos literários 
e culturais, não podendo estar restritos a fenômenos pós-
modernos contemporâneos.

Lembrando que Nussbaum defende, em inúmeras 
ocasiões, o papel principal das Humanidades – o de auxiliar os 
aprendizes a conhecerem sobre outros povos e outras culturas 
para se tornarem cidadãos globais democráticos –, fica claro que 
o conhecimento de língua e de literatura segue concomitante 
ao desenvolvimento de um juízo, religioso, de gênero, de etnia, 
bem como o conhecimento de história, de filosofia, “Todos 
os estudantes deveriam saber uma língua estrangeira, ter 
um nível de proficiência que pudessem ler jornais ou textos 
literários simples, assim como entender programas de rádio e 
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de televisão” (2003, p. 146), afirma ela. Assim sendo, o sucesso 
na apreensão das Humanidades contemporâneas está posto 
quando orientado para a multiculturalidade, “[...] o estudo 
de línguas expõe o problema de entendimento intercultural 
de uma maneira inusitada” e implica a adoção de um espírito 
interdisciplinar aberto, “expressar as ideias em uma língua 
estrangeira é tão produtivo quanto poder enxergar a relação 
entre igualdade e diferença; deveria moldar todo o ensino 
intercultural” (p. 146). Tal concepção poderá ser verificada em 
ocasiões em que o graduando tiver oportunidade de escolher 
entre disciplinas pertencentes às humanidades e às ciências 
sociais e perceber, talvez até de modo surpreso, que elas se 
sobrepõem, que as teorias, os conceitos, as terminologias e os 
textos podem aparecer em duplicatas.

As literaturas pós-colonialistas, literaturas diaspóricas, 
literaturas de imigrantes, de minorias étnicas, de gêneros, para 
citar algumas apenas, são globais, tratam de assuntos globais, 
para leitores globais – e no contexto atual têm lugar fundamental, 
fato que as oporia aos “grandes livros” que ainda resistem em 
inúmeras instituições como únicos. A literalidade, em verso, 
em prosa, em oratória, vista como apenas uma das verdades 
em sua referencialidade histórica, realiza o papel de moldar as 
representações coletivas. A leitura é um processo interpretativo, 
os estudantes em contato com autores contemporâneos têm 
oportunidade de interpretar o significado do texto de vários 
modos, coletivamente, relacionando-o com abordagens sociais, 
culturais, políticas, econômicas que bem se acomodam em 
qualquer campo do saber, das engenharias, às ciências médicas, 
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ao direito, às ciências sociais, auxiliando os jovens a apreender, 
individualmente, a diversidade do mundo real, transnacional, 
multicultural. Nesse sentido, vem ao encontro de nossas 
expectativas, o excerto a seguir:

Inevitavelmente, nós trazemos para o processo 
de leitura nossas próprias experiências, práticas, 
crenças e ideias, todas, por sua vez, são produzidas 
em nosso íntimo e mediadas pelos discursos, 
ideologias e instituições que nos formam, antes 
de mais nada, como sujeitos. Isto significa que 
os textos que nós lemos, em contrapartida, 
estão sujeitos à leitura que fazemos dele. Não há 
experiência de leitura que não tenha seu próprio 
contexto e que não constitua um texto que 
emoldura o texto que nós lemos.
(JAY, 2014, p. 92)

Ao refletirmos sobre a universidade contemporânea, 
pensamos que o tempo de cultivar no sujeito a competência 
de se enxergar como membro de uma nação heterogênea 
e de entender igualmente a heterogeneidade de todas as 
nações modernas é imperativo – a literatura, a música, a 
dança, o teatro, o cinema, as artes em geral abalizam esse 
caminho, e, à vista disso, em ambiente de interdependência 
global, os millennials e as gerações futuras terão de assumir 
efetivamente a identidade de cidadãos mundializados, em 
contextos que contemplam a porosidade das fronteiras 
disciplinares. A argumentação de Michael Roth, reitor da 
Wesleyan University (2014), relativa a uma educação que 
chama de pragmática na universidade, complementa a noção 
de que alunos que adquirem conhecimento humanístico, ou 
seja, literário, filosófico, histórico, artístico acabam por adquirir 
competências benéficas em qualquer campo de trabalho. Roth 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wesleyan_University
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resume em quatro ações a incumbência da universidade, cujo 
dever é ensinar os estudantes a: liberar (possibilitar escolhas); 
estimular (sair da rotina); cooperar (pensar de maneira 
fraterna); instigar (ter dúvidas) – o comportamento reflexivo 
e pragmático, prático e filosófico está subjacente. Roth insiste 
que somente através da dúvida, da imaginação e do trabalho 
árduo, os estudantes conseguirão modificar a si mesmos e a 
sociedade – uma educação humanística pragmática poderia 
auxiliar a resolver grandes questões de nosso tempo. Ideias 
coincidentes com Jay (2014) indicam que possuir habilidades 
em ler e analisar informações e discussões, assim como 
sintetizar opiniões alheias e pensar criticamente ao mesmo 
tempo em que desenvolve e defende seus próprios 
argumentos, podem ser apreendidas em cursos em diferentes 
campos de estudo como filosofia, história, teologia, retórica e 
composição, teoria crítica e literária, por exemplo.
Considerações Finais

A ideia de interdependência de Nussbaum (2010), da 
habilidade do ser humano de aprender a partir da experiência, 
e da noção de cotidianidade, entendida como a relação que 
conecta a busca diária a circunstâncias particulares, que implica 
ideias coletivas, do sempre presente filósofo John Dewey (1944), 
uma e outra agregam a percepção de aprender convivendo, 
aprender fazendo, encorajam o questionamento, conduzem à 
autonomia e ao pensamento crítico. Fatores estes que devem 
estar entre os mais significativos no campus universitário hoje, 
na convivência entre colegas, no curso escolhido, na carreira a 
ser abraçada, na internacionalização dos saberes.
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Na interlocução que temos com os autores aqui citados, 
os pontos coincidentes localizam-se em relação a que as 
Humanidades importam hoje como sempre importaram, 
uma educação pragmática, pluralística, autoconduzida, que 
cruze as fronteiras disciplinares, reais e metafóricas dos campi 
universitários, e que conduza a uma educação humanística 
contemporânea continua tão imperativa quanto no passado. 
Nussbaum (2010) nos tranquiliza em nossa missão de docentes, 
garantindo que se não conseguirmos ensinar aos nossos alunos 
tudo o que pretendemos e o indispensável para serem bons 
cidadãos, temos, pelo menos, a obrigação de ensiná-los a 
perceber o que eles não sabem e de que maneira podem buscar 
saber. Uma educação contemporânea pragmática, acreditamos, 
deve ser idealizada, conforme a autora, para que preserve a 
educação para a liberdade como na Roma de Sêneca, e que seus 
benefícios se estendam a todos os cidadãos independente de 
classe, raça, sexo, etnia ou religião, e que possa acontecer de 
forma mais propícia em cursos integrados e interdisciplinares 
e que sejam frequentados por todos os estudantes, que o 
pluralismo, de modo geral, dentro de nossa própria nação e na 
sempre crescente esfera internacional de negócios, de política, 
de cultura possa prosperar.

Ajuizar sobre os resultados de interlocuções entre os 
estudos literários, os estudos linguísticos, os estudos de área, 
os estudos culturais, os estudos comparados significa avocar 
pesquisas multidisciplinares que focalizam, obrigatoriamente, 
apreciações sobre identidade, ambivalências, estranhamentos 
entre o lugar nativo e o novo, entre a noção de deslocamento 
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e de pertencimento, hibridizações culturais, cruzamentos de 
fronteiras, que se movem diametralmente entre noções de 
língua, cultura, línguacultura, plurilinguismo, interculturalidade e 
passam, juntos, a integrar a perspectiva da dimensão intercultural 
nos Estudos Linguísticos e Literários. Ser cidadão global hoje 
significa ter a coragem de não temer ou negar a diferença, mas 
respeitar e crescer com os encontros com a diferença; significa 
não apenas estar integrado a uma região ou nação em particular, 
mas sim possuir um senso de pertencimento a uma comunidade 
global. Nessa perspectiva, deixamos o prognóstico de Jay para 
reflexão, sobre os ganhos em estar consciente de como o mundo 
funciona, em unir o campo das Humanidades ao das Ciências, 
Tecnologias, Engenharias, Matemática para o enfretamento do 
campo de trabalho no século XXI,

ainda mais importante do que agir como cidadãos 
globais em um mercado transnacional, estudar 
textos literários, filosóficos, históricos e teológicos 
de culturas diversas ensina os estudantes de 
Humanidades a se colocarem ‘nos sapatos de 
outras pessoas’ que veem e experienciam o 
mundo diferentemente a partir de suas próprias 
perspectivas. Para uma sempre crescente força 
de trabalho globalizadora, essas habilidades não 
são eventuais. Elas são centrais. Na verdade, 
os estudantes que hoje não se graduarem em 
Humanidades, podem estar relegando suas 
carreiras a posições menos ambiciosas do que 
aqueles que o fizerem. (2014, p. 13)

Nessas circunstâncias, somos partícipes de uma crescente 
comunidade global, de uma comunidade intercultural complexa 
em que a celeridade nas comunicações fez diminuir os espaços 
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fronteiriços, quer geográficos, quer simbólicos, e deu lugar 
a um crescimento da quantidade e da qualidade de contatos, 
dentro e além das fronteiras nacionais, em busca de conexões 
mundializadas. Para que possamos estar mais próximos de 
entender como o mundo funciona hoje, e o nosso papel como 
cidadãos globais, será preciso que nos tornemos docentes que 
confirmem suas disciplinas longe de um valor efêmero, o valor 
ético, porém, intrínseco às Humanidades, e que se revelará no 
papel que os envolvidos assumirem em seus futuros trabalhos. 
Isso só será possível por meio de um currículo multidisciplinar, 
em que os departamentos das universidades concordem em 
quebrar barreiras – a literatura, por exemplo, poderá ensinar 
como apreciar a condição humana, assim como todas as outras 
subdisciplinas poderão ser utilizadas para ensinar a construir 
um entendimento mais amplo do ser humano, de seus conflitos, 
de suas condições culturais, de suas crenças, de suas artes, de 
suas instituições. Nós, humanistas, temos responsabilidade de 
tornar as Humanidades mais atrativas aos estudantes e com o 
escopo legitimado pelo uso no cotidiano, fazendo-os discernir 
como estão absolutamente interligadas na sociedade e o quanto 
somos dependentes delas.
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O TRABALHO DE TRADUÇÃO E O PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO CONCEITUAL: A DOBRA NA 

PERSPECTIVA DOS ESTUDOS INTERCULTURAIS 
EM EDUCAÇÃO

José Marcelo Freitas de Luna1

Juliano Bona2

Introdução
Quando pensamos nas palavras conexão, intersecção 

e aproximação, nos remetemos à relação que existe entre 
diferentes espaços; se existe relação, intersecção, aproximação, 
pressupomos a diferença. Temos basicamente três tipos de 
imagens de pensamento que podem representar este movimento. 
Supomos que nossos espaços sejam círculos. Geometricamente, 
podemos ter a sobreposição de círculos (A): é quando um 
círculo está sobre o outro, neste caso a intersecção é o todo 
que representa um único espaço. Podemos ter círculos com uma 
pequena parte de sobreposição (B): assim, alguns elementos 
pertencem aos dois espaços ao mesmo tempo. E uma terceira 
situação: quando os círculos estão distantes (C) ou tangentes, 
onde não existe intersecção.

1 Professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Educação 
da Universidade do Vale do Itajaí, e professor visitante da Faculdade de Letras da Universidade 
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br/2946238704686313. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7180-2041. E-mail: bonajuliano@
gmail.com.
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Imagem 1: Representação de espaços circulares no plano

Fonte: os próprios autores.

Podemos, diante destas imagens, pensar nas aproximações. 
Na situação (A), a aproximação, ou intersecção não faz sentido, 
pois os espaços já estão sobrepostos; a intersecção já atingiu seu 
maior formato. Na imagem (B), podemos pensar na intersecção, 
pois existe uma aproximação caracterizada por pontos que 
pertencem aos dois espaços. E no último caso (C), não existem 
pontos de intersecção. Desta forma, nas três situações, estamos 
partindo de uma percepção de intersecção de espaços que 
existem a priori. Nesta análise dicotômica, ou se tem intersecção, 
em diferentes níveis, ou se tem a diferença, sem nenhum 
espaço de contato. Tudo está lá pronto; o que temos que fazer é 
diagnosticar as intersecções que já existem.

Nesta esteira, estamos diante de uma contradição. 
Se partirmos de uma percepção a priori da existência de 
intersecções, o movimento de aproximação não faz sentido. Isso 
porque tudo que se conecta já está pronto. Se, por outro lado, 
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pensarmos que as aproximações podem ser feitas a posteriori, 
diante de um movimento de construção das intersecções, 
podemos cair em um movimento que suspende os espaços a 
priori de intersecção em sentido vertical.

Precisamos construir as aproximações, mas sem tirar os 
pés do chão, sem sair do horizonte dos acontecimentos culturais 
e sociais. Pensemos a dobra. Acreditamos que ela seja uma 
possibilidade de pensarmos as aproximações, sem negarmos 
o processo de construção nem a geografia das intersecções 
existentes. Assim, o objetivo geral desse artigo é analisar a 
relação entre o conceito de dobra e suas implicações nos estudos 
interculturais em educação. Trata-se de um ensaio teórico, que 
articula as ideias dos seguintes autores: Bauman, 2008, 2009; 
Candau, 2002; Deleuze, 2002, 2005, 2010, 2017; Foucault, 2004, 
2013; Leask, 2015; Santos, 2002. Partimos da hipótese de que se 
pensarmos a dobra como imagem do pensamento que expressa 
intersecção, aproximação e conexão entre diferentes saberes, 
temos a possibilidade de ampliar as discussões referentes aos 
diferentes saberes e culturas e seus pressupostos implícitos, no 
que se refere ao significado do movimento de aproximação por 
ele mesmo.

Este texto está dividido em três partes. Primeiramente, 
descrevemos o conceito de dobra em uma perspectiva social. 
Logo em seguida, deslocamos o conceito de dobra para um 
contexto filosófico, em um ambiente de construção conceitual. 
Em um terceiro momento, articulamos o conceito de dobra, 
situado no espaço filosófico, e os estudos interculturais em 
educação.
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As dobras no tecido social
Quando estamos diante de uma superfície lisa, um pedaço 

de tecido ou de papel, a superfície de uma lâmina de água, ou 
diante de uma folha de uma árvore, a dobra, neste contexto, 
significa alguma perturbação, modificação. A dobra significa 
movimento de um tecido sobre a mesa, movimento do espaço 
de água, ou o choque de uma folha de árvore ao cair no chão. 
Superfícies sem dobras costumam ser estáticas, homogêneas; se 
existe movimento, ele acontece de forma constante e paralela, 
sem taxa de variação. Desta forma, as dobras indicam uma 
espécie de corte que se estende sobre as estruturas lisas.

Por um instante, pensemos nas diferenças entre o conceito 
de intersecção e dobra. As dobras modificam a geografia do 
espaço; um tecido liso pode se transformar em uma superfície 
cheia de dobras com a ação do vento que o empurra para o 
chão. A intersecção ou aproximação pressupõem a diferença. Ou 
seja, existem espaços diferentes que podem ser aproximados. 
Esta diferença carrega a priori as relações de poder que cada 
campo de saber possui em seu domínio histórico. Desta forma, 
as intersecções, antes de sua tessitura, carregam uma hierarquia 
na própria relação entre os diferentes saberes. Pensar em dobras 
é considerar que todos os saberes estão no mesmo plano. A 
diferença se expressa não por pertencer a espaços diferentes, 
como no conceito de intersecção, mas pelo local onde o ponto 
se encontra sobre um plano que expressa a multiplicidade na 
imanência. Não temos separação de campos de saber, mas, sim, 
uma geografia dos diferentes campos do saber. Uma geografia 
cheia de dobras, encontros e desencontros, todas pertencentes 
ao mesmo plano.
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Se as dobras indicam modificação, podemos afirmar que 
existem diferentes dobras. Dobras na superfície, como no caso 
de uma montanha, dobras em uma folha de papel, que divide 
a área ao meio e aumenta o seu volume, ou a dobra na fita de 
Mobius, em que não existe a separação entre o lado de dentro e 
de fora em uma superfície de formato cilíndrico. Neste sentido, 
as dobras objetivam a diferença também por seus formatos e 
características. Podemos, também, pensar essa diferença por 
meio de sua causa, no estalar da causa. O que provoca uma 
dobra? Como surgem as dobras em uma superfície lisa? Para 
analisar estas respostas, parece prudente considerarmos o local 
e as características da superfície que estamos observando.

Nossa observação estende-se às relações interculturais, 
relações de poder, processos de subjetivação, transformações 
históricas e sociais. É sobre este plano que pensamos a dobra. 
Segundo Deleuze (2005), tudo no mundo existe dobrado. Sendo 
assim, estas múltiplas dobras do fora, produzem diferentes 
modos de expressão das subjetividades. As dobras, neste 
sentido, podem ser consideradas como pontos de inflexão onde 
se constitui certa relação consigo, os modos pelos quais se 
produz um dentro do fora. Desta forma, o conceito de dobra não 
é independente do campo social; a produção dos tipos de relação 
consigo e com o mundo é articulada por forças que circulam e 
constituem um determinado tecido social (DELEUZE 2005).

Considerar as dobras em um campo social, pulverizado por 
diferentes culturas, é fazer, a princípio, um triplo movimento, 
quais sejam, o movimento das dobras singulares produzidas pelas 
diferentes culturas; os deslocamentos históricos e as dobras 
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produzidas de forma ampla; e os processos de subjetivação. 
Estas três camadas formam o que poderíamos denominar 
de arqueologia das dobras sociais. Assim, os movimentos de 
transformação social, dirigidos de forma singular em nível 
cultural, se projetam nos mais diferentes mecanismos de 
subjetivação. As dobras, nesse sentido, produzem movimentos 
de descontinuidade que se dobram sobre os processos de 
subjetivação.

Nesta esteira, as dobras no tecido social ganham 
uma dimensão infinitesimal na análise dos mecanismos de 
subjetivação. Temos uma aproximação entre os movimentos 
sociais e culturais com os sujeitos que a compõem. Deleuze 
(2005) menciona que as relações de poder, típicas das sociedades 
disciplinares e de controle, envergam o lado de fora (poder) para 
uma constituição de “uma relação da força consigo, um poder de 
se afetar a si mesmo, um afeto de si por si” (DELEUZE, 2005, p. 
108). Há, nesse sentido, uma tecnologia de poder que organiza 
as dobras pertencentes ao tecido social onde os sujeitos estão 
mergulhados. As tecnologias de si derivam desse processo onde 
a relação sujeito-sociedade é literalmente dobrada.

As tecnologias de si variam culturalmente e desenvolvem 
uma relação de dependência com os outros sujeitos que as 
constituem. Essas tecnologias de si permitem aos indivíduos 
efetuar, com seus próprios meios ou com a ajuda dos outros, 
“um certo número de operações em seus próprios corpos, almas, 
pensamentos, conduta e modo de ser, de modo a transformá-
los com o objetivo de alcançar um certo estado de felicidade, 
pureza, sabedoria, perfeição ou imortalidade” (FOUCAULT, 
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2004, p. 324). É neste ponto que o conceito de dobra em uma 
perspectiva social se objetiva.

O lado de fora não é um limite fixo, mas uma 
matéria móvel, animada de movimentos 
peristálticos, de pregas e dobras que constituem 
um lado de dentro: nada além do lado de fora, 
mas exatamente o lado de dentro do lado de fora. 
(DELEUZE, 2005, p. 104)

Vale destacar que estamos diante de uma análise topológica 
dos modos de subjetivação. O conceito de dobra sintetiza esta 
abordagem e rompe com a dicotomia dentro – fora, no que se 
refere à relação sujeito – sociedade. As relações de força que 
circulam no meio social, por conseguinte, devem vergar e dobrar, 
para, com isso, desenvolver uma nova forma de se relacionar 
consigo, que não seja apenas de constrangimento e domínio dos 
códigos, mas também de capacitação e domínio da ética. Que 
seja, desta forma, “uma relação de força consigo, um poder de 
se afetar a si mesmo, um afeto de si por si” (DELEUZE, 2005, p. 
108). As forças que agem no meio social continuam sendo as 
relações de saber poder, porém, foram dobradas, sem deixarem 
de ser forças.

As dobras do lado de fora que se constituem do lado de 
dentro dependem dos parâmetros institucionais inseridos na 
proximidade do sujeito. Foucault (2004) insiste que a relação de 
afeto de si por si é uma derivada, uma dobra, uma curvatura 
da superfície do fora. Deste modo, o dentro é um espaço onde 
as agitações do fora se cristalizam, perdendo a densidade 
e a agitação. O fora realiza-se no sujeito e se projeta em seu 
corpo, em um movimento contínuo de substituição do dentro 
e atualização de um outro que se perfila a cada mudança de 
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rota. Estamos diante de um processo que cria uma estética da 
existência por meio de dobras, uma espécie de topologia da 
existência em que sujeito e sociedade formam uma única trama 
no tecido social.

Como consequência imediata, podemos, diante desse 
ponto de vista, afirmar que as dobras situadas no contexto 
social implicam uma não separação entre sujeitos e sociedades. 
As culturas e os mecanismos de subjetivação são considerados 
como um único tecido que se modifica, que se torce, que se 
dobra. Porém, muitas observações podem ser feitas. Podemos 
pesar em dobras tensionais, fraturas que aparecem ao longo da 
história, como a passagem do empirismo ao racionalismo, ou a 
decadência dos discursos universalizantes na pós-modernidade, 
dobras que surgem no fractal dos acontecimentos sociais 
dispersos, desprovidos de um autor que o acompanhe. Por 
outro lado, e não descolado das dobras tensionais, podemos 
pensar na arquitetura das dobras intencionais. Estas se 
articulam à intenção de se construir dobras, ao movimento de se 
construírem conceitos, ao processo de tradução, e à construção 
de inteligibilidades.

Estes processos podem ser pensados em diferentes 
territórios, como os territórios conceituais, filosóficos, 
epistemológicos, sociológicos e culturais, todos com suas 
particularidades e implicações. Em nível cultural, como veremos 
adiante, as dobras se expressam nas relações interculturais de 
forma intencional. Porém, antes de analisarmos estas relações 
que se efetivam em nível cultural, precisamos especificar as 
ferramentas que nos permitem observar e construir conceitos.
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A dobra e suas implicações filosóficas
Depois de analisarmos as dobras em um contexto social, 

pensemos a dobra como um ato intencional. Deste modo, 
estamos diante de uma arquitetura das dobras, um processo de 
construção de dobras. E é neste ponto que situamos o conceito 
de dobra no campo da filosofia. Segundo Deleuze (2010), a 
filosofia é a arte de formar e construir conceitos. Deste ponto 
de vista, a filosofia é o campo onde se situa as ferramentas 
que possibilitam a construção de conceitos. Porém, estamos 
diante da construção de um conceito específico, com suas 
particularidades, cifra, e velocidade de locomoção. Além disso, 
o conceito de dobra carrega em sua estrutura uma blindagem 
que permite suspender outros conceitos, em uma relação de 
intenção analítica.

Nesse sentido, o conceito de dobra está situado na 
filosofia, não no que se refere à construção conceitual, mas sim 
àquilo que o sustenta, ou seja, o plano de imanência. Deleuze 
afirma “que os conceitos são acontecimentos, mas o plano é o 
horizonte de acontecimentos, o reservatório ou a reserva de 
acontecimentos puramente conceituais” (2010, p. 52). É sobre 
o plano de imanência que os conceitos circulam, se encaixam, 
como um conjunto de ladrilhos que preenchem a superfície de 
uma parede. “É por isso que há sempre muitos movimentos 
infinitos presos uns aos outros, dobrados uns nos outros, [...], 
de tal maneira que o plano de imanência não para de se tecer, 
gigantesco tear” (DELEUZE, 2010, p. 54).

É sobre a ideia de plano de imanência que podemos 
fazer a primeira aproximação sobre o conceito de dobra. Se a 
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filosofia é a arte de construir conceitos e o conceito está sobre 
um determinado plano de imanência, a dobra neste contexto 
representa a junção de um conjunto de conceitos que se 
atualizam a cada novo atrito. A dobra representa o ato de se 
construírem conceitos em uma topologia de acontecimento 
específico. Como exemplo, tomemos como referência o 
plano de imanência cartesiano. Deleuze (2010) sinaliza que o 
cartesianismo não expressa apenas um movimento que tem 
como devir a luz da racionalidade; além disso, e também, 
objetiva a arquitetura de um plano de imanência que legisla o 
que pode ou não ser pensado. Desta forma, o conceito de sujeito 
cartesiano, que pode ser confundido como característica inata 
de qualquer ser humano, ganha uma roupagem metafísica de 
busca pela verdade, diante de uma metodologia que subtrai o 
sujeito criador. Por outro lado, segundo Bauman (2009), vivemos 
em uma sociedade pós-moderna que se caracteriza por sua 
liquidez, onde os acontecimentos e relações intersubjetivas se 
movem de forma fluida, sem engates, sem rigidez. Neste plano de 
imanência, o conceito de sujeito se aplica a um ambiente fluido, 
onde o sujeito é o representante desta dinâmica, que se escoa 
em direção a um consumismo deliberado. Diante destes dois 
planos, o conceito de sujeito racional e liquido pode ser dobrado 
em um movimento que constrói convergências e divergências. É 
a dobra, ou melhor, a arquitetura intencional de se construírem 
dobras conceituais que caracteriza o campo da filosofia.

Podemos afirmar que os conceitos e suas relações 
expressam dobras. Porém, existe outra maneira de se pensar 
a dobra em nível de suporte, levando em consideração os 
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espaços de possibilidade, os agenciamentos conceituais, ou seja, 
o plano de imanência. Plano geométrico, plano abstrato, plano 
de pensamento, todos caracterizam um conjunto de partes 
menores posicionados lado a lado. Esta característica não nega 
a existência de um conjunto de planos, de uma rede de planos, 
de uma sobreposição de planos folhados. Deleuze afirma que 
“deve-se então supor uma multiplicidade de planos, já que 
nenhum abraçaria todo o caos sem nele recair, e que todos 
retêm apenas movimentos que se deixam dobras juntos” (2010, 
p. 68). Desta forma, os planos de imanência não são definidos 
apenas como um conjunto de pontos posicionados lado a 
lado como quer a geometria euclidiana. O plano de imanência 
ganha profundidade que risca a próxima dimensão, é composto 
por um conjunto de folhas, camadas que se atualizam a cada 
acontecimento histórico.

Neste contexto, estamos em outro nível de dobra. São 
os diferentes planos de imanência que se dobram em uma 
espécie de expansão de dobras que ultrapassam a miniatura dos 
conceitos. Não se trata de dobrar uma totalidade que contempla 
um conjunto de conceitos que a pertence, nem de dobrar espaços 
separados com limites de território bem marcados, mas, sim, 
em dobrar o horizonte de acontecimentos, os caminhos que o 
conceito percorre para mostrar suas linhas de contorno. Neste 
ponto, caímos novamente sobre a relação entre o múltiplo e o 
uno. Ou seja, como delimitar um plano de imanência? Deleuze 
(2010) indica que os grandes filósofos construíram grandes 
planos de imanência: Descartes, Platão, Heráclito e Parmênides. 
Nesta vertente, a identificação está articulada ao pensamento 
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do filósofo, e é neste espaço que o plano se estrutura. Porém, 
o plano não está flutuando, isolado da história; ele se atualiza a 
cada novo discurso, a cada nova justificativa de ação.

E se não pode se escapar a isso, é porque 
cada plano de imanência, ao que parece, não 
pode pretender ser único, ser O plano, senão 
reconstituindo o caos que deveria conjurar: você 
tem a escolha entre a transcendência e o caos... 
(DELEUZE, 2010, p. 70)

Em uma perspectiva filosófica a aproximação do conceito 
de dobra se apresenta como uma geografia. Uma geografia do 
pensamento que permite a criação conceitual e que estende a 
possibilidade de pensar a diferença na imanência. O conceito 
de dobra expressa essa pretensão de pensar geograficamente 
as aproximações em diferentes áreas do conhecimento. 
Conhecimentos que circulam na terra, agenciados por 
uma rede de discurso que celebra uma segunda intenção. 
Pensar o conhecimento nesta perspectiva é considerar as 
diferentes culturas, as relações de poder e os mecanismos 
que institucionalizam estes saberes nos currículos e nas 
universidades. Doravante, cabe a nós pensarmos em dobras, 
nas dobras dos conhecimentos, não apenas como funcionários 
do conhecimento hegemônico, mas como construtores que 
caminham nas periferias, nos lixões epistemológicos onde os 
intelectuais legisladores não ousariam sujar seus pés.

Falta-nos frisar um último ponto. Pensamos nos conceitos, 
nos planos que atravessam e filtram nosso olhar por meio de 
dobras. Deste ponto de vista, corremos o risco de cairmos em 
uma análise pautada em um relativismo absoluto, que considera 
as dobras apenas como um processo de abstração. Se temos 
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a pretensão de construir dobras conceituais que pertencem 
a diferentes planos de imanência, precisamos considerar a 
caminhada do observador e as forças que nos atingem social e 
culturalmente. Precisamos analisar dobras perceptíveis, dobras 
que arrastam o olhar para um único ponto. São máquinas de 
dobras, ou seja, a grande máquina do capitalismo contemporâneo.

Vivemos em uma sociedade capitalista pautada no 
consumismo. Segundo Bauman (2008, p. 71), vivemos em uma 
sociedade de consumidores, “em outras palavras, representa o 
tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha 
de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e 
rejeita todas as opções culturais alternativas”. Deste modo, não 
se definem apenas as características sociais e sua dinâmica de 
organização consumista; o que se tem é a condição de afiliação 
que nos transforma em consumidores. Estamos diante de um 
exemplo de dobra, uma dobra específica, que transforma a 
estética social de consumo em um conjunto de afetos que 
nos empurram silenciosamente para uma lógica de devir 
consumidores – consumo, logo existo.

Se é esta lógica do consumismo que nos interpela, se é 
sobre este plano de imanência que circulamos, as dobras que 
construímos, as aproximações que fazemos, nos mais diferentes 
campos conceituais, são influenciadas por esta dinâmica. Ter 
consciência de não estar no vazio, no momento de traduzir 
diferentes conceitos, diferentes espaços epistemológicos, 
nos permite não apenas combater as hegemonias que são 
perpetuadas na grande maioria dos espaços universitários, mas, 
sim e principalmente, instalar uma vigilância que questiona os 
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motivos de se construírem dobras entre as diferentes áreas 
do conhecimento. Se estamos construindo aproximações, ou 
dobras em um contexto filosófico, que estas expressem uma 
vontade de construir novos espaços, e não de atender uma 
demanda de afiliação social que transforma tudo em produto, 
tudo em objeto, tudo em consumo. Nesta perspectiva, e com 
o objetivo de retomar a gênese do conhecimento humano, 
temos a possibilidade de construir dobras entre as diferentes 
culturas. Culturas em um sentido geográfico e de soterramento, 
consequência imediata de uma sociedade que nos define como 
consumidores.
A dobra e os estudos interculturais em educação

Primeiramente, analisamos o conceito de dobra e suas 
consequências no contexto social. Neste espaço, o conceito 
de dobra ultrapassa a percepção das modificações sociais 
distantes dos mecanismos de subjetivação. As dobras, nesse 
sentido, expressam as modificações que ocorrem no tecido 
social e sua relação com os processos de subjetivação, ou 
seja, dobra-sujeito-sociedade. Em um contexto filosófico, 
observamos a intencionalidade de se construírem dobras, no 
construto conceitual e no plano de imanência. Logo em seguida, 
exemplificamos este ponto de vista por meio de uma dobra que 
percebemos em nosso momento histórico, a dobra sociedade de 
consumo e sujeito consumidor.

Se partirmos do pressuposto que a diferença entre os 
povos se atualiza por meio das diferentes culturas, o conceito 
de dobra também segue esta transformação e parte de outros 
pontos. Seus princípios continuam sendo sociais, filosófico, 
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articulado à intencionalidade do construtor, porém, o substrato 
que o alimenta é outro. A matéria prima que sustenta as dobras 
são as diferentes culturas e suas relações. Contudo, estas dobras 
podem ser pensadas como uma sobreposição espontânea 
entre as mais variadas culturas ou como um trabalho que exige 
tradução. Acreditamos que os dois caminhos se complementam, 
mas é na intencionalidade da tradução e no ato de se construir 
conceitos sobre o plano de imanência, que as dobras ganham 
um sentido filosófico.

Desta forma, as dobras interculturais são construídas por 
um tradutor. Neste sentido, estamos diante de três aspectos: 
a matéria que constitui o espaço, as dobras, e o tradutor. No 
que se refere à matéria que constitui os espaços, estamos 
diante de uma percepção da diferença que se objetiva por meio 
das múltiplas culturas. Ou seja, partimos do pressuposto de 
que existem diferentes culturas, e que as mesmas podem ser 
localizadas formalmente, através dos hábitos, material simbólico 
que constitui a identidade visível, sua ciência e religião. Culturas 
que se caracterizam por grandes e pequenos discursos, todas 
identificáveis com limite próprio. Esta percepção da diferença 
no material que constitui o fazer humano, Candau (2002) chama 
de multiculturalismo, que “possui simultaneamente um sentido 
descritivo e um normativo, ou prescritivo” (p. 42). Descritivo, no 
sentido de afirmar que a realidade é multicultural, e prescritivo, 
por situar a definição de uma corrente que expressa a diversidade 
em grupos que já são diversos e multiculturais. A diversidade, 
desta forma, parece ser alérgica aos limites semânticos que uma 
temática exige para se caracterizar como tal, assim, a definição 
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de multiculturalismo normatiza a diversidade cultural em seu 
formato mais refinado.

A perspectiva intercultural depara com o mesmo limite, 
qual seja, diante da diversidade cultural, construir um conjunto 
de conceito que permita observar as diferenças sem diminuir 
sua velocidade. E é neste ponto que situamos o conceito de 
dobra. Segundo Candau (2002, p. 44), a perspectiva intercultural 
“não concebe as culturas como estados, como entidades 
independentes e homogêneas, mas a partir de processos, de 
interações, de acordo com uma lógica da complexidade”. Deste 
modo, não negamos que a realidade é multicultural, porém, 
destacamos que é nas relações interculturais que situamos 
as dobras. É no conflito, no cruzamento entre os diferentes 
discursos interculturais que a lógica da complexidade se efetiva.

Podemos afirmar, nesse sentido, que, em nível cultural, 
as relações interculturais formam uma espécie de topologia 
das dobras. As dobras formam um sistema de referência 
geográfico que nos prendem na imanência e expressam a 
lógica da complexidade. Analisar a complexidade das relações 
interculturais é negar sua complexidade. Por outro lado, 
negar as interações sociais complexas é arquitetar um espaço 
de observação externo, ou seja, a criação de um espaço 
transcendente. Trata-se de uma escolha, como afirma Deleuze 
(2010), entre a complexidade e a transcendência. Se estamos 
no espaço intercultural, geográfico, imanente do fazer humano, 
estamos na trilha da complexidade.

Contudo, corremos alguns riscos. Considerar a 
complexidade como mecanismo que justifica as interações 
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interculturais pode levar-nos à produção de ausências e inibir 
as aproximações e a construção de inteligibilidade. Além disso, 
considerar a complexidade como parâmetro de interação pode 
fazer com que nosso olhar caia em um relativismo absoluto, 
sem direção, sem detalhamento, e principalmente, sem pontos 
de interação entre as diferentes culturas. Diante disso, assumir 
que as interações interculturais se efetivam por meio de uma 
lógica da complexidade e que, ao mesmo tempo, permita 
frear a complexidade em uma espécie de espaço composto 
por aberturas intencionais de contato com as complexidades. 
O plano de imanência, o processo de construção conceitual, 
sugerida por Deleuze (2010), e o conceito de dobra, nos ajudam 
a construir este espaço sem desconsiderar o complexo.

Depois de analisarmos a matéria que constitui o 
espaço e as dobras, ou seja, a matéria multicultural e as 
relações interculturais, podemos pensar na intencionalidade 
de construir dobras, no trabalho de tradução e no sujeito 
tradutor. Santos (2000) afirma que o trabalho de tradução 
pressupõe a criação de consensos transculturais. É uma teoria 
que afirma a impossibilidade de se construir uma teoria geral. 
Sem este pressuposto, o trabalho de tradução é apenas mais 
uma ferramenta de colonização epistemológica. Desta forma, 
o trabalho de tradução permite construir inteligibilidade entre 
diferentes discursos culturalmente estabelecidos. As fatias 
desses discursos vão depender da aproximação e do local de 
escolha. Podemos pensar na tradução intercultural das diferentes 
matemáticas, religiões, ou tomar como referência os parâmetros 
discursivos que pertencem aos diferentes Estados, ou até mesmo 
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um conceito específico, como a ideia de natureza, construída 
pelos povos indígenas, americanos. A tradução pode tocar em 
um discurso amplo que atravessa grande parte do território 
cultural, ou reduzir a análise a um conceito teórico específico, 
pertencente a uma vertente já tematizada culturalmente. Largo 
ou estreito, o trabalho de tradução se caracteriza por este 
processo de tornar as diferenças em diferenças comuns.

Entretanto, o tradutor não está sozinho. O tradutor não 
é neutro nesse processo. Os mecanismos de subjetivação, as 
dobras estabelecidas na relação sujeito e sociedade, a 
resultante desse processo criam um sistema de referências, 
que, em última análise, espia sobre os ombros do tradutor. 
Deste ponto de vista, podemos nos perguntar: no trabalho de 
tradução, quem é a terceira pessoa que espia sobre nossos 
ombros? Não importa a origem do tradutor, português, 
brasileiro, holandês ou africano, as dobras que constituem 
o tradutor se caracterizam como uma variável importante, 
que muitas vezes se impõem sobre o material traduzido. Isto 
não significa a negação dessa variável, ou o encolhimento 
da subjetividade no trabalho de tradução; o que se tem é 
apenas um movimento de inserção do tempo, da história e 
das culturas, por meio de um terceiro que nos observa sobre 
os ombros no trabalho de tradução.

Existe um último ponto a ser analisado. Vimos que o 
conceito de dobra em uma perspectiva intercultural inclui sua 
matéria, quais sejam, a dobra e o trabalho de tradução. Porém, a 
retomada de aspectos sociais, subjetivos e filosóficos possibilita 
a construção de espaços dobrados onde o trabalho de tradução 
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se encadeia em duas vias. Duas vias interligadas, juntas, unidas 
na tradução. A primeira se caracteriza pela tradução do próprio 
tradutor; estamos diante de um movimento de tomada de 
consciência sobre o que nos constitui e a maneira com que estas 
forças se projetam na realidade observada. “Estamos certos 
de que o encadeamento das ideias reproduz a realidade como 
tal” (DELEUZE 2017, p. 151). Observar a si mesmo no trabalho 
de tradução é colocar o sujeito como expressão de correntes 
discursivas que o atravessa e o constitui. A segunda se refere 
aos discursos materializados e situados culturalmente e à 
intencionalidade de se construírem aproximações. Desta forma, 
e desse ponto de vista, o trabalho de tradução permite construir 
subjetividades e aproximar conceitos multiculturais, ou seja, 
estamos diante de uma perspectiva que se projeta no olho do 
sujeito intercultural.

Diante desse contexto, pensar as dobras interculturais 
na educação, com o objetivo de promover um movimento 
de construção de inteligibilidade intercultural, exige um 
alinhamento metodológico que se adapte inicialmente à 
estética organizacional, institucional e discursiva que pertencem 
ao espaço educacional. Segundo Foucault (2013, p. 143), 
desde o século XVIII as escolas, os hospitais e os manicômios 
se transformaram em mecanismos de disciplinamento que 
se constituíram como “quadros vivos” que transformam as 
multidões confusas em multiplicidades organizadas. Estética 
que transforma o espaço em quadros e que impede a 
acomodação imediata do diferente. Neste sentido, Leask (2015) 
formula um processo que permite vincular sistematicamente 
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os estudos interculturais à educação por meio do currículo. 
O processo de internacionalização do currículo – IoC permite,  
por meio de estágios, imprimir uma perspectiva intercultural  
no campo da educação. A IoC, desta forma, nos permite pensar 
na adaptação da diferença bem como no processo de construção 
de dobras, posterior ao alinhamento estético educacional e 
metodológico. São a metodologia e a sistematização modeladas 
pela IoC que nos permitem instalar a construção de dobras no 
espaço educacional.

Partirmos do pressuposto de que podemos construir 
dobras interculturais e que este processo implica 
transformações discursivas e subjetivas. Neste sentido, o plano 
de imanência não servirá apenas como metáfora das dobras em  
um ambiente geográfico – dobras culturais, dobras das diferentes 
matemáticas, dobras conceituais situadas culturalmente, dobras 
ideológicas, dobras epistemológicas. Analisar o conceito de 
dobra e sua relação com os processos de subjetivação nos 
coloca diante de uma concepção de imanência que ultrapassa 
a dinâmica dos mecanismos de sujeição social. Construir dobras 
significa pensar na imanência, onde o espaço não subtrai o sujeito 
nem seu poder de criar conceitos. Deleuze (2002) menciona que 
é na imanência que as possibilidades de interação se efetivam 
e a diferença se atualiza. Ou, dito de outra forma, é no espaço 
da ética dos encontros interculturais que as dobras podem ser 
construídas. Talvez, e pensando em um espaço de possibilidades, 
o ponto inicial para se discutir as perspectivas interculturais em 
educação seja o resgate do construtor que vive em nós, do autor 
da diferença. Na matemática, na história, ou na geografia, não 
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importa a temática, as aproximações e as intersecções serão 
feitas por sujeitos, os sujeitos cartesianos, sujeitos capitalistas, 
sujeitos consumistas, sujeitos andantes, os sujeitos dobrados.
Considerações

Nosso objetivo foi analisar a relação entre o conceito de 
dobra e suas implicações nos estudos interculturais em educação. 
Para isso, pensamos no conceito de dobra em uma perspectiva 
social, filosófica e educacional. Social, na relação sujeito – 
sociedade, filosófica – na imanência e na construção conceitual, e 
no contexto dos estudos interculturais em educação. O conceito 
de dobra exprime uma perspectiva que não nega as interações 
sociais de modificação, e também não exclui as marcas desse 
movimento nem os mecanismos de subjetivação.

Pensar em dobras é observar aquilo que nos atinge 
como um campo de forças feito por movimentos de ruptura, 
descontinuidades, relações de saber poder. É criticar os 
pressupostos de retirada transcendental, ou a hipótese de um 
sujeito transcendental que tudo observa, e que tem acesso a 
uma verdade reluzente e verdadeira. As dobras nos colocam no 
chão, nos espaços de interação social, cultural, no círculo dos 
discursos nômades.

Deste modo, aproximações podem ser feitas entre 
os diferentes conhecimentos, saberes que circulam nas 
universidades e nas escolas. Pacotes semânticos fechados, 
camuflados por universalidades que se projetam nas linguagens 
científicas, como na matemática e na química. Nesta esteira, 
paremos sobre um último ponto. Quando não compreendemos 
uma regra de três, nós a aplicamos, nós a consideramos como 
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um dever. Relações matemáticas consideradas universais, como 
a relação de proporcionalidade que envolve a regra de três, 
passam a atuar no campo social, formando listas de prescrição 
que atuam de forma moral, transcendente, excludente. A moral 
e as relações científicas universais passam a formar um único 
discurso que prescreve tudo que se aproxima, tudo que não se 
iguala.

Se pretendemos promover aproximações entre diferentes 
saberes, que este não seja para criar uma moral das aproximações, 
ou uma lista de como se deve promover a construção de estudos 
interculturais em educação. Ao contrário, nossa pretensão deve 
ser a de, a partir da imanência, pensarmos em dobras, em 
espaços geográficos culturalmente estabelecidos. Se o conceito 
de dobra for apenas mais uma imagem no pensamento que força 
a ciência a se diluir na sociedade na forma de discurso morais 
prescritivos, estamos diante de apenas mais uma imagem que 
se presta flutuante. De outro modo, se o conceito de dobra 
exprimir, na dinâmica de pensamento, um sentido ético de 
criação conceitual, os afetos provocados por este conceito 
podem ultrapassar a metáfora que a priori o sintetiza. Que a 
universidade possa ser um espaço de dobras em que a ética dos 
encontros se sobreponha ao das prescrições.
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A Literatura consegue recortar o mundo e transformá-lo 
em composições textuais distintas, tal qual um caleidoscópio 
de imagens e sentidos reflexivos que traduzem tanto a cultura 
como a historicidade. Os textos literários podem ser impactantes 
por diferentes razões, no entanto, muito do encanto imanente 
à leitura literária reside, justamente, na sua forma ao mesmo 
tempo precisa e difusa para tecer, no plano expressivo da 
linguagem, os muitos diálogos históricos e culturais. Os temas 
literários sugerem caminhos interpretativos que dialogam com o 
intelecto de seus leitores propiciando alternativas reflexivas para 
novos ou velhos questionamentos. Porém, os sentidos literários 
não se assentam tão somente nas opções temáticas, a forma de 
construção dos textos literários é, sabidamente, um elemento 
crucial que precisa ser investigado uma vez que a amplitude 
significativa da literatura se ressignifica no binômio indivisível da 
forma e do conteúdo.

A forma de apresentar as nuances temáticas impõe a 
cada leitor uma provocação – sempre determinante na leitura 
– permitindo que a análise e interpretação dos textos atuem 
no imaginário, removendo, por vezes, a impermeabilidade de 
1 Professora do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6107851924008207. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4891-3282. 
E-mail: ana.trevisan@mackenzie.br.

http://lattes.cnpq.br/6107851924008207
https://orcid.org/0000-0003-4891-3282
mailto:ana.trevisan@mackenzie.br


104
S

a
b

e
r
e

s
 e

m
 C

o
n

e
x
ã

o
 n

a
 U

n
iv

e
r
s
id

a
d

e
: 
lí

n
g

u
a

, 
li

te
ra

tu
ra

 e
 c

u
lt

u
ra

certos pontos de vista. Sempre que o leitor necessita realizar 
o esforço para montar ou desmontar um texto literário surge 
um questionamento mais amplo, pois, nas entrelinhas dos textos 
ficcionais aflora a perspectiva de que existe uma sobreposição 
discursiva também impregnada no cotidiano, exigindo de cada 
sujeito um esforço contínuo de desvendamento (TREVISAN, 
2008). Os experimentalismos literários ajudam a perceber que 
tudo o que se propõe como construção discursiva, seja no plano 
ficcional, seja no plano da realidade empírica, invariavelmente, 
configura-se como uma forma de articulação possível que exigiu 
uma montagem, cuja intencionalidade sócio histórica nem 
sempre é explicitada em um primeiro momento.

Entender a Literatura como um espaço de confluência das 
Humanidades é uma perspectiva de estudo que permite inúmeras 
ponderações reflexivas, pois, quando se discute o cruzamento 
de fronteiras discursivas, próprias dos textos literários, faz-se 
necessário pensar as relações estabelecidas entre diferentes 
áreas de saber e seus respectivos discursos epistemológicos. 
Na literatura, formulações discursivas diversas são postuladas e 
exploradas em suas assimetrias, tornando-se, assim, capazes de 
evocar os paradoxos e antagonismos históricos. Nesse sentido, 
é possível destacar aqui os estudos da teoria sócio crítica, tal 
qual articula Marc Angenot quando discute “lo que puede la 
literatura” e entende que as formulações estéticas dos discursos 
sociais são uma possibilidade de compreensão mais profunda 
das realidades históricas.

La sociocrítica pretende sostener los dos 
extremos de un dilema o paradoja. Por una parte, 
el texto literario está inmerso en el discurso 
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social, las condiciones mismas de legibilidad 
jamás le son inmanentes – y esto lo priva 
aparentemente de autonomía –. Sin embargo, 
la atención sociocrítica está consagrada a poner 
de relieve lo que constituye la particularidad 
del texto como tal, a poner en evidencia los 
procedimientos de transformación del discurso 
en texto. Extraído del discurso social, producid/o 
según “códigos” sociales, el texto puede 
ciertamente vehiculizar la opinión, lo aceptable, 
los prejuicios, pero puede también transgredir, 
desplazar, confrontar irónicamente, exceder la 
aceptabilidad establecida.
(ANGENOT, 2015, p. 266)

Pensando na reformulação estética dos registros históricos, 
proposta pela literatura, seja na forma do romance histórico, de 
viés mais tradicional ou mais inovador, seja nos textos marcados 
pela estética de cunho realista, que buscam representar o seu 
tempo presente, identifica-se a marca das transgressões da 
veracidade e das assimetrias discursivas como uma estratégia de 
composição narrativa. Posto isso, refletir sobre a incorporação, 
no âmbito ficcional, de registros históricos para justamente 
perceber as sobreposições de discursos sociais, bem como a 
desarticulação das verdades do senso comum, configura-se 
como um caminho investigativo pertinente para refletir sobre 
a produção literária contemporânea. Assim, neste estudo, 
serão analisados romances da literatura hispano-americana 
contemporânea a fim de perceber os efeitos de sentido que 
compõem a representação da história do presente e, também, 
a decomposição das grandes narrativas que determinaram um 
ideário ocidental no século XX. Seja por meio da explicitação 
da violência, da descrição do caos urbano ou do fracasso das 
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utopias sociais, tem-se uma formulação estética que traduz de 
forma bastante singular a temporalidade ambígua do continente 
hispano-americano, condensando na linguagem e na construção 
das tramas narrativas, vozes múltiplas ancoradas em um mosaico 
de eventos históricos.

Refletir sobre a construção literária, que dialoga com 
a historicidade e que postula assimetrias discursivas que 
redimensionam a concepção da veracidade, constitui uma 
proposta analítica pertinente para pensar a obra de alguns 
autores hispano-americanos do final do século XX. Assim, por 
meio da análise dos romances El Rey de La Habana (1999), 
do cubano Pedro Juan Gutiérrez, La virgen do los Sicarios 
(1994), do colombiano Fernando Vallejo e El Asco (1997), do 
salvadorenho Horacio Castellanos Moya, busca-se refletir sobre 
uma proposição estética contemporânea em diálogo com uma 
tradição literária, que remonta o novo romance histórico latino-
americano, mas apresenta um diálogo desencantado com as tais 
tradições narrativas.

Refletindo sobre essa produção literária contemporânea 
que incorpora em seus enredos os meandros da historicidade, 
ainda que não se declarem como obras comprometidas com 
a veracidade (MIGNOLO, 1993), é possível observar uma 
configuração estilística que prioriza os detalhes da descrição 
de cunho realista, conduzindo os leitores à armadilha de um 
efeito de realidade enganoso. O acúmulo de imagens de viés 
grotesco e hiperbólico perpassa os discursos de violência, ódio 
e banalização do humano, compondo uma visão que distorce 
o real na medida em que tenta esgotá-lo em sua totalidade. 



Saberes em Conexão na Universidade: língua, literatura e cultura 107

O registro da temporalidade está latente nos romances, mas 
é constantemente subvertido pelo impacto das estratégias 
narrativas. Os personagens dos romances possuem a marca da 
transgressão, seja por suas ações, seja por suas proposições 
discursivas, que desafiam os limites do senso comum e rompem 
as expectativas, provocando trajetórias inusitadas ou grotescas. 
Na confrontação dos personagens com seu tempo, com sua 
territorialidade ou seu destino, observa-se um plano discursivo 
crítico dos contornos da realidade, surgem relatos nos quais as 
vozes atordoam e agridem, determinando uma supra realidade 
ficcional, impensada e grotesca, no entanto, plenamente 
cognoscível. Os personagens, que estão mescladas aos espaços 
descritos, recompõem a paisagem na mesma proporção em que 
as descrevem. A violência se banaliza, os corpos se fragmentam, 
mas, os efeitos de sentido continuam compondo a impressão de 
que tudo é parte de uma descrição realista.

Cabe destacar que tanto nesses romances, impregnados 
por um realismo que busca esgotar o tempo presente, como nos 
romances históricos propriamente ditos, ou seja, ambientados 
em épocas diferentes e distantes daquela em que vive e escreve 
o autor, surge um tipo de escritura capaz de propor enigmas 
inquietantes a seus leitores, ainda que este estejam muito 
distantes dos momentos históricos incorporados nos textos, ou 
pouco familiarizados com o tempo presente descrito. A cada 
leitura que se faz (em qualquer tempo e lugar) desse cosmos 
imaginativo, impõe-se uma interação ativa de leitura, marcada 
pela verticalidade e limitações sócio históricas de qualquer 
leitor. A experiência de leitura da narrativa que remonta a 
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discursividade histórica não diverge do processo de leitura de 
qualquer outro texto literário, no entanto, os mecanismos de 
reconhecimento e deciframento da historicidade implícita às 
narrativas literárias se condiciona a outras chaves interpretativas. 
Ler os registros históricos que se amalgamam com a narrativa 
literária significa interagir com outras percepções discursivas 
capaz de representar o real, significa, também questionar-se a 
respeito das possibilidades de construção da verdade por meio 
das construções discursivas. 

Como afirma Nestor García Canclini em um ensaio titulado 
“El malestar de los estudios culturales” (1997), podemos 
relacionar a questão da formação das identidades com a 
elaboração dos discursos e pensar nas abordagens dos textos 
literários que discutem os sentidos monolíticos das identidades 
no tempo presente:

Estudar processos culturais é, com certeza, mais 
do que afirmar uma identidade auto-suficiente, 
conhecer formas de situar-se em meio da 
heterogeneidade e entender como se produzem 
as hibridações. Aqui me interessa destacar 
o argumento de que “a historia de mono-
culturalismo” mostra como os pensamentos 
centrados na identidade e na diferença conduzem 
frequentemente a políticas de homogeneização 
fundamentalista. Logo, tomar como eixo o 
conceito de heterogeneidade não é apenas 
um requisito de adequação teórica ao caráter 
multicultural dos processos contemporâneos, 
mas sim uma operação necessária para 
desenvolver políticas multiculturais democráticas 
e populares, capazes de reconhecer a crítica, a 
polissemia e a heteroglossia. (CANCLINI, 1997)
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Esta reflexão de Canclini poderia ser enlaçada à perspectiva 
de interpretação e construção das mentalidades históricas e 
literárias contidas nos romances que serão analisados. Estabelecer 
uma definição cultural que não categorize as diferenças, mas que 
estabeleça a heterogeneidade como princípio, é um imperativo 
de Canclini. Renunciar às parcialidades do nosso próprio ponto de 
vista, como afirma Canclini, é uma forma de pensar os hibridismos 
culturais, logo, aceitar a pluralidade de discursos e, por que não 
pensar, das verdades como um pressuposto para escrever os relatos 
sobre o tempo presente. Em romances que leem a temporalidade 
presente com as lentes da ficção, surge a ideia de que construir 
a historicidade e, logo, a cultura de diferentes povos, requer 
uma amplitude de pontos de vista, assim, a Literatura pode 
traduzir em sua formulação estética, uma ponderação sobre a 
heterogeneidade cultural.

Para ampliar os sentidos da produção literária 
contemporânea, entendendo-a no âmbito de uma tradição, 
cabe remontar os estudos sobre o romance histórico latino-
americano, buscando perceber, nesse modo narrativo, 
aspectos que resgatam questionamentos sobre as identidades 
do continente, bem como reescrevem sob outros olhares 
a história do passado. Na América latina, o romance histórico, 
seja no século XIX, seja no século XX, ganhou proporções 
monumentais, revelando ambições que se agigantaram no 
intuito de descrever uma história que contemplasse a pluralidade 
de vozes que formam parte do universo cognitivo multicultural 
que existe no continente. Se tomamos como ponto de partida 
o século XIX, observa-se que o romance histórico traduziu 
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em sua formalização discursiva um pacto de legitimação de 
uma identidade nacional, estabelecendo, muitas vezes, uma 
aproximação entre o universo sociocultural latino-americano e 
o modelo de civilização europeia. Destaque-se que ao longo do 
século XIX, surge um romance histórico hispânico fortemente 
vinculado ao formato europeu, pois o gênero teve grande 
ambivalência na Europa. A grande projeção desse gênero no 
cenário ocidental garantiu, em certa medida, a ideia de que a 
composição histórica europeia, com suas tradições nacionais, 
possui posição central numa possível História universal. O 
romancista europeu do século XIX, que se propôs a construir 
a ficcionalização dos registros históricos, contou com as forças 
motrizes do próprio fluxo da História, postulado como ciência, 
para despertar o interesse do público leitor, corroborando, 
indiretamente, uma fé na veracidade do historicismo. No entanto, 
como é sabido, o otimismo com relação ao progresso histórico 
começa a frustrar-se com os grandes acontecimentos bélicos do 
século XX, porém, já estava solidificada no imaginário ocidental 
a ideia de que a Europa ocupa um lugar seminal no âmbito 
de uma civilização supostamente contínua. No século XX, o 
romance hispano-americano, circunscrito a uma territorialidade 
que teve sua narrativa histórica incorporada e subordinada 
a ordenação dos modelos europeus, procurou questionar e 
recontar essa formulação discursiva que aprisiona distintos 
paradigmas culturais em bloco monolíticos de significado. Por 
meio da escritura de um novo romance histórico, buscou-se 
estabelecer outro lugar para os relatos e tradições dos países 
latino-americanos, seja no âmbito das histórias nacionais, ou na 
História universal.
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Dessa forma, pensar sobre o romance histórico latino-
americano significa remontar essa tradição literária que se 
inicia no século XIX na Europa e, também, pensar as rupturas 
com este modelo de romance histórico e a sua reformulação, 
bastante singular, ao longo dos séculos XX e XXI. Quando a 
professora Costa Milton, afirma que “o romance é ‘leitor’ 
privilegiado dos signos da história” (COSTA MILTON, 1992, p. 26), 
postula-se uma pertinente perspectiva a respeito da construção 
narrativa literária que interpreta e, fundamentalmente, incita 
à reflexão sobre os fatos históricos e sobre a forma de contá-
los. Percebemos que o romance lê a história, interpretando-a e 
explicitando esta interpretação de acordo com as motivações e 
as intenções que pertencem à época de sua escritura. No século 
XIX, esta modalidade de romance traduz não apenas a História, 
por meio dos acontecimentos narrados, mas deflagra, por 
meio dos recortes e da forma de ordená-los, uma perspectiva 
ideológica que existe na formalização de todo e qualquer discurso 
histórico. Pelo romance e por sua visão contundente e ao mesmo 
tempo descomprometida da História, podemos realizar uma 
dupla interpretação: tanto dos fatos históricos narrados, como 
da visão implícita a estes fatos, reveladora do sujeito e do tempo 
histórico deste sujeito. Por exemplo, quando lemos El matadero 
(1838), de Esteban Echeverría, ou Facundo (1845), de Domingo 
Faustino Sarmiento, lemos a História da Argentina, mas lemos 
também uma História da Argentina possível de ser construída 
naqueles anos. Logo, tanto a leitura da História, como do romance 
histórico, implica na leitura das cosmovisões dos sujeitos que a 
escrevem. Retomando as palavras de Carlos Fuentes, “o romance 
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acrescenta algo ao mundo, cria complementos verbais”, ou seja, 
o romance permitindo-se a imaginação, revela a sensibilidade 
humana, logo, revela as nuances da percepção da realidade que 
se alternam nos diferentes tempos e lugares.

Segundo o filosofo Hans-Georg Gadamer, discutindo o 
“labor hermenêutico do historiador”, a interpretação alcançará 
seu teor mais agudo, pois: “o conceito da interpretação histórica 
possui, antes, seu correlato no conceito de expressão, conceito 
que a hermenêutica histórica não entende no seu sentido clássico 
e atual” (GADAMER, 1986, p. 496, grifo do autor). E, segundo o 
autor, “o que expressa a expressão não é somente o que nela deve 
tornar-se expresso, o que ela intenciona, mas preferentemente 
aquilo que também chega a expressar-se nesse intencionar e 
dizer, sem que este deva ser expresso, aquilo, portanto, que a 
expressão como que dissimula” (GADAMER, 1986, p. 498). Neste 
sentido, o romance percebe a História e, na sua expressão, 
carrega todo um questionamento realizado anteriormente ao 
momento da sua formulação narrativa. O romance que reflete 
a História permite pensar tanto o sujeito enquanto vinculado à 
formulação do seu questionamento como a posterior expressão 
desse binômio reflexão-expressão.

Introduzida essa questão a respeito da interpretação 
histórica, pertinente ao romance que incorpora os registros de 
fatos históricos, faz-se necessário estabelecer uma perspectiva 
cronológica na qual possamos situar o romance histórico 
hispano-americano e acompanhar sua evolução. Partindo de 
uma definição clássica do romance histórico como um tipo de 
romance que se situa total ou parcialmente no passado, sendo 
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este um passado não vivenciado diretamente pelo autor (IMBERT, 
1954), observa-se uma gênese do romance histórico hispânico na 
literatura Romântica, manifesto na forma de narrativas de cunho 
nacionalista. Já os romances históricos escritos sob a influência 
do modernismo hispano-americano (1882-1915) não possuiriam 
o mesmo empenho no sentido de atingir uma consciência 
nacional, mas sim tratam de escapar das descrições naturalistas 
– positivistas ou do materialismo burguês e procuram uma “re-
creación fidedigna a la vez que embellecida de ciertas época del 
pasado, en plan de escapismo” (MENTON, 1993, p. 37). Com o 
predomínio do “criollismo”, volta à cena a preocupação com a 
identidade nacional acrescida da reflexão sobre as oposições 
entre civilização urbana e barbárie rural (1993, p. 37).

Em 1949, Alejo Carpentier publica El reino de este mundo e 
inaugura uma forma de narrar a História, que pode ser identificada 
como característica de “la nueva novela histórica”, partindo-se 
de uma fundamentação teórica amparada nos estudos de Lukács 
e também nos conceitos de Bakhtin no que tange ao dialógico, 
ao carnavalesco, ao paradoxo e a heteroglosia (MENTON, 1993, 
p. 38). A partir do momento em que a construção da História 
pela narrativa literária consegue expressar-se também pelo 
processo de elaboração formal e estrutural, surge um romance 
histórico renovador. Neste sentido, o crítico uruguaio Emir 
Rodriguez Monegal em sua obra clássica El boom de la novela 
hispanoamericana (1972) e o escritor mexicano Carlos Fuentes 
com La nueva novela hispanoamericana (1969) apresentam 
análises dos romances latino-americanos do século XX que 
incorporaram as renovações da linguagem e verdadeiras 
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revoluções em sua estruturação. Quando a linguagem passa a 
ser uma realidade paralela à realidade mesma, é possível pensar 
o novo romance histórico como construção crítica, pois articula 
e desarticula a forma tradicional de pensar e escrever a História.

A fundamentação referente ao romance histórico, que 
é relevante para as proposições deste estudo, se estabelece 
pela ruptura de uma estrutura clássica de romance histórico 
e sua posterior renovação, amparada pelas especificidades 
da formulação da narrativa. Entende-se que a o “novo romance 
histórico” possui uma expressão explicitada pela sua elaboração 
formal, que também deve ser lida como um significante histórico. 
A multiplicidade de focos narrativos, as técnicas de collage, 
a inserção de técnicas cinematográficas, a concomitância 
de diferentes tempos, são todos elementos que permitem 
a visualização das possibilidades de interpretação do tempo 
histórico pelos novos escritores dessa modalidade de romance.

Não se pretende, na dinâmica deste ensaio, uma teorização 
sobre o romance histórico na América Latina; trata-se, sim, 
de discutir apenas algumas ponderações pertinentes para 
situar na tradição literária os romances que serão objetos de 
análise. A produção latino-americana, ensaística e literária, tem 
questionado e reformulado os discursos sobre a identidade na 
América Latina (CHIAMPI, 1977), nesse sentido, a ambivalência 
estética do novo romance histórico latino-americano, produzido 
no século XX, ecoa não apenas como signo de continuidade, 
mas, também, como referência necessária para a construção 
de contrastes. Na literatura hispano-americana, as reflexões 
identitárias existem como uma premência, no entanto, nos 
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textos aqui analisados, observa-se que as narrativas procuram 
reformular esteticamente e epistemologicamente os modelos 
dessa tradição.

No romance La virgen de los sicários (1994), de Fernando 
Vallejo, é possível identificar procedimentos enunciativos 
reveladores de uma visão crítica a respeito da sociedade 
colombiana no final dos anos 80. O romance remonta um modo de 
narrativa literária que ficou conhecido como “novela sicaresca” 
por tratar da questão da violência cotidiana protagonizada por 
jovens sicários, ou matadores, que agem em diferentes cidades 
colombianas a mando dos cartéis do narcotráfico.  O eixo temático 
do romance centra-se no relacionamento amoroso entre um 
catedrático e um jovem sicário, elaborando esteticamente uma 
incomunicabilidade marcada pela sobreposição de discursos 
opostos: de um lado a suposta racionalidade civilizadora, de 
outro, a fluidez da violência como espetáculo midiático. A 
banalização da violência se faz presente de maneira contundente 
e a composição da narrativa revela a presença de um narrador 
na primeira pessoa e a linguagem próxima da oralidade, que 
estratifica as vozes dos becos e morros de Medelín.

Considerando o romance no âmbito de uma tradição da 
literatura hispano-americana que propõe uma reflexão crítica a 
respeito da dicotomia civilização versus barbárie, identificam-se 
assimetrias discursivas que compõem o eixo de uma historicidade 
latente. Pensando a composição dessas assimetrias, entende-se 
o embate entre civilização e barbárie como a força centrípeta 
no romance, reformulado na expressividade de uma construção 
discursiva que propõe uma temporalidade marcada pela 
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desilusão e pela ambiguidade. No romance de Fernando Vallejo, o 
narrador, é o personagem que representaria a égide civilizatória, 
pois trata-se, afinal, de um catedrático, de um gramático. Este 
personagem se encontra em meio a uma temporalidade marcada 
pela violência das cidades, no entanto, mesmo ciente de sua 
posição de homem letrado, sua formulação discursiva possui a 
marca corrosiva da violência; ele próprio torna-se partícipe das 
ações violentas e conivente com diferentes atos que banalizam 
a vida. Ao mesmo tempo em que constrói sua visão crítica da 
violência, ocupando a posição do civilizado em meio a barbárie, 
ele se expressa por meio de uma verborragia agressiva que 
redimensiona a sua posição de sujeito civilizado, expondo-o aos 
limites da barbárie. 

A cidade de Medelin, espaço onde estão circunscritos os 
personagens, torna-se o território no qual eclode o confronto 
entre um projeto civilizador, fracassado, e a ascensão de um 
tempo de violência, ancorado na negação da racionalidade, da 
beleza e da harmonia. O estudioso Andrés Pérez Sepúlveda, 
quando analisa o papel das cidades latino-americana na 
construção de um projeto civilizatório, esclarece que as 
cidades hispano-americanas possuem origens fundacionais que 
remontam tradições incorporadas da Europa no século XIX. Em 
seu ensaio “La Virgen de los sicarios: representación antitética 
de la modernidad colombiana”, surge a perspectiva de que

la ciudad en América Latina se caracteriza por 
desempeñar un rol protagónico en cada una de 
las naciones que la integran, ahí se ejecutan los 
cambios que marcarán el rumbo de los pueblos y, 
a la vez, se reclama por mayor participación en la 
esfera democrática.
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A cidade faz parte de um imaginário que decifra a 
modernidade e, nesse sentido, o romance de Vallejo, na medida 
em que desconstrói a imagem de uma cidade civilizada e cria uma 
cidade violenta e monstruosa, permite que sejam desenvolvidas 
novas conexões com o ensaio:

La exclusión y desigualdad que se vive en la 
mayoría de estas ciudades tienen su contrarrelato 
en el crimen. La violencia criminal forma parte del 
deterioro de las relaciones sociales, económicas y 
políticas que han caracterizado a los pueblos de 
nuestro hemisferio. (SEPÚLVEDA, 2014, p. 5)

A violência da cidade traz no seu bojo a dissolução dos projetos 
de modernidade, que prefiguram modelos para as esferas 
políticas e económicas.

A violência se transforma no cenário da composição das 
cidades e, nessa imagem, instaura-se uma assimetria de discursos 
sociais que corroboram a ideia da dicotomia entre civilização e 
barbárie, formadora das composições imagéticas que emolduram 
a cidade. Existe uma explicitação das construções discursivas 
que legitimam as posições sociais do narrador diante do tempo 
presente: ora em sua verborragia, pautada na violência, ora, nas 
evocações melancólicas de uma cidade desaparecida, ancorada 
em suas memórias do passado. 

Por ouro lado, existe a posição discursiva dos sicários, que 
se mantem lacônicos em suas palavras, mas vigorosos na violência 
de seus atos, nega-se a verborragia, a racionalidade, instaura-se 
a ação, a frieza e o olhar que banaliza a cidade e seus habitantes. 
Destaque-se a representação irônica da voz dos sicários que, 
segundo o narrador, poderiam ter suas intenções reveladas 
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pelos sociólogos, mas, provavelmente, apenas a onisciência 
divina poderia desvendar seus pensamentos genuínos:

¿Qué le pediría Alexis a la Virgen? Dicen los 
sociólogos que los sicarios le piden a María 
Auxiliadora que no les vaya a fallar, que les afine 
la puntería cuando disparen y que les salga bien 
el negocio. ¿Y cómo lo supieron? ¿Acaso son 
Dostoievsky o Dios padre para meterse en la 
mente de otros? ¡No sabe uno lo que uno está 
pensando va a saber lo que piensan los demás! 
(VALLEJO, 1994, p. 21)

Por meio da conjunção das assimetrias que marcam os 
discursos do narrador e dos jovens sicários, surge, no romance, 
a evocação de uma desilusão civilizatória por meio da imagem 
de uma cidade que carrega as marcas do realismo exacerbado 
da distopia, ambos revelados pela linguagem. Tanto o discurso 
verborrágico do narrador, impregnado de racionalidade e 
violência, como o discurso silenciado ou lacônico dos jovens 
sicários, operam o deslocamento do eixo que traduz civilização 
ou barbárie. A imagem final se revela como o avesso de um 
tempo de promessas civilizatórias, um tempo de desilusão, de 
negação da esperança, a cidade de Medelin se desintegra pelo 
fracasso de um modelo de civilização, mas, também, se dissolve 
pela conjunção das assimetrias discursivas que compõem uma 
nova ordem para os paradoxos da cidade.

Ao compor a conjunção das assimetrias, surge um discurso 
que anula qualquer esperança de transcender as polarizações. 
Na cidade não existem mais os polos demarcados pelos limites da 
civilização, existe uma discursividade que faz as polarizações se 
alternarem como em um caleidoscópio. A música, por exemplo, 
surge como um tema que une e separa os interesses do narrador 
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e Alexis, revelando na dicotomia “ruído” / “música”, um traço 
de polarização discursiva: “¡Cómo! – dijo Alexis cuando lo vio –. 
¿Aquí no hay música? […] No es música ni es nada, niño. Aprende 
a ver la pared en blanco y a oír el silencio”. Pero él no podía vivir 
sin ruido, “música”, ni yo sin él” (VALLEJO, 1994, p. 32).

As assimetrias discursivas permeiam toda a narrativa, como 
quando o narrador constrói a imagem da sua infância na cidade 
de Medelín e expressa, em suas recordações, os contrastes entre 
o passado e o presente. Nesse movimento, surgem juízos de valor 
ácidos e corrosivos, “no hay plaga mayor sobre el planeta que el 
campesino colombiano, no hay alimaña más dañina; en Medellín 
no hay inocentes, todos son culpables y si se reproducen más, 
padecen de una vileza congénita” (VALLEJO, 1994, p. 17). Nessa 
formulação discursiva, marcada pelas palavras destrutivas, 
surge o contraste entre a civilização (o passado) e a barbárie (o 
presente), ao mesmo tempo, a linguagem destrutiva estabelece 
um paralelo com a própria violência dos sicários “¿Soluciones? 
Cortar de tajo, cianurarles el agua, o instaurar un paredón donde 
pueda aplicarse un fumigador, y de ahí al pudridero” (VALLEJO, 
1994, p. 17). Observa-se um binômio discursivo, que expõe o 
leitor a experiência múltipla de percepção da realidade, pois, 
os diálogos entre o narrador e o seu amante, o jovem Alexis, 
revelam assimetrias discursivas que desvendam estratos da 
realidade, no entanto, na comunhão dessas vozes díspares, surge 
um cenário efetivamente complexo: o desmoronamento de 
uma ideia afirmativa de progresso ou de esperança, os vértices 
que compõem a dicotomia civilização e barbárie apontam, tão-
somente para a desilusão.
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Mira Alexis, tú tienes una ventaja sobre mí 
y es que eres joven y yo ya me voy a morir, 
pero desgraciadamente para ti nunca vivirás 
la felicidad que yo he vivido. La felicidad no 
puede existir en este mundo tuyo de televisores 
y casetes y punkeros y rockeros y partidos de 
fútbol. Cuando la humanidad se sienta en sus 
culos ante un televisor a ver veintidós adultos 
infantiles dándole patadas a un balón no hay 
esperanzas. Dan grima, dan ganas de darle a la 
humanidad una patada en el culo y despeñarla 
por el rodadero de la eternidad, y que desocupen 
la tierra y no vuelvan más. (VALLEJO, 1994, p. 15)

O narrador, possui uma voz marcada pela ironia e o 
sarcasmo, ao mesmo tempo em que incorpora o status da 
civilização, expressa de forma verborrágica as irracionalidade 
e preconceito que definem sua condição econômica e social. A 
violência, marca da barbárie que deteriora as cidades, encontra 
espelhamento, no juízo de valor do narrador, compondo assim, 
as oscilações dos preceitos de civilização e barbárie, que mudam 
de lado a cada momento do enredo.

Analisando o romance El Rey de La Habana (1999), do 
cubano Pedro Juan Gutiérrez, destaca-se o diálogo com um 
eixo temático que incorpora a temporalidade das crenças 
nas utopias revolucionárias, presença assinalada na tradição 
literária hispânica. Neste romance, constrói-se um cenário no 
qual também se incorpora a cidade deteriorada, não apenas 
pela violência, mas, também, pela explicitação de um cotidiano 
de fome e desalento. O enredo apresenta a trajetória de Rey, o 
personagem adolescente que conduz o leitor pelos caminhos e 
descaminhos de uma cidade corroída pela miséria, registrando, 
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no olhar literário, o “período especial”, atravessado por Cuba 
nos anos 90.

Aquel pedazo de azotea era el más puerco de 
todo el edificio. Cuando comenzó la crisis en 
1990 ella perdió su trabajo de limpiapisos. 
Entonces hizo como muchos: buscó pollos, un 
cerdo y unas palomas. Hizo unas jaulas con tablas 
podridas, pedazos de latas, trozos de cabillas de 
acero, alambres. Comían algunos y vendían otros. 
Sobrevivía en medio de la mierda y la peste de los 
animales. (GUTIÉRREZ, 1999, p. 9)

O percurso do jovem Reinaldo, o Rey, incorpora as 
vozes marginais de uma Habana desconstruída pela fome, 
são mendigos, travestis, prostitutas, vendedores ambulantes, 
bêbados, moradores de prédios abandonados e entregues à 
própria sorte. O mosaico dessas vozes gravita ao redor de uma 
única temática: a fome e a carência de todos os recursos para a 
subsistência. Ao mesmo tempo, a sexualidade revela uma pulsão 
instintiva, carrega, também, a única possibilidade de vínculos 
humanos, transformando o contato dos corpos na materialização 
do desejo de sobrevivência.

A estudiosa, Alina Mazzaferro, no seu ensaio “Puerco, 
iracundo y obsceno: representaciones del cuerpo abyecto en la 
literatura latinoamericana de los ‘90”, analisa a perscpectiva de 
construções das imagens do corpo como sentidos do político e 
do social, a partir da análise dos romances El Rey de la Habana 
e El Asco. A autora discute as imagens do corpo como forma de 
atribuições de identidades políticas e sociais.

El carácter político de esta literatura nada tiene 
que ver con la literatura política clásica, ligada a 
la representación de sujetos de clase (literatura 
proletaria/literatura burguesa): los sujetos de 
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estas literaturas están fuera de las clases sociales 
y su realidad se construye a partir de elementos 
puramente biológicos. Al igual que la literatura, 
la política tampoco es una esfera autónoma en el 
mundo contemporáneo.
(MAZZAFERRO, 2010, p. 157)

Os discursos sociais se justapõem pela voz de distintos 
personagens e compõem o efeito de sentido que aponta para a 
hipotética existência de uma voz discursiva única, no entanto, na 
negação de outras vozes, que revelariam um contraponto, obtém-
se uma lacuna que se preenche pelas ausências. Os discursos 
que promulgam os projetos da modernidade se escondem na 
voz uníssona que desconstrói os valores de uma sociedade 
utópica. O discurso que revelaria uma consciência do sujeito 
com relação ao seu lugar no mundo, inexiste, não se manifesta 
na voz dos personagens, como no caso do personagem principal: 
“Rey se detuvo un par de veces a descansar. Sin pensar. No tenía 
nada en que pensar. Nunca tenía necesidad de pensar, de tomar 
decisiones, de proyectarse hacia acá o hacia allá” (GUTIÉRREZ, 
1999, p. 153). Surge, então, o apagamento do discurso de 
promessas utópicas, preconizadas pela construção de projetos 
ou ideais revolucionários.

A animalização, as reações instintivas e o grotesco que 
surge dessas manifestações ao longo do enredo, criam uma 
discursividade que evoca a desilusão das utopias. Agora, 
sedimenta-se a desintegração das promessas revolucionárias, 
bem como da imagem do “hombre nuevo”2, que cedem lugar 
ao ritmo vertiginoso de personagens que não demostram saber 
nem o lugar, nem o momento histórico que ocupam.
2 Ideia que surge na reflexão de pensadores socialistas, como Marx, Engels, Lenin. O “homem novo” 
surgiria pela construção da sociedade socialista, vinculando-se à moral comunista (PERICÁS, 1998).
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No sabía adónde iba. Con hambre y sin dinero. Su 
suerte y su desgracia es que vivía exactamente 
en el minuto presente. Hay quien vive al día. Rey 
vivía al minuto. Sólo el momento exacto en que 
respiraba. Aquello era decisivo para sobrevivir y 
al mismo tiempo le incapacitaba para proyectarse 
positivamente. Vivía del mismo modo que lo hace 
el agua estancada en un charco, inmovilizada, 
contaminada, evaporándose en medio de una 
pudrición asqueante. Y desapareciendo.
(GUTIÉRREZ, 1999, p. 59-60)

A ausência de projeções, de planos ou de esperança 
em qualquer espécie de futuro perpassa todos os diálogos 
ou posicionamentos dos personagens, que se deslocam sem 
destino ao longo romance. As projeções e construções utópicas 
se anulam na trajetória de personagens que parecem desconhecer 
qualquer reflexão ideológica.

As mortes trágicas acompanham a trajetória dos 
personagens ampliando exageradamente o cenário de violência 
e desalento. No início do romance surge a descrição das mortes 
de três personagens, que ocorrem em uma sequência rápida e 
terrível. Primeiramente, a morte da mãe:

La mujer ni grita. Abre los ojos con horror, se lleva 
las manos al sitio por donde entró el acero. Y 
muere aterrada. En segundos se forma un charco 
de sangre espesa y de líquidos viscosos. Muere 
con los ojos abiertos, horrorizada.
(GUTIÉRREZ, 1999, p. 13)

Logo, a morte de Nelson, o irmão de Rey:
Gritando como un loco sale corriendo hasta 
la baranda de la azotea y se lanza a la calle. No 
siente el estrépito de su cráneo al reventarse 
contra el asfalto cuatro pisos abajo. Murió igual 
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que su madre, con una expresión desfogada de 
crispación y terror. (GUTIÉRREZ, 1999, p. 13)

E, por fim, a morte da avó, que presenciara as duas mortes 
anteriores:

La abuelita vio todo aquello sin moverse de su 
sitio, sentada sobre un cajón de madera podrida. 
Sin hacer un gesto cerró los ojos. No podía vivir 
más. Ya era demasiado. Y el corazón se le detuvo. 
Cayó hacia atrás y quedó recostada contra la 
pared, impávida como una momia”.
(GUTIÉRREZ, 1999, p. 13)

Após essa sequência muito violenta, em que observa 
a morte de toda sua família, inicia-se o destino trágico do 
personagem Rey que, na cena final, morre grotescamente, 
em meio a um lixão, sendo seu corpo consumido por urubus. 
O incipit e o excipit da narrativa se enlaçam para compor um 
realismo absurdo, que poderia ser condensado em uma das 
frases bastante emblemáticas do narrador: “El pobre en un país 
pobre sólo puede esperar a que el tiempo pase y le llegue su 
hora” (GUTIERREZ, 1999, p. 39).

A composição do romance El Asco (1997), do salvadorenho 
Horacio Castellanos Moya, traz o personagem Edgardo Vega, 
que após 18 anos de exilio voluntario no Canadá, necessita 
regressar ao seu país de origem, El Salvador, devido a morte 
de sua mãe. O romance se desenvolve por meio de um 
diálogo apenas insinuado, pois, a materialização do discurso 
é, efetivamente, um monologo no qual o narrador descreve o 
discurso pronunciado por Edgardo Vega, personagem central  
do relato, que vocifera um discurso violento pautado no ódio a  
El Salvador e a todos os salvadorenhos. É possível pensar em 
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uma forma de alinhamento subvertido com a tradição de 
discursos que, ao longo da tradição literária e ensaística hispânica, 
refletiram sobre a construção das identidades nacionais e sobre 
os sentidos de uma identidade continental. Nesse breve texto, 
a discursividade evoca a desilusão identitária, como forma de 
diálogo entre o passado e o tempo presente. O personagem que 
ouve o monólogo destrutivo é nomeado, Moya, revelando assim 
uma coincidência provocativa de interpretações, uma vez que é 
o mesmo sobrenome do escritor que assina o romance Horacio 
Castellanos Moya.

Edgardo Vega, el personaje central de este 
relato, existe: reside en Montreal bajo un 
nombre distinto – un nombre sajón que 
tampoco es Thomas Bernhard. Me comunicó 
sus opiniones seguramente con mayor énfasis y 
descarno del que contienen en este texto. Quise 
suavizar aquellos puntos de vista que hubieran 
escandalizado a ciertos lectores.
(CASTELLANOS MOYA, 1997, p. 11)

De acordo com o ensaio de Albino Chacón, “El rompimiento 
de los espejos identitarios en Centroamérica: estudio de caso 
literario de un discurso migrante obsesivo: El asco, Thomas 
Bernhard en San Salvador, del salvadoreño Horacio Castellanos 
Moya”, o romance apresenta uma completa ausência do 
sentimento de nostalgia identitária, pois o protagonista é um 
migrante que recusa sua territorialidade de origem.

La cerveza Pilsener, las pupusa, el sombrero 
(sombrerudos llama Vega a los salvadoreños), el 
delantal (popular entre las salvadoreñas, propio 
de las sirvientas, con el que incluso viajan en los 
aviones), son lo que podemos llamar monumentos 
de la microhistoria identitaria de la cotidianidad 
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del país. Pero como vemos, no merecen sino el 
desprecio de Vega, signos del mal gusto de una 
raza inveteradamente volcada hacia la ignorancia, 
sin Historia.
(CHACÓN, 2011, p. 15)

A expressão da negação de uma identidade entretecida 
com um discurso agressivo que destrói qualquer possibilidade 
de empatia com seu próprio país, transforma este romance em 
um grande mosaico de reflexões sobre a falência dos ideais de 
identidade e de nacionalismo. Observa-se a derrocada da busca 
de uma legitimidade identitária, sem, no entanto, aviltarem-
se conceitos de uma identidade hibrida ou multifacetada. Na 
narrativa, sobressai o ódio ao país de origem, a sua natureza, 
seus costumes, não existem meias palavras e nessa construção 
discursiva, as assimetrias surgem, também, pelo mecanismo 
da ausência. O diálogo/monólogo possui apenas o contraponto 
de uma voz da tradição, da memória e pela alusão indireta aos 
discursos legitimadores de um pensamento identitário.

Destaque-se que o personagem Vega, que adquire a 
nacionalidade canadense, também troca de nome e, passando 
a chamar-se Thomas Bernhard, evidencia o desejo de anulação 
de sua identidade salvadorenha. Na formulação discursiva do 
personagem surgem os contornos do exagero que provoca 
um efeito de humor negro, de escarnio. Em um momento do 
enredo, o personagem Vega, que acompanha seu irmão a um 
prostibulo, perde seu passaporte e revela o terror que sente 
diante da possibilidade de perder a identidade que o passaporte 
lhe atribui. O passaporte legitima a identidade canadense, que 
faz dele um sujeito.
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[…] mi pasaporte Moya, había extraviado mi 
pasaporte canadiense, no estaba en ninguna 
de mis bolsas, lo peor que podía sucederme 
en la vida, extraviar mi pasaporte canadiense 
en un inmundo prostíbulo de San Salvador. El 
terror se apodero de mí, Moya, el terror puro y 
estremecedor.
(CASTELLANOS MOYA, 1997, p. 121)

A identidade verdadeiramente relevante é aquela expressa 
no passaporte, aquela que imprime dignidade ao personagem, 
que se constrói por meio de uma força de negação, conseguindo, 
paradoxalmente, estabelecer, pelo avesso do que afirma, um 
diálogo com as formas cristalizadas pelas tradições literárias 
que demarcam e autorizam as definições de identidade. Cabe 
justificar o nome adotado pelo personagem, pois, Thomas 
Bernhard, é o nome de um escritor austríaco, que viveu entre 1931 
e 1989, e expressou, literariamente, um ódio e uma amargura 
com respeito ao seu país, construindo esteticamente um acerto 
de contas, consigo mesmo e com seus compatriotas. A junção 
do personagem ficcional Edgardo Vega e da figura histórica de 
Thomas Bernhard compõem uma sobreposição discursiva que 
reforça os sentidos da crítica exacerbada a respeito de uma 
identidade nacional. Entende-se que essa proposição narrativa 
remete a um questionamento a respeito da identidade como 
mito, pois, o vazio que surge no reverso do monólogo de Vega, 
que se pretende um diálogo, estabelece uma conexão com certo 
imaginário definidor dos significados de cultura, pátria, migração. 
Sugere-se pela negação do ideário de valorização das identidades 
nacionais ou hibridas uma forma de subversão, que possui como 
eixo motriz a força agressiva das palavras, impositivas de um 
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silenciamento dos embates discursivos. O narrador afirma em 
seu monólogo a assertividade de seu ponto de vista, as vozes de 
outros sujeitos, quando incorporadas ao relato, são rebaixadas 
ou ridicularizadas.

Nos romances estudados, a história do tempo presente 
se traduz de maneira bastante contundente, tanto no que se 
refere às temáticas abordadas quanto no que diz respeito às 
escolhas estéticas encontradas. Tempos de violência, tempos de 
desilusão se traduzem em construções discursivas que dialogam 
com formas narrativas que ecoaram ao longo do século XX. 
Os diálogos nem sempre se explicitam, ecoam as vozes de 
diferentes personagens, ensimesmados em seus universos, 
ecoam os contrastes nos atos da expressividade da linguagem, 
cabe, assim, a um leitor atento, observar os contornos sempre 
cíclicos das questões sociais presentes na América Latina.

A leitura dos romances de Fernando Vallejo, Pedro Juan 
Gutiérrez e Jorge Franco torna-se um caminho para pensar 
a trajetória de sujeitos anônimos, submerso na violência das 
cidades latino-americanas, muitas vezes silenciados, alheios 
e, ao mesmo tempo atordoados pelas imagens do presente e 
do passado que podem sobrepor-se no cotidiano das grandes 
metrópoles – com suas divisões e diferenças quase sempre 
brutais. Imersos nas imagens de sujeitos anônimos, o leitor 
desses romances termina prisioneiro de uma estrutura narrativa 
que explicita as vozes na primeira pessoa, conduzindo a uma 
dramaticidade subjetiva e individualista. Constrói-se, talvez, uma 
metáfora a respeito de um sujeito contemporâneo, que se deixa 
tragar em sua subjetividade, perde a voz coletiva nas imagens 
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e reviravoltas do cotidiano, possui um olhar que sobrevoa a 
realidade, mas, atordoado, não consegue encontrar um lugar 
para pousar em sua própria intimidade.

As muitas faces dos personagens que compõem o 
mosaico do tempo presente, configurado nos romances, 
revelam certa luminosidade que pode evidenciar as nuances do 
contemporâneo, porém, também apontam para trevas do nosso 
tempo: a desilusão civilizatória, a desilusão utópica, a desilusão 
identitária. As vozes que não têm lugar, as vozes que se calam 
e aquelas que se repetem sem encontrar interlocutores são 
uma forma de mergulho profundo no tempo presente. Nesses 
romances, a essência da subjetividade dos personagens adquire 
contornos singulares e provoca uma experiência de leitura, na 
qual explicitam-se as muitas formas de desilusões que espreitam 
os sujeitos contemporâneos cotidianamente.
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LEITURAS PLURAIS DA CIDADE DE PARIS: 
DA LETRA À IMAGEM

Maria Luiza Guarnieri Atik1

Em janeiro de 1977, inaugurando, no Collége de France 
a cadeira de Semiologia Literária, Roland Barthes em sua aula 
magna, designada “Leçon” (“Aula”), faz a seguinte consideração 
acerca da literatura:

A literatura assume muitos saberes. Num romance 
como Robinson Crusoé, há um saber histórico, 
geográfico, social (colonial), técnico, botânico, 
antropológico (Robinson passa da natureza à 
cultura) [...]. A literatura faz girar os saberes, não 
fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes dá um 
lugar indireto, e esse indireto é precioso. Por um 
lado, ele permite designar saberes possíveis – 
insuspeitos, irrealizados: a literatura trabalha nos 
interstícios da ciência: está sempre atrasada ou 
adiantada com relação a esta [...]. Por outro lado, 
o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem 
derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma 
coisa, mas que sabe de alguma coisa; ou melhor: 
que ela sabe algo das coisas.
(BARTHES,1978, p. 18-19)

Os estudos de literatura, nas últimas décadas, conjugam-
se de forma relevante com outras áreas de conhecimento, num 
verdadeiro diálogo interdisciplinar. Para a literatura, a cidade tem 
se constituído em um tema importante por sua diversidade de 
vozes, pontos de vista diferentes de seus habitantes, escritores e 
leitores. E embora as relações entre a literatura e as experiências 
1 Doutora em Línguas Modernas (Língua e Literatura Francesas) pela USP; Ex- Professora Titular 
do programa de Pós-Graduação em Letras e Ex- Docente do Curso de Letras da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM). Lattes: http://lattes.cnpq.br/6573639208092932. E-mail: vatik@uol.
com.br.

http://lattes.cnpq.br/6573639208092932
mailto:vatik@uol.com.br
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132
S

a
b

e
r
e

s
 e

m
 C

o
n

e
x
ã

o
 n

a
 U

n
iv

e
r
s
id

a
d

e
: 
lí

n
g

u
a

, 
li

te
ra

tu
ra

 e
 c

u
lt

u
ra

urbanas tenham se tornado mais contundentes e radicais na 
contemporaneidade, muitas produções literárias de escritores 
nacionais e estrangeiros nos revelaram em seus poemas e 
romances os condicionamentos sociais, políticos, econômicos e 
culturais presentes nas cidades dos séculos XIX e XX, quando se 
inicia a era da modernidade.

De natureza-sincrética, a coletânea Quelques visages de 
Paris (1925) do pintor-poeta Vicente do Rego Monteiro nasce da 
fusão entre o signo verbal e os croquis. Esse estudo centraliza 
suas lentes no exame dessa manifestação artística particular, que 
estabelece tanto relações entre saberes, como também relações 
dialógicas intratextuais com códigos de sistemas de signos 
diferentes, impondo uma leitura que se quer plural e instável, 
presa a letra e a imagem numa mesma superfície. Manifestação 
artística que dialoga com imagens visuais da cidade de Paris do 
fim do século XIX e início do século XX, presentes em produções 
literárias e artísticas. 

Como assinala Renato Cordeiro Gomes, em seu artigo “A 
cidade, a literatura e os estudos culturais: do tema ao problema”,

a cidade passa a ser não só cenário, mas a grande 
personagem de muitas narrativas, ou a presença 
encorpada em muitos poemas. Assim, é Paris para 
Victor Hugo, Balzac e Zola, ou para Baudelaire em 
seus poemas; ou Londres para Dickens. [...] (1999, 
p. 24)

Italo Calvino, por sua vez, ao discorrer sobre a visualização 
e a verbalização do pensamento na criação literária, em Seis 
propostas para o próximo milênio, destaca

[...] diversos elementos concorrem para formar a 
parte visual da imaginação literária: a observação 
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direta do mundo real, a transFIGURAção 
fantasmática e onírica, o mundo FIGURAtivo 
transmitido pela cultura em seus vários níveis, 
e um processo de abstração, condensação 
e interiorização da experiência sensível, de 
importância decisiva tanto na visualização quanto 
na verbalização do pensamento. (1990, p. 110)

A cidade articula variados signos e cada um pode “ver” e 
“ler” o real urbano de forma diferenciada. A cidade, com seus 
múltiplos enigmas, desafia pintores e escritores a decifrá-la, 
exigindo um olhar capaz de ver além das imagens visíveis. Como 
mencionamos anteriormente, inúmeros escritores e pintores 
escolherem, em tempos distintos, a cidade de Paris como tema 
ou cenário de suas produções artísticas.

Na Introdução do romance La fille aux yeux d’or (A menina 
dos olhos de ouro, publicado em 1835), o crítico Paulo Rónai faz o 
seguinte comentário sobre a descrição de Paris feita no prólogo 
por Honoré de Balzac:

Foram essas páginas, com muitas outras de 
Balzac, que fixaram para sempre a imagem 
mítica de Paris aos olhos do mundo inteiro, e tal 
imagem nos interessa profundamente, porque a 
Paris de 1830 era uma preFIGURAção de todas as 
metrópoles modernas, inclusive a nossa. (2013, 
p. 25)

Na coletânea de ensaios Balzac e a comédia humana, Paulo 
Rónai assinala que

nenhum escritor fez inventário tão completo dos 
atrativos de Paris como Balzac. Mostra antes de 
tudo, na atmosfera da cidade, certo mistério que 
não existe em nenhum outro lugar do mundo. 
Evidentemente, havia nisso algum exagero; mas 
essa visão do romancista influenciou seus leitores 
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e seus sucessores, reforçando a sensação única de 
vida tumultuosa e intensa, cheia de virtualidade e 
surpresas, que nos inspira uma permanência em 
Paris. (2012, p. 143)

Ernest Hemingway, por sua vez, transformou suas 
experiências no espaço urbano parisiense da década de 1920, 
em toda a sua efervescência cultural e artística, no romance 
autobiográfico Paris é uma festa. Em suas memórias, Hemingway 
relata-nos sobre os cafés da Rive Gauche que frequentava, as 
ruas por onde caminhava e os amigos com quem convivia, como 
Gertrude Stein, Ezra Pound, James Joyce, Pablo Picasso, entre 
outros.

A Paris dos “anos loucos”, da década de 1920, era o espaço 
da renovação artística e literária, de uma geração de artistas 
com veia experimentalista que dialogava com as propostas das 
vanguardas europeias; era o espaço da boemia, da tolerância e 
do exibicionismo amoroso. Era a Paris dos imigrantes, de Pablo 
Picasso, de Hemingway, Strasvinski, Modigliani, Juan Gris, Oscar 
Wilde, Gertrud Stein, Diego Rivera, Scott Fitzgerald, Chagall, 
Tzara, Blaise Cendras, James Joyce, Guillaume Apollinaire. Como 
escreve William Wiser (1993), em Os anos loucos: Paris na década 
de 20, a cidade atraía os principais escritores, pintores, músicos 
e bailarinos, de diferentes partes do mundo: alguns exilados da 
Rússia comunista; outros dos EUA sob a lei seca.

Retomando ao foco da nossa análise, a cidade Luz também 
atrai escritores e pintores brasileiros no início do século XX, 
como Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Se por um lado 
os modernistas se aliaram às vanguardas artísticas e culturais 
europeias, por outro lado o desejo de formar uma cultura 



Saberes em Conexão na Universidade: língua, literatura e cultura 135

moderna e nacional levou-os a buscar a nossa “originalidade”. 
Assim, com um olho na Europa e outro no Brasil, os modernistas 
seguem passo a passo o que se fazia nos grandes centros 
metropolitanos, mas procurando sempre privilegiar o “caráter 
nacional” presente na etnia mestiça influenciada por culturas 
primitivas (africanas e ameríndias).

Esse movimento pendular, característico do Modernismo, 
entre a questão do nacional e do universal, entre a relação do 
patrimônio cultural europeu e as peculiaridades locais, entre 
a recepção passiva e a devoração crítica, impõe-se como uma 
interrogação sempre renovada e instigante, principalmente 
quando nos deparamos com uma obra plástica e poética tão 
heterogênea e diversificada como a desse brasileiro em Paris: 
Vicente do Rego Monteiro.

O início de sua formação artística ocorre realmente 
em Paris, entre 1911 e 1914, quando começa a frequentar 
simultaneamente as aulas da Academia Julian e os cursos da 
Academia Colarossi. Em 1913, com apenas 14 anos, expõe 
pela primeira vez um quadro e uma escultura no Salon des 
Indépendants.

Esse período de aprendizagem pode ser definido como 
um momento de grandes assimilações, uma vez que sua vida 
está dividida entre os ateliês, onde assiste às aulas de desenho, 
pintura e escultura, visita os museus e acompanha o desenrolar 
das vanguardas.

Entretanto, a deflagração da Primeira Guerra Mundial 
obriga-o a interromper seus estudos em Paris e retornar ao 
Brasil. Em 1921 expõe, no foyer do Teatro Trianon do Rio de 
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Janeiro, aquarelas inspiradas na vida e na mitologia dos nossos 
índios. Em setembro desse ano, retorna à Europa, mas antes de 
partir deixa com Ronald de Carvalho algumas obras: “Cabeças de 
negras”, “Cabeça verde”, “Baile do Assyrio”, “Lenda brasileira”, 
três telas intituladas “Retratos” e duas, “Cubismo”, expostas 
em São Paulo na Semana de Arte Moderna de 22. Essas obras 
não apresentam ainda um traço definido, porém algumas 
influências vêm à tona. Em “Cabeças de Negras”, as pinceladas 
largas e azuladas que diluem as duas cabeças apresentam 
características impressionistas; já na série “Retratos” (“Mãe do 
artista”; “Joaquim Rego Monteiro” e “Ronald de Carvalho”) o 
alongamento do pescoço, a intensidade cromática nos remete 
às telas de Amedeo Modigliani e à arte africana.

No início de sua carreira, Monteiro filia-se ao cubismo 
francês, mas suas obras já apresentam uma linguagem particular, 
individualizada. Assim, em vez de preferir a “Arte Negra”, como 
sucedeu aos mestres europeus, inclina-se para a plástica dos 
índios brasileiros, introduzindo os mitos amazonenses na “École 
de Paris”. A incorporação do tropical em suas telas antecipa 
aspectos que serão valorizados posteriormente, por Oswald de 
Andrade e Tarsila do Amaral, no movimento Pau-Brasil, de 1926 
e na criação da Antropofagia, lançada em São Paulo, em 1928.

Mesmo sendo um pintor da “École de Paris”, Monteiro não 
se desliga do Brasil, procurando sempre manter contato com os 
brasileiros envolvidos na empresa modernista e estar a par das 
discussões que travam. Entre 1924 e 1926, convive intimamente 
com Victor Brecheret e tem encontros regulares com Tarsila do 
Amaral, Di Cavalcanti, Antônio Gomide e outros.
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Por outro lado, sua atração pelo primitivo constitui-se num 
recurso inovador e manifesta-se, sobretudo, no nível formal, 
com a simplificação dos planos e a geometrização das formas. 
Os valores primitivos permitem-lhe expressar uma temática 
nacional que almeja o universalismo, lição que aprendeu com 
Léger, Picasso, Matisse e Gauguin. 

Figura 1 - Maternidade (1924), de Vicente do Rego Monteiro

Fonte: https://peregrinacultural.wordpress.com/2012/05/06/a-figura-da-
mae-na-arte-brasileira-consideracoes-sobre-o-tema/. 

Acesso em: 11 abr. 2019.

Sem se prender a nenhuma tese de cunho nacionalista, Rego 
Monteiro volta-se para o único passado que o indígena conhece, 
o das narrativas míticas. Esse passado sem registro histórico 
concreto, transmitido oralmente de uma geração a outra, ganha 
uma interpretação plástica nos seus desenhos, aquarelas e telas 
da década de 20. A atmosfera mágica que envolve os espetáculos 
rituais constitui-se num dos seus recortes prediletos. Integrando 

https://peregrinacultural.wordpress.com/2012/05/06/a-figura-da-mae-na-arte-brasileira-consideracoes-sobre-o-tema/
https://peregrinacultural.wordpress.com/2012/05/06/a-figura-da-mae-na-arte-brasileira-consideracoes-sobre-o-tema/
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dança, música e pintura corporal, esses espetáculos revelam um 
momento fugaz, em que dois mundos opostos se interpenetram: 
o sacro e o profano. Momento em que os índios, colocando a 
máscara ritual, se transformam, por alguns instantes, em seres 
sobrenaturais, em deuses das florestas.

A abordagem plástica das lendas e crenças dos primitivos 
habitantes da nossa terra desperta o interesse do escritor Louis 
Duchartre, que convida o pintor para ilustrar o livro Légendes, 
croyances et talismans des Indiens de l’Amazone (Paris, 1923). O 
texto adaptado por Louis Duchartre enfoca lendas e crenças dos 
índios tupis e tapuias; registra algumas canções dos botocudos 
e apresenta um estudo comparativo dos símbolos da cultura 
marajoara com os do antigo México, Egito e China. As ilustrações 
presentes na obra serão utilizadas pelo próprio Monteiro como 
fontes na elaboração dos costumes, máscaras e cenários do 
bailado criado por Malkowsky, encenado no Teatro Femina, em 
1925.

Figura 2 - Capa do livro Légendes, croyances et talismans des Indiens de 
l’Amazone

Fonte: https://www.amazon.com/Do-Amazonas-Paris-Monteiro-
Portuguese/dp/8570604092. Acesso em: 11 abr. 2019.

https://www.amazon.com/Do-Amazonas-Paris-Monteiro-Portuguese/dp/8570604092
https://www.amazon.com/Do-Amazonas-Paris-Monteiro-Portuguese/dp/8570604092
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Entre as inúmeras exposições individuais e coletivas que 
participou na França, mais intensamente na década de 20 e 
estendendo-se até os anos 60, podemos destacar as seguintes: 
Salon des Indépendants; Salon des Tuileries; Galerie Fabre; 
Salon d’Automne; Galerie Katia Granoff; Galerie Visconti; Galerie 
Royale; Galerie Yves Michel; Galerie Ror Vomer; Galerie de La 
Baume; Galerie R.G.

Após 1930, Rego Monteiro afasta-se de sua intensa 
produtividade plástica para se dedicar ao universo da 
linguagem poética. Sua obra poética era praticamente inédita 
até recentemente e de difícil acesso a críticos, pesquisadores 
e leitores. Em 2004, graças a publicação da obra Vicente do 
Rego Monteiro: poeta, tipógrafo, pintor, organizada por Paulo 
Bruscky, Edmont Dansot, Jobson Figueiredo e Sylvia Pontual, 
todas as coletâneas poéticas de Monteiro foram reproduzidas 
integralmente, e os poemas, sobretudo, de expressão francesa, 
traduzidos para o português.

Sua obra poética nasce de relações complexas e sutis entre 
o mundo vivido e a linguagem plástica. Embasada na tradição 
mallarmeana e na ironia temperada de Max Jacob, a poesia 
de Rego Monteiro extrapola o nível puramente linguístico, 
revelando a natureza icônica do signo poético. O caráter visual 
de seus poemas nos é sugerido ora pela diagramação do seu 
conteúdo na superfície do papel, ora pelo jogo entre as palavras 
no nível do significante.

É na reorganização do espaço poético, que Paris com seus 
monumentos arquitetônicos, avenidas e parques, retirados 
do seu contexto original, adquirem no contexto poético um 
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conteúdo FIGURAtivo, principalmente em sua obra Quelques 
visages de Paris, publicada em 1925, na Paris dos “anos loucos”, 
expressão cunhada por William Wiser.

Em Quelques visages de Paris, coletânea foco do nosso 
trabalho, Paris com seus monumentos arquitetônicos, avenidas 
e parques, na conFIGURAção do espaço poético, é tema de 
um confronto entre culturas e valores aparentemente muitos 
diferentes, ou seja, os da cultura europeia e os do indígena 
americano, representado no croquis abaixo.

Figura 3 - Croquis do livro Quelques Visages de Paris

Fonte: MONTEIRO, Vicente do Rego. Quelques Visages de Paris. Paris: 
Imprimerie Juan Dura, p. 1, 1925.

Segundo Leticia Squeff, Quelques visages de Paris não é 
um simples livro, mas um objeto de arte, “impresso em luxuosa 
tiragem de apenas 300 exemplares, com páginas soltas, ilustradas 
e amarradas no meio por uma fita dourada” (2009, p. 62).

A obra é composta por dez vistas da cidade de 
Paris, cada uma acompanhada por um poema. 
Os desenhos, feitos em nanquim sobre fundo 
creme do papel vergé, descrevem os seguintes 
monumentos: Notre Dame, Tour Eiffel, Trocadéro, 
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Viaduc d’Austerlitz, Pont de Passy, Sacre Coeur, 
Concorde, Louvre, Jardin des Plantes, Arc de 
Triomphe. (SQUEFF, 2009, p. 62)

Figura 4 - Capa do livro Quelques Visages de Paris

Fonte: MONTEIRO, Vicente do Rego. Quelques Visages de Paris. Paris: 
Imprimerie Juan Dura, 1925.

Na introdução da obra Quelques visages de Paris, 
encontramos o seguinte paratexto, de autoria de Vicente do 
Rego Monteiro:
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Figura 5 - Paratexto do livro2

Fonte: MONTEIRO, Vicente do Rego. 1925, p. 23.

Segundo Gérard Genette, os paratextos (título, subtítulo, 
prefácios, posfácios, advertências, prólogos, notas de rodapé, 
epígrafes; ilustrações, etc.) fornecem ao texto um aparato, 
uma porta de entrada ao interior do texto propriamente 
dito, provocando estranhamento ou descobertas ao leitor. O 
paratexto pode comunicar uma simples informação ou mesmo 
uma interpretação, como ocorre no segundo paratexto, ainda na 
introdução da obra:

2 “Um día um chefe indígena deixa a floresta virgen e chega incógnito a Paris. Depois de alguns días 
atônito diante de tantas grandezas, retorna a sua oca (casa).
Em uma das minhas últimas viagens ao interior da Amazônia, tive a felicidade de conhecê-lo.
Ele me confiou suas impressões sobre Paris e ao mesmo tempo deu-me alguns croquis feitos in loco 
os quais reuni sob o título: “Algumas imagens de Paris”.

3 Todas as traduções são de minha autoria.
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Figura 6 - Ilustração pertencente ao livro, feita pelo autor

Fonte: MONTEIRO, Vicente do Rego. 1925, p. 2.

Para facilitar a leitura dos desenhos feitos por esse chefe 
selvagem, Rego Monteiro nos dá algumas explicações relativas 
aos símbolos utilizados nessa coletânea composta por dez 
poemas, acompanhados, respectivamente, por croquis de 
proporções semelhantes (10,5 cm x 11,5 cm).

Do ponto de vista literário, podemos perceber pela nota 
introdutória que essa coletânea se situa, de certa forma, dentro 
de um esquema semelhante ao dos romances epistolares ou ao 
das narrativas de viagem em voga no século XVIII. Assim, como os 
persas Usbek e Rica de Lettres Persanes (1721) de Montesquieu 
ou como “L’Ingénu”, criado por Voltaire (1766), esse selvagem 
da América do Sul também procura traduzir suas impressões 
de viagem, observando e criticando uma cultura que lhe era 
totalmente desconhecida.

Entretanto, no prefácio dessa coletânea, que funciona 
também como um paratexto, Fernand Divoire questiona se “cet 
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homme de la forêt vierge, que Rego Monteiro a rencontré au-
milieu des arbres, des grosses fleurs et des serpentes” [“esse 
homem da floresta virgem, que Rego Monteiro encontrou 
no meio das árvores, de grandes flores e serpentes”], não é o 
próprio poeta. E, a seguir, acrescenta:

Rego Monteiro é, como todos os grandes 
revolucionários da arte, um homem de tradição 
e de estilo. Mas sua tradição não é a nossa, nem 
aquela das penínsulas mediterrâneas.
Felizmente! Não se deve limitar demais o mundo.
Quanto a mim, fico muito contente ao ver um 
pintor moderno nos impor a tradição dos velhos 
Índios do Sul. Nós o amaremos como amamos os 
estilos dos Rouges de Yucatan e Thèbes.
Algumas “Imagens de Paris”? Sim, e que trazem 
consigo um novo mundo. (DIVOIRE, 1925, p. 1)

A leitura feita por Fernand Divoire de Quelques Visages 
de Paris aponta para os dois polos convergentes sobre os 
quais a obra se estrutura: pelo primitivismo, Monteiro valoriza 
os traços culturais dos nossos índios, impondo uma tradição 
até então desconhecida; pela falsa ingenuidade do olhar do 
selvagem sugere imagens de uma outra realidade parisiense, 
que continuam latentes, porém ocultas, na leitura repetitiva de 
seus espaços e monumentos.

Esse chefe indígena, contudo, faz suas anotações líricas 
posicionando-se de uma forma diferente da do “piéton” de Paris; 
seu ângulo de visão parece ser o de alguém que se encontra num 
plano mais elevado em relação à paisagem observada, cujas 
imagens são registradas topograficamente. Utilizando-se de dois 
códigos diferentes, celebra em versos e imagens o que Paris tem 
de mais turístico e referencial: museus, praças, pontes e igrejas.
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Vejamos, pois, como esse chefe indígena, diante das igrejas 
Sacré-Coeur e Notre-Dame, filtra suas sensações e impressões, 
transformando-as em poemas visuais:

Figura 7 - Poemas visuais feitos pelo autor

Fonte: MONTEIRO, Vicente do Rego. 1925, p. 14-15.

Figura 8 - Outro poema visual feito pelo autor

Fonte: MONTEIRO, Vicente do Rego. 1925, p. 6-7.

A justaposição dos planos, representando as habitações, 
e a forma piramidal reforçam a imagem da localização da igreja 
Sacré-Coeur no ponto mais alto de uma colina (Montmartre). 
O poema, por sua vez, traduz literalmente o desenho, dando 
ênfase à coloração branca da construção arquitetônica.

O poeta adota um outro procedimento em relação à catedral 
Notre-Dame. No poema, não há qualquer referência ao aspecto 
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externo do edifício ou à sua localização. As referências estão 
contidas no próprio croquis. A noção de ilha nos é transmitida 
pelos símbolos que representam água e pelo desenho da ponte, 
com sua imagem refletida. Provavelmente, o indígena estaria 
em uma posição privilegiada, observando a paisagem da Ponte 
Sully, a qual lhe permitiria captar em primeiro plano a Ponte de 
Tournelle e ao fundo a Catedral Notre-Dame de Paris, situada na 
praça Paris, na Île de La Cité, rodeada pelas águas do Rio Sena.

Se, no primeiro poema, o selvagem é incapaz de 
compreender a técnica de construção do homem civilizado 
(“je crois qu’elle est venue se poser là toute seule” / “eu creio 
que ela pousou ali sozinha”), no segundo, temos uma mudança 
radical do enfoque. A alusão à catedral é indireta, pois implica 
uma referência culta. A “belle fille” que dançava diante da igreja 
seria a sedutora cigana Esmeralda, personagem criada por Victor 
Hugo, em sua obra Notre-Dame de Paris (1831). Uma jovem 
e sensual cigana que, com graça e leveza, dançava e realizava 
truques com a sua cabra Djali, a fim de ganhar a vida.

Por outro lado, as formas frontais e planas, que caracterizam 
as pinturas bizantinas, são transpostas para os croquis, na 
representação de dois estilos arquitetônicos diferentes: o 
romano-bizantino da igreja Sacré-Coeur e o gótico da catedral 
de Notre-Dame.

Nos dois croquis, há uma predominância de elementos 
simétricos relacionados tanto às fachadas, às construções 
urbanas quanto à própria paisagem. O movimento ascendente 
das torres da catedral parisiense é acentuado, principalmente, 
pela distribuição simétrica das linhas verticais que representam 
a água.
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Entretanto, para os construtores góticos e românicos, a 
simetria não constituía um princípio absoluto, e “abandonavam-
na de bom grado quando as circunstâncias o exigiam” (UPJOHN, 
1975, p. 205). A fachada da catedral de Paris, por exemplo, é 
simétrica em suas linhas gerais, mas “no conjunto do edifício 
aparecem mais de vinte elementos assimétricos” (p. 206).

Para o selvagem, contudo, a totalidade dos elementos é 
muito mais significativa do que os detalhes, pois é através da 
totalidade que distingue o movimento vertical da catedral gótica 
da massa arquitetônica fechada sobre si mesma, própria da 
edificação romano-bizantina.

No início do século XX, a maioria das plaquettes de poesia 
eram acompanhadas por frontispícios, águas-fortes, gravuras e 
desenhos, levando os escritores a recorrerem, muitas vezes, à 
ajuda de um pintor. Apolllinaire, por exemplo, recorre a Raoul 
Dufy para ilustrar os poemas de Le Bestiaire. O poeta Blaise 
Cendrars e a pintora Sonia Delaunay unem seus esforços na 
composição de La Prose du Transsibérien.

Figura 9 - Capa de La Prose du Transsibérien

Fonte: https://www.babelio.com/livres/Cendrars-La-Prose-du-
Transsiberien-et-de-la-petite-Jehanne-/266594. Acesso em: 11 abr. 2019.

https://www.babelio.com/livres/Cendrars-La-Prose-du-Transsiberien-et-de-la-petite-Jehanne-/266594
https://www.babelio.com/livres/Cendrars-La-Prose-du-Transsiberien-et-de-la-petite-Jehanne-/266594
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Atento aos trabalhos e achados de seus contemporâneos, 
Rego Monteiro cria também desenhos para ilustrar os seus 
poemas, porém, a análise da obra em questão nos permite 
perceber que o poeta rompe de certa forma as fronteiras das 
tendências dominantes, uma vez que o trabalho plástico do texto 
poético nasce da fusão da mentalidade pré-lógica do primitivo 
com a mentalidade lógica do homem civilizado.

No comentário que Michel Simon faz de Quelques Visages 
de Paris, fica bem evidente essa fusão, quando afirma:

Na realidade, esse chefe selvagem é terrivelmente 
civilizado e seus desenhos espirituais, de um 
grafismo que lembra as célebres cerâmicas da Ilha 
de Marajó, e as legendas que os acompanham são 
muito mais destinadas aos habitantes da cidade 
do que àqueles das florestas da Amazônia4.
(1944, p. IV)5

Para Rego Monteiro, a poesia não é uma forma de anular 
os significados da realidade, mas de tentar compreendê-los 
através do olhar ingênuo do selvagem, que questiona atitudes do 
homem civilizado e o uso que este faz de moradias, monumentos 
ou espaços, como, por exemplo, o de um “Jardin de Plantes”:

4 “En réalité, ce chef sauvage est terriblement civilisé et ses dessins spirituels d’un graphisme qui 
rappelle les célèbres poteries du Marajo, et les légendes qui les accompagnent sont davantage 
destinées aux habitants de la ville qu’à ceux des forêts de l’Amazonie”.

5 “En réalité, ce chef sauvage est terriblement civilisé et ses dessins spirituels d’un graphisme qui 
rappelle les célèbres poteries du Marajo, et les légendes qui les accompagnent sont davantage 
destinées aux habitants de la ville qu’à ceux des forêts de l’Amazonie”.
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Figura 10 - Poema visual “Jardin de Plantes”

Fonte: MONTEIRO, Vicente do Rego. 1925, p. 20.

Esse suposto chefe selvagem recorre, muitas vezes, ao 
Velho Testamento para tentar explicar a realidade observada, 
porém, se por um lado nos espanta seu conhecimento da cultura 
do homem branco, por outro lado notamos explicitamente uma 
certa dose de ironia nas suas referências ao texto bíblico. Talvez 
seu objetivo seja o de aguçar a sensibilidade do leitor culto, 
levando-o a ver criticamente o mundo por ele criado, em que os 
animais são enclausurados.

Algumas imagens parisienses, que surpreendem ou 
chocam num primeiro momento o olhar do primitivo, remetem-
no imediatamente à sua cultura, aos seus costumes, aos seus 
ancestrais que, tomados como signos referenciais, sugerem uma 
relação singular entre dois mundos tão distantes, como podemos 
observar nos poemas abaixo transcritos:
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Figura 11 - Poema visual “Trocadero”

Fonte: MONTEIRO, Vicente do Rego. 1925, p. 8.

Figura 12 - Poema visual “Arc du Triomphe” 

Fonte: MONTEIRO, Vicente do Rego. 1925, p. 22-23.

No poema “Trocadero”, transpondo para o croquis o 
aspecto externo do edifício central do Musée National d’Histoire 
Naturelle, o olhar do selvagem se volta então para o seu interior. 
E enfatizando a habilidade da arte de embalsamar “d’un grand 
guerrier” (“de um grande guerreiro”), traça um paralelo entre a 
sua cultura e a do homem civilizado. Os corpos embalsamados 
têm, para ambos, um mesmo significado, ou seja, o da vitória sobre 
os inimigos. Porém, esses troféus de guerra são transformados 
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pelo olhar do selvagem em instrumentos de denúncia contra o 
colonizador e seus métodos de destruição (“ce fut avec le plus 
grand serrement de coeur, que je vis mes ancêstres dans de si 
drôles postures” / “foi com o maior aperto no coração, que eu vi 
meus ancestrais em posturas tão estranhas”).

Posicionando-se num plano mais elevado, este chefe 
indígena registra topograficamente la Place de L’Étoile, em cujo 
centro se destaca L’Arc de Triomphe, por sua forma compacta, 
circunscrita num círculo. Para representar o conjunto urbano, 
utiliza-se de formas geométricas idênticas, que obedecem a um 
padrão de distribuição simétrico, próximo ao da arte decorativa 
marajoara.

Entretanto, o que lhe interessa não é o espaço urbano 
propriamente dito, e sim as narrativas orais preservadas pela 
memória de um povo (“on m’a dit” / “disseram-me”). Nas 
sociedades primitivas, como no caso dos nossos índios que não 
conheciam a escrita, a palavra impôs-se como algo mágico, 
misterioso que tanto poderia proteger como destruir os homens, 
à medida que fosse evocada nos cantos ou fórmulas mágicas 
durante a realização dos rituais.

Paralelamente, a palavra tinha ainda um duplo poder: o de 
ajudar o homem a vencer as forças que lhe eram hostis como 
as da Natureza, dos animais ou dos inimigos; e o de transmitir 
às gerações futuras toda a sorte de experiências vividas pelos 
ancestrais de uma determinada tribo.

Segundo Regis F. B. dos Santos, levando-se em consideração 
apenas o croquis, fica “evidente o modo de vida moderno, rápido, 
veloz, cheio de nuances a serem exploradas. Primeiramente, a 
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série de construções que ficam envolta do Arco do Triunfo e, 
posteriormente, a quantidade de carros que circundam o Arco” 
(2011, p. 12). Entretanto a tensão entre o moderno e o tradicional 
ou entre o civilizado e a barbárie só ganham concretude na união 
do croquis e da linguagem poética.

Os poemas “Trocadero” e “Arc de Triomphe” não têm como 
finalidade julgar fatos ou feitos, mas sim chamar a atenção para 
valores essenciais que estão presentes na sociedade do homem 
primitivo e que foram esquecidos ou relegados a um segundo 
plano pelo homem civilizado, embora continuem inscritos em 
seus monumentos.

Analisando o processo compositivo de Quelques Visages 
de Paris, o escritor, ensaísta e jornalista Lêdo Ivo ressalta 
que Rego Monteiro se utiliza de dois “idiomas: o francês e o 
desenho – a mais civilizada e apurada das línguas planetárias e 
a linguagem mais bárbara e primitiva, estilizada e convertida em 
verdadeiros (ou falsos) ideogramas” (1994, p. 45). A veracidade 
ou não dos ideogramas é um fato irrelevante; o que importa é o 
jogo que Rego Monteiro estabelece entre a poesia estruturada 
de acordo com a lógica tradicional e o ideograma isolado, que 
se constitui por si só num verdadeiro poema. Diante da “Tour 
Eiffel”, por exemplo, seu selvagem da região amazônica utiliza-
se da comparação para estabelecer elos lógicos entre o tempo 
presente, que se constrói a partir da revolução industrial e das 
guerras, e o passado longínquo, movido principalmente pelas 
paixões humanas: 
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Figura 13 - Trecho do poema “Tour Eiffel”

Fonte: MONTEIRO, Vicente do Rego. 1925, p. 4.

Entretanto, esta estrutura em ferro, capaz de abrigar e 
gerar tantos significados diferentes, é extremamente frágil, 
tanto que, na concepção do nativo:

Figura 14 - Trecho do poema “La Tour Eiffel”

Fonte: MONTEIRO. Vicente do Rego. 1925, p. 4.

Paralelamente ao ato de lançar palavras sobre o papel, 
o poeta utiliza-se do princípio ideogramático para criar uma 
estrutura-conteúdo, da qual emerge uma imagem inesperada e 
singular da “Tour Eiffel”: 
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Figura 15 - Imagem do poema “La Tour Eiffel”

Fonte: MONTEIRO, Vicente do Rego. 1925, p. 5.

As formas simplificadas e estilizadas, distribuídas num 
espaço delimitado pela moldura, se relacionam a partir de 
um jogo entre a visão panorâmica da paisagem observada 
e a frontalidade dos elementos que a compõem. Essa sintaxe 
visual incorpora ainda, ao objeto observado, elementos 
próprios do mundo selvagem, transformando a torre, símbolo 
do desenvolvimento técnico, numa oca totalmente integrada à 
natureza, representada pela água, a estrela e o sol, que ocupam 
os quatro cantos do croquis.

O processo criativo de Monteiro é, pois, o da simultaneidade 
de imagens, como se o olhar individualizado do “eu” de repente 
se fragmentasse em “eus-imagens”, que se oferecem ora como 
palavras, ora, concretamente, como formas visuais, cujas 
relações ocorrem numa dimensão espaço-temporal semelhante 
ao processo compositivo do ideograma chinês.
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A magia da retina do primitivo carregada de poesia, que 
atua como núcleo gerador desses conjuntos relacionais, é que 
permite a intersecção do mundo selvagem com o mundo do 
branco, do civilizado, e provoca na retina do leitor uma percepção 
momentânea nova, inesperada, de uma paisagem estagnada 
e cristalizada pelo tempo e pela tradição. E se as palavras não 
atingem uma dimensão gráfico-visual, semelhante à dos poemas 
concretos, seus ideogramas as transformam, indiretamente, em 
imagens, em signos icônicos.

Ao indagar as representações da cidade parisiense 
inscritas em seus monumentos, o eu-lírico não considera 
apenas seus espaços físicos ou geográficos. A cidade escrita em 
Quelques visages de Paris é resultado da leitura do selvagem, 
da construção de um sujeito que a lê, enquanto espaço cultural, 
espaço mítico ou enquanto memórias cristalizadas no imaginário 
coletivo. Muitas vezes, a cidade lhe parece ilegível à primeira 
vista. O chefe selvagem busca, então, mapear os seus sentidos 
múltiplos e as suas múltiplas grafias para engendrar uma nova 
forma gráfico-visual que possibilite uma compreensão singular 
da cidade parisiense para seus os próprios habitantes.

Assim, ao propor um arranjo novo às imagens e aos valores 
estratificados, pelo viés experimental ou pela especulação 
estética, Rego Monteiro elabora uma visão eminentemente 
crítica tanto da sociedade francesa como da brasileira. O espaço 
urbano parisiense, visto pelos olhos de um chefe selvagem, 
coloca em xeque o binômio civilização-barbárie, por meio de 
referências culturais, históricas e literárias.
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A literatura contemporânea busca também ler a ilegível 
linguagem das cidades, pelas múltiplas vozes de seus habitantes, 
por suas construções, e monumentos, pelo entrecruzar de 
culturas, saberes e relações sociais, em que as fronteiras entre 
os países se encontram cada vez mais diluídas.
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A LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA
NA ÍNDIA E A INTERNACIONALIZAÇÃO

DA PESQUISA

Hélder Garmes1

Cielo G. Festino2

A internacionalização da pesquisa
A internacionalização, entendida como as trocas entre 

culturas, tem-se tornado uma das características mais marcantes 
da contemporaneidade. Nos estudos universitários, manifesta-se, 
sobretudo, nos níveis de graduação e pós-graduação, ainda que 
essa prática ocorre também no âmbito administrativo. O projeto 
Temático “Pensado Goa: Uma Peculiar Biblioteca em Língua 
Portuguesa” (USP-FAPESP) surge no âmbito da pós-graduação e, 
portanto, da pesquisa, e tem por finalidade estudar, a partir da 
perspectiva literária e cultural, os acervos de língua portuguesa 
existentes em Goa, antiga colônia portuguesa na Índia (1510-
1961). Com esse fim, acumulou uma vasta e bem-sucedida 
experiência de internacionalização de pesquisa, envolvendo 
diretamente 50 pesquisadores de sete países diferentes (Brasil, 
Índia, Portugal, Inglaterra, França, Estados Unidos e Itália), 
além de 25 colaboradores de nacionalidades também diversas. 
Essa experiência se faz a partir reuniões presenciais e virtuais, 
organização coletiva de obras, democratização nas decisões do 
grupo, promoção de diálogo com outros grupos de pesquisa, 

1 Professor Doutor de Literatura Portuguesa e Literatura Comparada (DCV-USP). Pesquisador 
FAPESP/CNPq. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7459994417061703. E-mail: helder@usp.br.

2 Professora Doutora de Literaturas de Língua Inglesa (Universidade Paulista). Pós-doutoranda USP/
Fapesp. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7581931650490028. E-mail: cielo.festino@docente.unip.br.

mailto:helder%40usp.br?subject=
mailto:cielo.festino%40docente.unip.br?subject=
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entre outras iniciativas. O trabalho em conjunto se articula 
também na participação de eventos científicos, organizados pelo 
projeto na Universidade de São Paulo e na Casa de Portugal, 
no Brasil, na Universidade de Lisboa, na Universidade Nova de 
Lisboa, no Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal, na 
Goa University e no Instituto Camões de Panjim, na Índia, e na 
Université de Provence Aix Marseille, na França.

Além de produção de conhecimento específico, e como 
parte do projeto de internacionalização, o projeto tem criado 
condições, nos quatro anos de seu desenvolvimento, para o 
estreitamento das relações acadêmicas entre Brasil e Índia 
no âmbito das Letras e das Humanidades, fazendo com que o 
Grupo de Pesquisa Pensando Goa, da Universidade de São Paulo, 
funcione como um polo de referência e de excelência acerca da 
literatura e cultura goesas de língua portuguesa, assim como 
acerca da reflexão colonial e pós-colonial, promovendo as 
relações entre universidades brasileiras e indianas no âmbito 
das Humanidades, envolvendo, naturalmente as universidades 
parceiras referidas, entre outras.
A proposta do projeto

Um dos objetivos principais do projeto diz respeito a 
definir o lugar e o valor literário dos textos goeses de língua 
portuguesa, já que, ainda que haja certo consenso sobre ser esta 
uma literatura primordialmente ligada a Goa, há posições que a 
entendem ligada, sobretudo, ao corpus da literatura portuguesa, 
assim como não há consenso no modo de avaliação do valor 
literário desses textos. Outro desafio é colocar, ao menos 
parcialmente, essa literatura em contato com outras literaturas 
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de língua portuguesa e com a discussão contemporânea 
acerca das sociedades que sofreram o impacto da colonização 
europeia. O projeto propõe uma reflexão a partir de uma visada 
mais abrangente, situando essa língua e sua literatura em meio à 
discussão mais geral sobre o debate colonial e pós-colonial.

Tradicionalmente, a Literatura Comparada e, atualmente, 
o que é definido como Literatura Mundo estudam narrativas 
literárias de culturas diferentes na mesma língua ou em línguas 
diferentes, por meio de um sistema de comparação que, como 
aponta Helena Carvalhão Buescu vai além da mera lista ou coleção 
de textos diferentes e “tenta manter visível tanto a intimidade 
quanto a resistência entre os textos, os sistemas literários 
abordados por ela e as leituras que elas produzem” (2017, p. 
90). Se, como acrescenta Buescu, “a habilidade de comparar 
conjuntos de textos diferentes, mesmo dessemelhantes, de 
sistemas que não necessariamente pertencem à mesma visão de 
mundo ou aos mesmos contextos culturais/ históricos, desafia 
nossos modos estabelecidos de leitura” (2017, p. 91), esse 
trabalho de interpretação literária e cultural também contribui 
para relacionar as novas gerações de leitores com o cenário 
mundial, já que problematiza e encurta a distância não somente 
entre obras literárias, mas entre culturas.

Simultaneamente, o projeto está atento para a organização 
das tradições literárias em culturas plurilíngues, como é o caso 
da Índia, que se diferenciam do modelo literário das culturas 
monolíngues, baseado em uma língua nacional. Na Índia não há 
uma única tradição literária nacional, mas várias, que coexistem 
em diferentes línguas, produzindo não uma, mas diversas e 
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diferentes tradições, que, no seu conjunto, são constitutivas 
da identidade linguística, literária e cultural da Índia. Para G. N. 
Devy (1997, p. 402) seria inadequado falar de tradições literárias 
únicas na Índia. Uma abordagem mais produtiva seria pensar no 
constante processo de exclusão e inclusão de todas as tradições 
literárias na Índia e ler essas tradições em termos de padrões de 
conflito e colaboração entre elas.

Estudos comparativos entre a literatura e cultura goesas de 
língua portuguesa e as outras literaturas e culturas de Goa, como 
aquelas em língua concani, marata ou inglês, é uma preocupação 
constante no interior no projeto, ainda que as línguas indianas 
sejam de difícil acesso para a grande maioria dos pesquisadores, 
que precisam se valer de traduções para o português ou para o 
inglês daqueles textos. O concani é a língua local de Goa, relegado 
a segundo plano durante o período colonial e hoje língua oficial 
do estado goês. O marata é a língua literária da comunidade 
hindu daquela região. Já o inglês é considerado como uma língua 
veicular e mais uma das bashas, línguas vernáculas da Índia.

Nesse campo, os estudos realizados no âmbito do projeto 
sugerem que a literatura goesa de língua portuguesa, em um 
movimento translinguístico e transliterário, permaneceu viva 
mesmo após ter deixado de ser a língua oficial de Goa quando a 
ex-colônia passou a integrar o Estado da Índia em 1961. Na forma 
de temas, abordagens, descrições, essa literatura permaneceu 
no interior das tradições literárias goesas em outras línguas, uma 
vez que ela também, por sua vez, trazia dentro de si aquelas 
outras tradições.
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No âmbito da literatura comparada, o projeto ainda busca 
colocar essa literatura em confronto com as outras literaturas de 
língua portuguesa, pois entende que isso pode reconfigurar esse 
grande arquivo literário global.
História literária e cultural de Goa

O foco primordial do projeto é reescrever a história literária 
e cultural de Goa, tendo por perspectiva a dinâmica interna 
daquela ex-colônia portuguesa. No século XX, já se escreveu a 
história dessa literatura, como a de Filinto Cristo Dias (1963), ou 
a de Vimala Devi e Manuel de Seabra (1971). Todavia, nenhuma 
delas toma a perspectiva que aqui propomos, compartilhada 
com aquela tomada por Eufemiano de Jesus Miranda (2012) e 
também por Joana Passos (2012).

Nosso intuito é o de pensar essa literatura a partir de sua 
lógica interna, isto é, a partir da importância e sentido que esses 
textos tiveram para os goeses, e não para os portugueses ou 
para o europeu em geral. Apesar de reconhecermos que a matriz 
dessa produção artística é europeia e que os próprios goeses 
assim a entendiam, quando pensada a partir da função que 
tinha no âmbito daquela então colônia portuguesa, muita coisa 
ganha sentido novo. Apenas a título de exemplo, basta lembrar 
o periódico O Acadêmico, publicado de 1941 a 1943, em Panjim, 
pela União Acadêmica, associação formada em grande parte por 
professores das escolas goesas. Com forte teor pedagógico, o 
periódico defende a inclusão do conto tradicional na formação 
da criança goesa. Publica vários contos infantis, assim como 
reflexões sobre esse gênero literário. Tomados fora desse 
contexto, os contos soam como ingênuos e pueris. Tomados 



Saberes em Conexão na Universidade: língua, literatura e cultura 163

dentro do programa da revista, ganham um sentido programático 
que interfere no próprio juízo estético que fazemos deles, já 
que entendemos que o valor estético não é algo que emana 
da essência do objeto artístico, mas é, como tudo, socialmente 
construído. Se a perspectiva é valorizar uma interpretação dos 
textos a partir da realidade goesa, ainda assim é possível realizar 
um grande número de recortes nesse conjunto de textos.

Por sua vez, os pesquisadores do projeto têm formação em 
diversos campos do conhecimento, como o da crítica literária, da 
história, da antropologia, da etnologia musical, da arqueologia, da 
sociologia, predominando os críticos literários e os historiadores. 
Essa formação interdisciplinar, que possibilita a colaboração 
de diversas especialidades detentores de conhecimentos de 
áreas distintas, é extremamente produtiva para a pesquisa na 
contemporaneidade e mostra, nas palavras de Leis que “não 
há hiatos intransponíveis entre os diferentes campos do saber” 
(2005, p. 3). No caso específico da literatura produzida em Goa, 
era fundamental que a equipe fosse assim formada, uma vez 
que há poucos estudos sobre essa sociedade, sobretudo acerca 
dos séculos XIX e XX, já que a produção em português gerada 
por aquela comunidade perdeu interesse para as gerações do 
período pós-colonial, sendo mesmo inacessível a elas, em função 
da perda de prestígio local do ensino do português. Assim, essa 
qualificação dos pesquisadores manifesta-se diretamente na 
maneira experimental e inovadora com que o projeto está sendo 
desenvolvido.

É devido a esse caráter interdisciplinar do projeto que se 
revelou improdutivo tentar elaborar uma narrativa única e linear, 
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pois isso implicaria desconsiderar o contributo que a perspectiva 
de cada pesquisador poderia dar ao resultado final do projeto. 
Desde o primeiro momento, optou-se por uma pluralidade 
de narrativas históricas que não evitassem as contradições e 
interpretações distintas de um mesmo fenômeno, assim como 
a exposição lado a lado de perspectivas ideológicas conflitantes. 
Essa pluralidade ideológica, no entanto, sempre teve seus limites, 
já que nenhum dos pesquisadores que integra o projeto faz a 
defesa do colonialismo, de fundamentalismos ou de governos 
totalitários. Assim, há, em certo grau, uma perspectiva ideológica 
compartilhada, de caráter anti-colonialista, anti-fundamentalista 
e anti-totalitário, ainda que haja nuances significativas sob esse 
consenso.

Se, como também aponta Leis “há várias reações 
interdisciplinares possíveis para um mesmo desafio do 
conhecimento” (2005, p. 3), a pluralidade de narrativas do 
projeto desdobra-se também na pluralidade de métodos de 
análise. Se nos detivermos no trabalho dos críticos literários, 
empregam-se metodologias que procuram analisar a obra dos 
escritores à luz de métodos da literatura comparada3, da crítica 
pós-colonial4 e dos estudos culturais5. No que concerne à própria 
3 Tal como concebida por Eduardo F. Coutinho, isto é: “uma Literatura Comparada que não se atém 
apenas aos estudos de caráter binário entre obras, autores e movimentos literários, nem ao cânone 
da tradição ocidental, mas que se encontra aberto a todo tipo de expressão literária e cultural e a 
outras áreas do conhecimento, visando a um verdadeiro diálogo entre culturas” (2016, p. 18).

4 “Trata-se, portanto, de uma prática interpretativa afim aos estudos literários, mas não circunscrita 
a estes, que utiliza suportes interdisciplinares para a sua operacionalização. Implementados de início 
no amplo guarda-chuva dos modernos Estudos Culturais, os Estudos Pós-Coloniais distinguem-se 
por seu caráter necessariamente polêmico, dada a sua temática central – a oposição e o inevitável 
antagonismo colonizador/colonizado – em politização notável na obra de seus precursores mais 
conhecidos: Franz Fanon, Chinua Achebe, Albert Memmi, Wole Soyinka” (GOMES, s.d., disponível em: 
http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/critica-pos-colonial-em-questao-de-heloisa-toller-gomes/).

5 Segundo Ana Carolina Escosteguy: “Três textos que surgiram no final dos anos 50 são identificados 
como as fontes dos Estudos Culturais: Richard Hoggart com The Uses of Literacy (1957), Raymond 
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noção de literatura presente no projeto, decidimos tratar dos 
textos goeses a partir de três concepções de literatura que ali 
vigoraram e que corresponderam a mudanças de paradigmas.

Nos séculos XVI, XVII e até meados do século XVIII não 
se falava de “literatura” no sentido que irá ganhar a partir do 
Iluminismo. O trabalho estético com o texto se aplicava a gêneros 
muito distintos daqueles que hoje reconhecemos como textos 
literários, ainda que um ou outro venha a coincidir. Além disso, 
toda a produção letrada se pautava por princípios universais e 
não regionais, o que dificulta o emprego do adjetivo “goês” ou 
“goesa” a essa produção.

Já do início do século XIX até 1961, temos uma definição 
de literatura bem mais próxima daquela que conhecemos hoje, 
isto é, obras geralmente de ficção, privilegiando gêneros como 
o romance, o conto, o poema, a crônica, etc., sendo que a ideia 
de uma identidade local para uma determinada literatura se 
consolida no decorrer desse período e daí, sim, podermos falar 
em literatura goesa de língua portuguesa.

Após 1961, com o fim do colonialismo e consequente 
perda do caráter de língua oficial que até então tivera o português 
em Goa, o estatuto dessa literatura foi significativamente alterado. 
Passou a ser cultivada apenas por pequenas comunidades 
dentro e fora de Goa, tendo diminuído de forma expressiva em 
volume de produção. Apresentando-se muito ligada à vida da 
Williams, com Culture and Society (1958), e E. P. Thompson, com The Making of the English Working-
class (1963). O primeiro é em parte autobiográfico e em parte história cultural do meio do século 
XX. O segundo constrói um histórico do conceito de cultura, culminando com a ideia de que a 
‘cultura comum ou ordinária’ pode ser vista como um modo de vida em condições de igualdade de 
existência com o mundo das Artes, Literatura e Música. E o terceiro reconstrói uma parte da história 
da sociedade inglesa de um ponto de vista particular – a história ‘dos de baixo’” (2001, p. 21-22). 
Posteriormente, é preciso incluir entre os fundadores Stuart Hall, como menciona Esconteguy. No 
caso específico do projeto em tela, autores muito recorrentes são os que pensaram a Ásia, como 
Edward W. Said, Homi Bhabha, Gayatri C. Spivak, entre outros.
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comunidade católica e de suas idiossincrasias e tradições de 
escrita, ainda que contando com a contribuição de hindus que 
escreveram em português, a literatura de Goa pós-61 perdeu 
mais e mais seu lugar social e começou a ser estigmatizada 
em bloco como reminiscência do colonialismo português, ou 
simplesmente passou a ser ignorada pelas gerações seguintes.

Esses três momentos caracterizam de forma distinta a 
literatura de língua portuguesa produzida em Goa, sobretudo se 
levarmos em conta que nas ex-colônias de Portugal na África, ou 
mesmo no Timor Leste, ocorreu, após o período das guerras de 
libertação, um lento mas constante processo de nacionalização 
das literaturas produzidas no período colonial. Sem poder contar 
com o estatuto de literatura nacional, a literatura em português 
de Goa transformou-se em algo difícil de qualificar nos dias de 
hoje.

Além do campo da crítica literária, o outro campo em que 
se concentra a maior parte dos pesquisadores do projeto, como 
referido, é o da história. Ali os métodos também são diversos, 
mas ligados, sobretudo, à chamada história cultural. De todo 
modo, podemos afirmar que nossa concepção de história 
vai no sentido de lidar com os limites e a parcialidade das 
nossas narrativas, entendendo que essa é a condição primeira 
para a escrita de qualquer história na contemporaneidade. 
Trabalhamos, portanto, com a ideia de uma pluralidade de 
narrativas históricas em torno da literatura e da cultura da 
Goa de língua portuguesa e não com a ideia de uma narrativa 
única e totalizante. Como já observado, sequer conseguimos 
nos restringir ao recorte da língua portuguesa, uma vez que se 
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revela falacioso desconsiderar que lidamos com um universo 
plurilinguístico, no qual um mesmo escritor pode fazer parte de 
mais de um meio literário, escrevendo em português, em inglês, 
em concani, em marata. Não temos os conhecimentos necessários 
para trabalhar em todas essas frentes, mas precisamos ao menos 
procurar entender como esse universo plurilinguístico funciona, 
para evitar interpretações equivocadas ou ingênuas.

Entendemos que a pluralidade de abordagens e de 
métodos não implica produzir um conjunto de textos sem 
qualquer organicidade em torno de nosso objeto de estudo. 
Como aqui referido, a própria noção de literatura nos impôs três 
recortes temporais distintos. Além deles, um conjunto de temas 
foram definidos deste o início do projeto e têm sido repensados 
sistematicamente. Nossos recortes temáticos encontram-se 
sempre em debate e passamos a enunciá-los, salientando seus 
problemas, quando for o caso.
Os recortes temáticos

O caráter singular e de múltiplas facetas do Projeto 
Temático Pensando Goa manifesta-se nos diferentes recortes 
temáticos em que a pesquisa foi organizada.

Tendo em vista que estamos lidando com uma realidade 
em que a religiosidade é um campo de acirrada disputa, 
destaquemos primeiramente o tema “Um arquivo de 
religiosidades: vida social e letrada em Goa”. O tema engloba 
aspectos das religiosidades presentes em Goa nos séculos XVI, 
XVII e XVIII, que enformam a vida social e letrada a partir de 
diversas fontes textuais (a maior parte, em português). Estão 
presentes abordagens sobre a implantação das ordens religiosas 
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católicas em Goa, como a dos franciscanos e dos jesuítas, e 
sua relação com a população natural, composta por indígenas, 
hindus e muçulmanos, incluindo escravos, bem como por judeus 
ou cristãos-novos ali aportados; a presença da Inquisição, 
instaurando o controle político dessa população; os conflitos 
havidos entre as instâncias de poder – como, por exemplo, o 
extenso conflito entre o Padroado português e a Propaganda Fide 
–, e os desdobramentos desses conflitos, por meio da circulação 
de textos de controvérsias religiosas desde a Índia até Portugal, 
passando pelo Brasil. Também estão presentes, como não podia 
deixar de ser, estudos sobre a tradição hindu presente em Goa, 
cujos templos foram em grande parte destruídos nas chamadas 
Velhas Conquistas (região ocupada desde o século XVI), sendo 
que os remanescentes foram submetidos a uma ordem, mais 
propícia aos colonizadores portugueses. Nesse âmbito, também 
se estuda a prosa doutrinal cristã que se apropria da tradição 
literária hindu para veicular conteúdos católicos à população 
local ou mesmo se comenta a tradução de texto em sânscrito 
sobre a chegada das divindades hindus a Goa, associado aos 
brâmanes Gauda Sarasvat, além de estudos sobre retábulos 
das igrejas goesas, entre outras abordagens. O conjunto desses 
estudos demonstra a proximidade indissociável entre os escritos 
de Goa nos séculos XVI a XVIII e a relevância dos conflitos 
religiosos, determinando a consolidação de identidades que 
pouco a pouco se constituíram no espaço goês. Além do conflito 
central que, institucional e socialmente, opunha os católicos 
aos hindus, diversos conflitos se sucederam no período entre as 
várias ordens religiosas subordinadas à Igreja católica.
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A questão do lugar social da mulher também se apresentou 
como um tópico bastante relevante em meio aos pesquisadores 
do projeto. O tratamento do tema “Estudos sobre mulheres” tem 
em conta que a pesquisa sobre as literaturas de e sobre mulheres 
têm se tornado cada vez mais centrais para o entendimento dos 
diferentes cenários da literatura no mundo. Tendo esse tema 
estado presente desde o início do projeto, a cada ano que passava 
ficava mais clara a forte presença de escritoras e intelectuais 
que escreveram sobre seu contexto cultural, bem como de 
homens que trataram da questão feminina em Goa. Os textos 
que compõem esse recorte na realidade literária e cultura goesa 
discutem, tanto a partir da literatura como também de outras 
fontes, questões como a dos casamentos arranjados tendo em 
vista religião e casta, o problema do dote, a difícil situação das 
viúvas, a prática do sati (em que a esposa é cremada viva na 
pira funeral do marido), o lugar das mulheres que permanecem 
solteiras, chamadas de beatas, e o lugar das bailadeiras e das 
mulheres que ficavam (e ficam) em Goa enquanto seus maridos 
trabalham no exterior. Os ensaios também se debruçam sobre 
o papel da escritora na colônia, os contrastes entre as mulheres 
das comunidades hindu e católica, as distinções de classe e de 
casta, os diferentes modos que as mulheres se relacionam com o 
mundo do trabalho nos ambientes público e privado, a questão 
da educação feminina, cujo auge se dá nas primeiras décadas do 
século XX por ocasião do surgimento de um forte sentimento de 
valorização local em razão do início da República Portuguesa, em 
1910, e, posteriormente, em resposta ao salazarismo. Importa 
ainda destacar que a produção aqui reunida aponta para uma 
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relativa autonomia intelectual das mulheres da elite católica 
goesa: desde meados do século XIX, elas participavam da vida 
pública atuando em escolas, associações e congressos, como, por 
exemplo, os Congressos Provinciais, que tiveram lugar no início 
do século XX. Suas ideias, seus textos literários e teóricos são 
publicados em periódicos e revelam seus pontos de vista sobre 
literatura e sobre o contexto sócio-histórico em que viveram, 
muitas delas com habilidades intelectuais já desenvolvidas no 
âmbito privado em que jornais de família eram concebidos 
e circulavam. Ademais, muitas dessas mulheres ocupavam 
um papel central na circulação de textos em língua inglesa na 
comunidade de língua portuguesa, uma vez que traduziam 
contos e poemas para o português e os publicam em periódicos.

O protagonismo feminino no campo da intelectualidade 
goesa possibilitou uma produção literária crescente e que se 
estende até a atualidade. Ainda que a escrita literária em língua 
portuguesa tenha sido abreviada, a presença das mulheres 
na literatura goesa produzida em concani, inglês e marata dá 
continuidade à discussão das questões da mulher no campo da 
literatura de língua portuguesa.

Assim como a temática envolvendo a mulher goesa, desde 
o início do projeto a relação entre vida intelectual e imprensa 
periódica foi um tema privilegiado, uma vez que o periodismo 
apresenta-se como espaço privilegiado para compreender a 
dinâmica literária e intelectual de Goa, seja no período colonial 
ou pós-colonial. Essa abordagem é realizada no tema “Dinâmicas 
discursivas e movimentos intelectuais na imprensa periódica”.
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Uma parte expressiva da literatura de língua portuguesa 
foi publicada nos principais jornais de Goa (O Ultramar, A Índia 
Portuguesa, O Heraldo, Heraldo, etc.). Poderíamos citar o caso 
do romance Jacob e Dulce: cenas da vida indiana (1896), de 
Francisco João da Costa (1859-1900), os contos de José da Silva 
Coelho (1889-1944), a poesia de Maria Elsa da Rocha (1924-
2007), entre muitos outros. Entre os tópicos tratados nesse 
recorte temático, podemos mencionar estudos que relacionam 
a matéria literária com a matéria jornalística, o diálogo entre Goa 
e as vanguardas europeias, a relação entre imprensa e formação 
educacional, a participação de goeses na imprensa portuguesa 
no contexto do Império, a presença da imprensa em Bombaim 
voltada para a comunidade goesa, o quadro da imprensa goesa 
na primeira república portuguesa, o jesuitismo no periodismo, 
entre vários outros.

Goa tem sido desde sempre um lugar de trânsito e os goeses 
têm historicamente imigrado para outros espaços conforme 
discutido no recorte temático “Goa em movimento”. Desde 
tempos imemoriais, pessoas de todo o subcontinente indiano 
passaram por aquela região, assim como fizeram os europeus, 
especialmente os portugueses, desde o século XVI. Também 
os goeses migraram ao longo dos anos, quer forçados por 
circunstâncias econômicas, quer por decisão pessoal. Quaisquer 
que venham a ser os fatores específicos em cada caso, essas 
migrações tiveram destinos privilegiados, levando, no final do 
século XIX e no século XX, à formação de comunidades goesas 
nas principais cidades da Índia, nomeadamente em Mumbai, 
assim como nas antigas colônias inglesas e portuguesas. Os 
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vários movimentos desses goeses, a preservação ou o corte 
dos laços com Goa, a reformulação da identidade, a aquisição 
de uma nova língua, tudo isso deu origem a um grande corpo 
de narrativas que representam essas experiências como um 
processo de transformação nas duas comunidades afetadas: a 
comunidade de origem e a comunidade anfitriã, que se tornaram 
tema dos seus próprios agentes. Há diversos estudos no projeto 
que tratam especificamente dessas narrativas.

 O tema “Narrativas de comunidade” surge em razão da 
constatação da grande quantidade de narrativas, em todos os 
gêneros, que se voltam para a recriação literária da comunidade 
goesa em seus diferentes aspectos. Sandra A. Zagarell (1988) 
define as “narrativas de comunidades” como narrativas que 
tomam a vida da comunidade como seu centro, e estudam os 
hábitos cotidianos que retratam o processo minucioso e quase 
ordinário pelo qual a comunidade se mantém coesa. Nos diversos 
trabalhos que compõem este tema, os tempos ficcionais dessas 
narrativas sobre a comunidade goesa cobrem desde 1510, com a 
chegada dos portugueses a Goa, até a integração de Goa à Índia 
em 1961 e suas subsequentes repercussões; em outras palavras, 
essas narrativas apresentam várias temporalidades: moderna, 
colonial e pós-colonial. Por vezes, Goa é descrita como uma 
comunidade idílica que habita em aldeias, instituição indiana 
imemorial que, como já apontou Filipe Nery Xavier (1903), 
parecendo durar eternamente em um lugar onde nada dura. 
Goa também é descrita como uma comunidade marcada por 
conflitos e tensões devido ao desejo de se manter fiel a costumes 
fossilizados. Os textos críticos realizados pelos pesquisadores 
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do projeto, por sua vez, problematizam as perspectivas 
contrastantes a partir das quais a comunidade goesa tem sido 
retratada, tanto pelos goeses que residem em Goa, como por 
aqueles residentes no exterior. Assim, os ensaios problematizam 
e levam adiante a ideia de Zagarell de que qualquer comunidade 
deve sempre ser entendida como performática, fundamentada 
nas relações sociais que nela são representadas.

A identidade goesa é um tema que teve e tem a atenção 
de grande parte da comunidade de Goa. Não podendo ficar 
indiferente a esse fato, o tema “Goanismo, narrativas e 
memórias” vem discutir exatamente as variadas narrativas e 
textos de diversos gêneros que se preocupam em debater o 
que vem a ser essa identidade. Evidentemente se conecta com 
o tema das narrativas de comunidade, mas aqui o foco é, por 
um lado, mais sócio-histórico que literário e, por outro, mas 
voltado para a especificidade que para a diversidade. Goa tende 
a ser representada, interna e externamente, como um “espaço 
da diferença”, oscilando entre um “oriente ocidentalizado” e um 
“ocidente orientalizado”. Essa leitura tem fortes repercussões 
coloniais e pós-coloniais. Ao menos desde o século XIX a 
identidade goesa tem sua existência pautada pela ambiguidade 
entre uma comunidade imaginada goesa e uma identidade 
imaginada imperial portuguesa. Com a libertação de Goa em 
19 de dezembro de 1961, o debate sobre a autenticidade da 
identidade goesa ganha ainda mais força por conta da rápida 
modernização sofrida por aquela sociedade e o crescimento e 
transformação de sua população, com a entrada de um grande 
contingente de cidadãos de várias partes da Índia. Esse tema 
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foi exaustivamente discutido em diversos recortes temporais 
e temáticos no campo da literatura, da etnomusicologia, do 
direito, das artes plásticas, entre outros.

Tendo sido Goa uma colônia portuguesa por quatro 
séculos e meio, tensões e conflitos não faltaram. Uma prática 
bastante recorrente naquela sociedade foi a da constante 
negociação, inspirando o tema “Conflitos e conciliações”. De 
diversa natureza, tais conflitos e conciliações se encontram no 
campo das ideias, como é o caso do debate em torno de uma 
visão de mundo orientalista, da forma como o concebe Edward 
W. Said, em confronto com uma visão de mundo hindu, ou no 
campo da vida social, como conflitos de toda ordem entre os 
goeses e a administração colonial, ou mesmo conflitos entre 
grupos específicos em disputa de mercado de trabalho ou de 
privilégios, além daquelas tensões que já antecediam a ocupação 
portuguesa, relativas à hierarquia das castas e às desigualdades 
sociais e econômicas. É um tema que abrange uma grande 
variedade de tópicos e abordagens.

Se inicialmente o projeto teve no horizonte o plurilinguismo 
de Goa como algo que não podia ser ignorado, após as viagens 
de pesquisa de campo e a inclusão no projeto de novos 
pesquisadores goeses, quer como associados, quer como 
colaboradores, ficou evidente que apenas por um recorte 
metodológico podemos separar as línguas e literaturas ali 
vigentes. Como já foi anteriormente observado, Goa, como toda 
a Índia, é plurilíngue. Mudar de uma língua para outra em Goa 
não é somente um ato de tradução, mas resulta de um conjunto 
de práticas sociais que demandam línguas diferentes. O tema 
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“Plurilinguismo” vem justamente tratar das relações complexas 
que essas línguas estabelecem. Se a relação entre essas línguas 
sempre foi dialógica, como o empréstimo de palavras de uma 
língua para outra revela, também foi mediada por relações de 
poder, dependendo das diferentes forças históricas que atuaram 
em Goa. Essa conscientização fez com que sempre tentássemos 
evitar a celebração da língua portuguesa como sinônimo de 
identidade goesa. Alguns trabalhos focam uma determinada 
língua, em particular quando há o perigo de sua extinção, como 
no caso da língua concani. Outros textos visam a migração 
linguística e cultural do texto literário, quando uma obra passa 
por sucessivas traduções a ponto de ser quase impossível 
identificar qual é sua versão original. Ainda outros textos 
discutem os grupos literários interlinguísticos, que abarcam 
narrativas literárias em diferentes línguas sobre um mesmo 
tema, enquanto outros discutem o status político das diferentes 
línguas e suas produções literárias.

O grupo Pensando Goa tem se voltado cada vez mais para 
reflexões de cunho teórico-conceitual, o que se manifesta no 
tema “Debates Conceituais”. As teorias pós-coloniais, a crítica 
literária, a literatura comparada, os estudos subalternos, a 
história goesa contemporânea, os estudos antropológicos são 
as principais fontes que temos empregado para compreender 
Goa de um ponto de vista literário e cultural. No panorama geral 
da produção de ciências humanas em Goa, essas abordagens 
significam uma verdadeira viragem, pois como reiteram alguns 
historiadores goeses, há ainda uma grande escassez de análises 
que façam discussões meta-históricas sobre Goa e sobre as 
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formas nos quais ela foi inscrita no período colonial e pós-
colonial. As diversas particularidades em torno da multifacetada 
história de Goa faz com que esta tenha diversas implicações 
para os estudos pós-coloniais, nomeadamente, para as leituras 
que envolvem o “Orientalismo”. Uma outra discussão se dá em 
torno do lugar da literatura goesa em língua portuguesa no seio 
do que se pode chamar de macrossistema literário de língua 
portuguesa, no período colonial e a sua reminiscência no período 
pós-colonial. Discute-se também terminologia acerca de como 
designar a literatura de língua portuguesa produzida em Goa, 
assim como a maneira que podemos atribuir sentido e valor 
literário aquelas obras, uma vez que sempre se encontraram em 
uma condição periférica bastante acentuada e sempre tiveram 
consciência disso.
Resultado final: uma proposta singular

Na busca de divulgar os resultados do Projeto Pensando 
Goa, seus pesquisadores têm sistematicamente publicado em 
revistas com peer review e organizado dossiês de revistas no 
Brasil, na Índia e no Canadá. Este é o caso de dois dossiês (n. 30 
e n. 37) da revista Via Atlântica, o segundo a ser publicado no 
segundo semestre de 2020, como também o dossiê 70, intitulado 
“Goan Literature in Portuguese”, da revista indiana Muse India, 
publicado em Hyderabad em 2016, ou ainda o dossiê “Goans 
on the Move”, publicado no volume 7 da revista canadense 
Interdisciplinary Journal of Portuguese Diaspora Studies, em 
2018.

Os membros do projeto têm também publicado livros 
referentes às diferentes temáticas do Pensando Goa. Paul Melo 
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e Castro publicou Lengthening Shadows. An Anthology of Goan 
Short Stories translated from Portuguese (Goa, Índia, 2016) e 
mais recentemente Colonial and Postcolonial Goan Literature 
in Portuguese. Woven Palms (University of Wales Press, 2019). 
Em parceria com Cielo G. Festino, publicou também A House of 
Many Mansions.Goan Literature in Portuguese. An Anthology of 
Original Essays, Short Stories and Poems (Margão, Goa, 2017). 
Duarte Drumond Braga recolheu e publicou a Obra Completa 
de Paulino Dias (São Paulo: Humanitas, 2020, no prelo) e Cielo 
G. Festino está organizando o volume The Goan Village: A 
Plurilingual Literary Cartography, Cielo G. Festino, a ser publicada 
em Margão, Goa, pela editora Under The Peepal Tree.

Como resultado final do projeto, está sendo elaborado 
uma página na internet que conterá os seguintes itens: uma 
biblioteca que disponibilizará obras goesas coletadas nas 
pesquisas realizadas em Goa, em Portugal e na Inglaterra; uma 
coleção de nove livros com ensaios dos pesquisadores baseados 
nos recortes temáticos do projeto; um glossário com termos 
recorrentes, referentes às diferentes aspectos da cultura goesa 
e indiana; entrevistas com escritores e intelectuais goeses; 
material visual e sonoro recolhido durante os quatro anos do 
projeto. Além desses itens, haverá também uma linha do tempo, 
que talvez seja o resultado que expressa de forma mais adequado 
a ideia de história vigente no projeto. Trata-se de um conjunto 
de textos goeses, ou de grande importância para a formação 
daquela tradição cultural e literária, disponibilizados integral 
ou parcialmente na internet, acompanhados de ensaios críticos 
que elucidam criticamente seu conteúdo. Entendemos que é a 
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melhor forma de escrever essa história, já que, dessa maneira, 
tratamos dessa tradição sem elaborar uma narrativa linear e 
ideologicamente unívoca, permitindo a permanência de pontos 
de vistas distintos. Além disso, esse formato tem a vantagem 
de disponibilizar ao leitor os textos dessa tradição, geralmente 
de difícil acesso, estimulando a elaboração de novos estudos 
sobre eles, que eventualmente resultem em novos acréscimos 
de obras literárias e ensaios a essa Linha do Tempo. Ao assim o 
fazer, adotamos um sistema de representação, que faz jus a um 
dos princípios da interdisciplinaridade que é “a dinâmica viva do 
conhecimento” (Leis, 2005, p. 3).

Essa é, portanto, a história literária e cultural que 
estamos propondo da literatura e cultura goesas de língua 
portu-guesa, envolvendo um trabalho coletivo que conta com 
forte internacionalização e interdisciplinaridade, envolvendo 
pesquisadores de diferentes países com distinta formação 
acadêmica, e cruzando fronteiras geográficas, culturais, 
linguísticas, literárias e disciplinares.
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NOS LIMIARES DA LITERATURA:  
AS DROGAS NA INFÂNCIA EM UM ROMANCE DE 

AMADOU KOUROUMA

Josilene Pinheiro-Mariz1 
Saulo Rios Mariz2

Considerações iniciais
A literatura infanto-juvenil pode estimular o imaginário 

do leitor, levando-o a vivenciar as mais diversas experiências. 
Seja com a temática voltada para esse universo, ou com seus 
personagens e ações, ou ainda representando uma realidade que 
se desenha com fortes traços, apontando distintas realidades. 
Nesse viés, estas reflexões, fazem emergir ponderações relativas 
à vida de crianças em uma região da África bastante atingida 
pelas guerras e, consequentemente, por suas implicações, 
dentre as quais, destacamos a presença de crianças-soldado, 
sobretudo, na região oeste do continente.

Portanto, considerando o romance um rico acervo de 
relatos no qual realidade e ficção se condensam, selecionamos 
uma obra que é reconhecida como um clássico da literatura “dita 
francófona” marfinense, que pode ser trabalhada com jovens 
estudantes/ leitores da língua francesa, bem como em ações 
educativas sobre prevenção ao uso indevido e drogas entre 
jovens, o romance do premiado escritor Amadou Kourouma, 
Allah n’est pas obligé3.
1 Profa. Dra. Associada UFCG. Pós-doutorado pela Université Paris 8. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/4945243844289619. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4879-579X. E-mail: jsmariz22@
hotmail.com.

2 Prof. Dr. Associado UFCG. Pós-doutorado pela Université Paris 8. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/9984197509354317. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7988-9516. E-mail: sjmariz22@
hotmail.com.

3 O romance tem duas traduções em língua portuguesa: a primeira é da editora brasileira Estação 
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Discutiremos fundamentalmente o papel despersonificante 
das drogas na infância, trazendo essa realidade para a sala de 
aula de ensino de língua/cultura/literatura francesa, com base 
nos estudos de Moreau (2014) e Naturel (1995). Dessa forma, 
ressaltamos a atualidade da obra literária, além de seu intenso 
caráter humanizador (CANDIDO, 2006) na formação social do 
jovem, podendo repercutir, futuramente, em jovens professores.

Nestas reflexões, atendemos à Lei brasileira 10.639 
que trata da obrigatoriedade do ensino da cultura africana e 
afro-brasileira no ensino básico; mas, muito especialmente, 
intentamos apresentar caminhos para se trabalhar as temáticas 
presentes no referido romance, tais como a orfandade, a  
guerra e, particularmente, o uso de drogas entre crianças, 
como no caso da personagem Birahima, um garoto de apenas 
10 anos de idade que, como outras crianças daquele universo 
são obrigadas a usar psicoativos como haxixe para se manterem 
atentos, desempenhando o papel de crianças-soldados. Este 
último aspecto configura-se no foco central de nossa abordagem, 
uma vez que a narrativa tem na infância perdida a sua principal 
inquietação.

Dentro e fora do mundo imaginário da Literatura a 
questão dos prazeres e sofrimentos relacionados ao uso de 
drogas persiste desde os primórdios. Nos últimos anos, temos  
observado discussões cada vez mais aprofundadas sobre a 
necessidade de repensarmos e elaborarmos estratégias de 
prevenção ao uso indevido de substâncias psicoativas, 
Liberdade: Alá e as crianças soldados (2003); e, a segunda, é da portuguesa Editora Asa: Alá não 
é obrigado (2004). Para uma abordagem em aula de língua francesa, utiliza-se a edição original, 
em francês, e para ações em educação, pode-se utilizar a edição brasileira, de tradução de Flávia 
Nascimento, a que utilizamos neste texto.
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principalmente entre grupos sociais mais vulneráveis, como crianças 
com condições socioeconômicas desfavoráveis (MARIZ, 2016).

Neste capítulo, discutimos sobre a importância da literatura 
infanto-juvenil africana francófona no ensino do francês como 
língua estrangeira (FLE), focalizando-se a temática da infância 
perdida delineada pela personagem Birahima, uma criança que, 
diante de circunstâncias diversas passou a ser uma criança-
soldado em um universo fictício, cuja narrativa é tão chocante e 
aterradora que, por vezes, esquecemos que se trata de uma obra 
de ficção, haja vista a força narrativa de seu narrador. É certo 
que tal impacto só causa esse efeito porque estamos diante de 
um dos maiores escritores africanos de língua francesa de todos 
os tempos e porque a narrativa de vida do pequeno Birahima é 
tão bem traçada que, por vezes, o narratário parece estar diante 
de um noticiário que conta como a vida de crianças que são 
mantidas em cativeiro, em diversos países da África, tornando-
se crianças-soldados. Este último aspecto é fundamental para 
se trabalhar sob o prisma da educação para a saúde e sobre a 
prevenção de drogas na adolescência.

Tal realidade retratada no romance inclui temas diversos, 
para este trabalho, enfocaremos em uma questão que tem se 
constituído em um sério problema social em diversos países do 
mundo, sobretudo naqueles mais pobres, que é o uso de drogas 
entre crianças. Nessa esteira, as nossas reflexões dão conta de 
analisar, a partir da leitura do romance, as reações que podem ser 
causadas pelo uso do haxixe em crianças de aproximadamente 
10 anos de idade, que precisam da droga para se manterem 
atentos, forte e corajosos como crianças-soldados dando, 
portanto, a verossimilhança necessária à narrativa romanesca.
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Allah n’est pas obligé: um romance africano na realidade de 
hoje

A atualidade da narrativa mostra a busca do protagonista, 
Birahima, por sua tia Mahan, no país vizinho, a Libéria resulta em 
uma narrativa que se assemelha a um romance picaresco, pois, 
além de se ler uma espécie de autobiografia do garoto-herói, lê-
se também o universo miserável que ele atravessa na tentativa 
de alcançar seu objetivo de ter uma família de volta. Isso tudo 
se consolida em dores, sofrimentos e grandes aventuras como 
se fossem pretexto para colocar o herói em contato com a 
sociedade.

Decido a título definitivo e completo de meu 
blablabla é Allah não é responsável de ser justo 
em todas essas coisas daqui de baixo. É isso. Eu 
começo a contar minhas saladas.
E, primeiro... e um... me chamo Birahima. Sou 
negrinho. Não que eu seja preto e garoto. Não! 
Mas, sou negrinho porque eu falo mal o francês. 
É assim. Mesmo quando se é grande ou mesmo 
velho, mesmo que seja árabe, ou chinês, branco, 
russo, até americano; se se fala mal francês, se 
diz que fala p’tit nègre, se é negrinho, apesar de 
tudo. Essa é a lei do francês de todos os dias que 
quer isso4.
(KOUROUMA, 2000, p. 7)

Observa-se que na sua apresentação, Birahima traz para 
o leitor uma questão necessária, lembrando o aprendiz-leitor 
da importância da atualização da obra literária. Primeiramente, 
o narrador-personagem lembra que Allah não tem culpa das 
4 Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla est Allah n’est pas obligé d’être juste dans 
toutes ses choses ici-bas. Voilà. Je commence à conter mes salades.
Et d’abord… et un… M’appelle Birahima. Suis p’tit nègre. Pas parce que suis black et gosse. Non ! 
Mais suis p’tit nègre parce que je parle mal le français. C’é comme ça. Même si on est grand, même 
vieux, même arabe, chinois, blanc, russe, même américain ; si on parle mal le français, on dit on parle 
p’tit nègre, on est p’tit nègre quand même. Ça, c’est la loi du français de tous les jours qui veut ça 
(KOUROUMA, 2000, p. 7).
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misérias deste mundo, pois na sua sociedade, sobretudo, 
olhando para a sua mãe, o garoto sempre ouviu e acreditou 
que Allah seria o grande responsável pela nossa condição de 
miséria. Para ele, o fato de sua mãe ter sempre vivido uma vida 
de miserável, diante de sua frágil saúde, seria essa uma forma 
de ela “pagar” purgando os seus pecados. Mas, finalmente, 
ao decidir contar as suas “salades” ou blablabla, ele parece 
reconhecer ou compreender que Allah não é o responsável por 
todas as injustiças desta terra.

Um segundo elemento importante para a atualização da 
leitura é deparar-se com a própria língua francesa que, segundo 
ele, é uma “língua de negrinho”, de quem fala mal o francês: 
“suis p’tit nègre parce que je parle mal le français. Encontramos 
aqui um segundo caminho para mostrar a obra como atual, 
pois diante de tantos conflitos, situações de êxodos, diásporas, 
imigrações e fechamento de fronteiras, como não discutir o que 
é a língua francesa no mundo? Qual o seu lugar? Seu papel social 
e econômico? Entretanto, o nosso foco de atualização da obra 
centra-se nas narrativas do garoto no que concerne ao uso de 
drogas como o haxixe.

Por que as crianças-soldado precisam de drogas? Quais 
os efeitos dessas drogas em um organismo frágil como o da 
criança? Essas serão, então as nossas próximas discussões, 
quando a partir de alguns excertos da narrativa, iremos discutir 
a relação interdisciplinar entre as grandes áreas das Ciências da 
Linguagem e das Ciências Biológicas e da Saúde é rica, complexa 
e instigante. Lembramos que pesquisadores e profissionais 
da biologia, da medicina e de outras áreas da saúde buscam 
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desenvolver conhecimentos e transformá-los em ações concretas 
para melhoria contínua da qualidade de vida (PINHEIRO-MARIZ; 
MARIZ, 2016).

O romance em estudo é certamente uma obra importante. 
A quantidade de premiações internacionais de língua francesa 
ratifica a sua pertinência, pois, logo no ano de sua publicação, 
em 2000, o respeitável Renaudot lhe foi atribuído um como 
reconhecimento. Trata-se de premiação literária criada em 1926 
por jornalistas e críticos literários. O romance ainda recebeu 
também o tradicional Goncourt, organizado pelo Ministério da 
Educação Nacional e pela Fnac. Além dessas duas nominações 
na literatura de língua francesa, também recebeu o prêmio 
Amerigo-Vespucci, no Festival International de Géographie, 
uma importante manifestação anual tanto científica, quanto 
para o grande público organizada pela Associação para o 
Desenvolvimento do Festival Internacional de Geografia, uma 
organização da Lorraine que busca valorizar questões relativas 
ao espaço geográfico, reforçando ainda mais a importância do 
romance como obra literária impactante e, portanto, necessária 
à formação humana de estudantes de língua francesa e de 
interessados pelo continente africano.

A importância do reconhecimento traduzido no prêmio 
Américo Vespúcio é fundamental pois, a narrativa está para 
além de seu país de origem, a Costa do Marfim. O romance é 
uma espécie de imersão nas Áfricas e nas suas adversidades, 
configurando-se em uma imersão nas vivências de camadas 
sociais totalmente corroídas pelas circunstâncias econômicas e 
sociais que assolam alguns países naquele continente.
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Drogas na narrativa: ficção ou verossimilhança?
A relação do ser humano com o uso de substâncias cuja 

atividade biológica predominante é a capacidade de alteração das 
funções cerebrais, denominadas de psicofármacos, psicoativos, 
psicotrópicos ou drogas psicotrópicas (MARIZ, 2016, p.181) é, 
muito provavelmente, mais antiga do que as datas presentes nos 
registros históricos sobre o tema. Desse modo, a presença da 
temática drogas na literatura possui origem quase simultânea à 
essa forma humana de expressão artística.

Desde os primórdios de sua existência até os dias atuais, 
passando pelos célebres Paraísos Artificiais, de Baudelaire, 
que a literatura sempre poetizou as seduções e os sofrimentos 
relacionados ao uso de substâncias psicoativas com o intuito de 
provocar alteração comportamental, seja por motivos religiosos 
e/ou místicos, como fonte de inspiração, para fugir das dores 
da alma ou “simplesmente” para transcender, obtendo “umas 
férias químicas de si mesmo”, conforme apresentado por Aldous 
Huxley (1983); a fim de conectarmos ao infinito ou àquilo que 
julgamos que o seja.

Parece improvável que a humanidade em geral 
seja algum dia capaz de dispensar os Paraísos 
Artificiais, isto é, ...a busca de autotranscedência 
através das drogas ou... umas férias químicas de 
si mesmo... A maioria dos homens e mulheres 
levam vidas tão dolorosas – ou tão monótonas, 
pobres e limitadas, que a tentação de transcender 
a si mesmos, ainda que por alguns momentos, é 
e sempre foi um dos principais apetites da alma. 
(HUXLEY, 1983, p. 23)

Iniciar poeticamente reflexões que se propõem a uma 
verificação sobre quão condizentes com a realidade são os 
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efeitos das drogas presentes entre os protagonistas da 
narrativa objeto deste estudo, pode parecer inadequado 
se reproduzirmos uma visão dicotomizada sobre ciência e 
arte. A literatura é a arte que nos brinda ao brincar com as 
palavras, conduzindo-nos sutilmente ao tênue limiar entre 
verossimilhança e ficção, entre o que faz com que o leitor se 
sinta pisando no solo firme da realidade e o que o encanta, 
fazendo-o transcender sem muletas químicas. Talvez tenha 
sido essa percepção que levou o célebre poeta a se manifestar 
efusivamente em favor da poesia como um dos elementos de 
possíveis enlevo e “entorpecimento terapêutico”, ao dizer:  
“... deve-se estar embriagado. Nada mais conta. Para não sentir 
o horrível fardo do Tempo que esmaga os vossos ombros e vos 
faz pender para a terra, deveis embriagar-vos sem tréguas. Mas 
de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, à vossa escolha. Mas, 
embriagai-vos” (BAUDELAIRE, 2005, p. 198).

A habilidade que alguns autores possuem de, com suas 
ficções, nos conduzirem para – e por – mundos tão (ou mais) 
reais que o nosso, está presente em Allah n’est pas obligé, obra 
na qual Amadou Kourouma apresenta o sofrido cotidiano das 
crianças-soldado, marcado por temáticas complexas, como o 
uso de drogas psicoativas, principalmente o álcool (vinho de 
palma) e a maconha na forma de haxixe. As características desse 
uso, bem como alguns dos efeitos observados nos personagens 
seriam uma clara estratégia do autor para fazer o leitor imergir 
em um contexto ficcional que se propõe a fazer refletir uma dura 
realidade social de muitos seres humanos ao redor do mundo.
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Em dado momento da narrativa, o protagonista descreve 
situações que delineiam com muita verossimilhança os diferentes 
papeis sociais atribuídos às drogas; ou seja, de uma certa forma, o 
usar determinado produto psicoativo e o modo com que adotamos 
tal comportamento, nem sempre é simplesmente uma escolha 
individual, mas algo socialmente influenciado mesmo que, por 
vezes, não o percebamos.

Se levantava com o canto do galo todas as 
manhãs, menos no dia seguinte à noite que havia 
bebido demais vinho de palma antes de se deitar. 
Mas, ressalto que o coronel não usava haxixe, 
nunca, nunca. [...]
Sim, o coronel, o bom Papai merecia se embriagar 
algumas noites dentre as numerosas noites 
podres de sua vida de cachorro Zozor. Mas, ele 
não fumava haxixe. O haxixe, ele guardava para 
as crianças-soldados, pois as tornava mais fortes 
que os verdadeiros soldados. Walahé5.
(KOUROUMA, 2000, p. 35; 37)

Inicialmente, analisemos o vinho de palma. Esse produto 
é, normalmente, obtido pela fermentação da seiva de algumas 
espécies de palmeiras. Em diversas populações constitui-se 
como um elemento que viabiliza a exposição precoce do ser 
humano à bebida alcoólica, não apenas por motivos culturais, 
como também para indução do sono (ROSSATO; BARBIERI, 2007; 
SILVA et al., 2014).

5 Ça se réveillait au chant du coq tous les matins sauf le lendemain du soir où il avait trop bu du 
bon vin de palme avant d’aller au lit. Mais à signaler que le colonel ne prenait pas de hasch, jamais, 
jamais. Il changeait de grigri et enfilait une soutane blanche sur le kalach. Et puis ça prenait la canne 
pontificale surmontée d’une croix, une croix ornée d’un chapelet. Ça commençait par inspecter les 
postes de garde. Les postes de garde tenus par des soldats-enfants à l’intérieur du camp retranché et 
les postes de garde tenus par les soldats à l’extérieur.
Oui le colonel Papa le bon méritait de se soûler quelques soirs parmi les nombreux soirs pourris de la 
vie de chien de Zorzor. Mais il fumait pas du hasch. Le hasch, il le conservait pour les soldats-enfants, 
ça les rendait aussi forts que des vrais soldats. Walahé! (KOUROUMA, 2000, p. 35; 37).
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O princípio psicoativo de todo e qualquer vinho, em 
maior ou menor grau (teor alcoólico), é o álcool etílico, também 
conhecido como etanol. Essa substância é um depressor do 
sistema nervoso central por ação gabaérgica, ou seja, ativa 
as sinapses (junções neurais) cujo neurotransmissor é o ácido 
gama-aminobutírico, mais conhecido pela sigla GABA. A 
neurotransmissão gabaérgica é inibitória, o que significa que 
ela reduz a atividade neural e, consequentemente, a função 
cerebral, pois as sinapses gabaérgicas são as mais frequentes 
no tecido cerebral em cerca de 60% do cérebro humano adulto. 
(MALBERGIER, 2018). Assim, é fácil compreender o efeito 
indutor de um sono muito semelhante ao natural, denominado 
de efeito hipnótico, das bebidas alcoólicas em geral. Tal efeito 
será mais intenso e mais prolongado, quanto maior for o teor 
alcoólico da bebida utilizada e, evidentemente, quanto maior for 
a quantidade ingerida. Verificamos a verossimilhança da obra 
quando no excerto citado, lê-se: “[...] menos no dia seguinte 
à noite que havia bebido demais vinho de palma antes de se 
deitar [...]” (grifo nosso). De fato, o uso de bebidas alcoólicas em 
uma quantidade maior que a habitual e antes de dormir, pode 
prolongar o sono e deixá-lo mais profundo.

Todavia, uma questão surge ao lermos outro momento do 
trecho selecionado. “[...] Sim, o coronel, o bom Papai merecia 
se embriagar algumas noites dentre as numerosas noites podres 
de sua vida de cachorro de Zorzor”. Pelos conhecimentos 
neurofarmacológicos, que nos explicitam o mecanismo de 
ação do etanol no encéfalo, parece contraditório que alguém 
submetido a um cotidiano de sofrimento (“noites podres”) 
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recorra à uma substância química que irá reduzir ainda mais a 
sua atividade cerebral, além de outros efeitos tóxicos. Não seria 
mais recomendável o uso de uma droga estimulante como a 
própria maconha? Novamente, a ciência se ombreia à arte para 
honrar a habilidade dos espíritos sensíveis e que observam 
a realidade com atenção. Apesar de depressor do Sistema 
Nervoso Central (SNC), sabe-se atualmente que os primeiros 
circuitos cerebrais atingidos pelo etanol, ao longo do processo 
de uso prolongado e/ou de grandes quantidades, são circuitos 
cerebrais responsáveis pelos freios sociais, conforme o senso 
comum, ou seja, pela capacidade do cérebro humano adulto de 
estabelecer limites comportamentais ao organismo. Portanto, 
com tais circuitos em hipofunção, nos sentimos mais eufóricos, 
aparentemente estimulados e, obviamente, mais relaxados 
(MALBERGIER, 2018, p. 450). Logo, o “bon Papa” descrito por 
Birahima, poderia, talvez, evadir-se um pouco do “[...] horrível 
fardo do Tempo.” mencionado por Baudelaire e buscar umas 
“[...] férias químicas de si mesmo [...]” citadas por Aldous Huxley 
(1983); adormecendo ao ponto de despertar somente mais 
tarde, na manhã seguinte.

A outra droga claramente citada nos excertos selecionados 
é o haxixe, ou hashish, uma forma bem particular de maconha. O 
haxixe é um exsudato resinoso seco coletado das inflorescências de 
exemplares de Cannabis cultivados, nascida espontaneamente, 
a fim de potencializar a sua ação. Possui um teor de 
tetrahidrocanabinol (THC), que é o princípio psicoativo da planta, 
de 10 a 20%. Isso é bem mais do que a composição da maconha 
comercializada no Brasil, por exemplo, na qual os teores de 
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THC variam de 1 a 3%. Diversos outros produtos podem ser 
elaborados a partir da planta Cannabis sativa L. e, por certo, irão 
produzir diferentes efeitos comportamentais em seus usuários, 
pois possuem distintas concentrações de tetrahidrocanabinol 
(MOREAU, 2014; AZEVEDO et al, 2018).

Entretanto, o mecanismo de ação cerebral do THC e outros 
canabinóides não é tão simples e homogêneo. Pesquisas já 
comprovaram a presença de receptores canabinóides no tecido 
cerebral, ou seja, possuímos canabinóides endógenos como 
neurotransmissores, cuja função seria exercer uma modulação 
do funcionamento cerebral por um controle entre estímulo e 
inibição do desenvolvimento das sinapses cerebrais (PARKER, 
2017). Essa descoberta enfraqueceu a percepção moralista de 
demonização da maconha. Afinal, seus constituintes nos são 
muito mais familiares do que se pensou por muito tempo.

Farmacologicamente, a maconha não é classificada nem 
como estimulante (psicoanaléptico) nem como depressora 
(psicoléptico), mas sim como uma droga psicodisléptica, ou 
seja, que pode produzir efeitos estimulantes e/ou depressores, 
desorganização e/ou reorganização do funcionamento cerebral, 
a depender de fatores como: teor do psicoativo no produto usado, 
peculiaridades do usuário, padrões de consumo ou influências 
do meio social. Outros efeitos não raramente mencionados por 
usuários são: alucinações e relaxamento. Nem todos os usuários 
dos derivados de Cannabis relatam efeitos agradáveis; muitos, 
assim como o nosso protagonista, descrevem fortes náuseas e 
vômitos quando das primeiras experiências de uso (JULIENNE, 
2013; MOREAU, 2014; PARKER, 2017; PEREDA-MIRANDA; 
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TAKEDA, 2017; AZEVEDO et al, 2018): “A primeira vez que eu 
usei haxixe, eu vomitava como um cachorro doente. Depois, me 
veio pouco a pouco e, rapidamente, tive forças de adulto. Faforo 
(bangala do pai)”6 (KOUROUMA, 2000, p. 50).

Vários são os efeitos prejudiciais do uso intenso e/ou 
prolongado de canabinóides, principalmente sobre o sistema 
neurológico, incluindo perda da coordenação motora e da 
relação entre tempo e espaço; mas também sobre outros 
sistemas, tais como: cardiovascular, imunológico e hematológico. 
Prejuízos cognitivos e perda da memória recente estão bem 
documentados (JULIENNE, 2013; MOREAU, 2014; PARKER, 2017; 
PEREDA-MIRANDA; TAKEDA, 2017).

A contribuição da Psicofarmacologia nos ajuda a 
compreender o fato de o Coronel não usar o haxixe. Ele, enquanto 
líder de um exército, não precisa de efeitos euforizantes e 
estimulantes da vigília, pois não precisa atuar como vigia ou 
sentinela; pelo contrário, os efeitos indutores do sono lhe eram 
mais convenientes. Ademais, conforme já comentado, em um 
contexto de alta diversidade de possíveis efeitos, as sensações 
obtidas com o uso da maconha seriam fortemente influenciadas 
por características do indivíduo. Sabe-se que entre usuários 
mais jovens predominam os efeitos euforizantes e ansiolíticos, 
úteis para suavizar um cotidiano de sofrimentos, enquanto em 
adultos se observa com maior frequência: prejuízo locomotor 
e dificuldades com a relação tempo e espaço, resultados 
provavelmente indesejáveis para um estrategista militar.

6 La première fois que j’ai pris du hasch, j’ai dégueulé comme un chien malade. Puis c’est venu petit à 
petit et, rapidement, ça m’a donné la force d’un grand. Faforo (bangala du père)! (KOUROUMA, 2000, 
p. 50).
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Essa dualidade da droga em questão, efeitos mais 
euforizantes em jovens e mais depressores em adultos, nos leva, 
naturalmente, a refletir sobre a genialidade de Baudelaire, que ao 
discorrer sobre a maconha, no seu Paraísos Artificiais, apregoou 
que essa droga nada possui de especial; apenas nos ajudaria a 
libertar o que guardamos, aquilo que já existe em nós; talvez 
a euforia juvenil ou a melancolia do adulto que se aproxima da 
velhice. Ou seja, que o haxixe apenas produz nos organismos, o 
“natural excessivo”.

De fato, se já temos uma neurotransmissão canabinóide, 
uma espécie de “maconha endógena”, usar o haxixe ou qualquer 
outro derivado da maconha, “apenas” exacerbaria esse 
mecanismo interior. O apenas entre aspas, chama a atenção 
para que esse comportamento provavelmente não será adotado 
impunemente, haja vista que os riscos à saúde são reais (PARKER, 
2017, p. 19; 32).

O próprio autor de os Paraísos Artificiais deixa claro o 
quanto a droga pode ser danosa ao organismo, ao afirmar:

Que as pessoas da sociedade e os ignorantes, 
curiosos para conhecer os gozos excepcionais, 
saibam bem que não encontrarão no haxixe nada 
de miraculoso, absolutamente nada a não ser o 
natural excessivo.
[...]
Enquanto nós, poetas e filósofos, regeneramos 
nossa alma pelo trabalho excessivo e pela 
contemplação; pelo exercício assíduo da vontade 
e pela nobreza da intenção, criamos permanente 
para nosso uso, um jardim de beleza verdadeira7.
(BAUDELAIRE, 2005, p. 10; 38)

7 Que les gens du monde et les ignorants, curieux de connaître des jouissances exceptionnelles, 
sachent donc bien qu’ils ne trouveront dans le haschisch rien de miraculeux, absolument rien que le 
naturel excessif. [...] tandis que nous, poètes et philosophes, nous avons régénéré notre âme par le 
travail successif et la contemplation; par l’exercice assidu de la volonté et la noblesse permanente de 
l’intention, nous avons créé à notre usage un jardin de vraie beauté (BAUDELAIRE, 2005, p. 10; 38).
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Logo na uma primeira leitura percebe-se que não se trata 
de um texto que louva a droga, uma vez que ratifica a potência 
das propriedades negativas, destacando-se comportamentos 
como uma fadiga extrema e a preguiça. O poeta “faz uma 
diferenciação dos usuários em dois grandes grupos, como se 
fossem diferentes terrenos cujas características intrínsecas 
determinariam se uma semente plantada e adubada iria ou não 
germinar” (PINHEIRO-MARIZ; MARIZ, 2016, p. 275).

É indispensável, portanto, que seja no domínio da Saúde, 
ou no das Letras, que se dê espaço para discussões que deem 
conta da intrínseca relação entre as áreas, destacando-se, por 
conseguinte, o quanto os saberes são interligados e, por essa 
razão, o quanto o educador pode ter um papel fundamental na 
saúde, inclusive, mental da criança e do adolescente, utilizando 
o espaço da sala de aula para desenvolver um trabalho que 
sensibilize o aprendiz às mais diversas realidades existentes no 
mundo.
Uma possibilidade de trabalhar a Lei 10.639 pela leitura 
literária

De fato, com a instituição da Lei Federal 10.639/03 que 
orienta quanto ao ensino da cultura africana em sala de aula de 
estudantes do Ensino Básico, parece-nos que para os professores 
de línguas estrangeiras trata-se de uma realidade distante 
e com poucas chances de uma execução real. Entretanto, a 
referida Lei dá um importante apoio para que esses professores 
possam dar aos seus aprendizes uma visão mais ampla das 
línguas no mundo. Se a pergunta for: “como pode o professor 
de uma língua estrangeira, atender a tal orientação federal?”. 
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Encontramos respostas no continente africano, levando-se em 
conta que naquele espaço estão presentes diversas línguas de 
ensino no Brasil, como o francês, espanhol, inglês, apenas para 
citar algumas, além das línguas locais.

Vendo por esse por esse prisma, o romance em estudo 
dá suporte para discussões diversas, pois configura-se em uma 
realidade de fatos atuais, instigando, certamente, conforme 
já reiterado algumas vezes, a abordagem, em sala de aula, de 
temáticas presentes no romance como orfandade; guerra; o uso 
de drogas entre crianças, pelo viés da leitura literária.

Esse romance de Kourouma nos conduz a constatar o que 
Naturel (1995) ressalta ao lembrar que ler uma obra literária com 
estudantes deve-se traduzir em levá-lo a perceber que a literatura 
é algo vivo e que faz parte do seu dia a dia. Não é ao acaso que 
existe a estimativa de que as adaptações cinematográficas a 
partir de obras literárias, ao contrário do que se pensou ao longo 
de muitos anos, não “matam” a obra literária; pelo contrário, 
estimulam a leitura de obras mesmo que sejam longas, como 
é o caso dos romances Harry Potter e Outlander, por exemplo, 
que tiveram um primeiro contato com o grande público, a partir 
de suas adaptações para o cinema. Embora sejam obras longas, 
isto é, com diversos volumes, tendo cerca de quase mil páginas, 
cada um deles, são narrativas que atraem o leitor jovem, dadas 
as suas peculiaridades.

No caso do romance Allah n’est pas obligé, o fato de 
trazer as crianças de um universo em que as guerras são a 
tônica constante e a orfandade é apenas um mero detalhe é, 
sem dúvidas, um argumento que se constitui em força narrativa 



196
S

a
b

e
r
e

s
 e

m
 C

o
n

e
x
ã

o
 n

a
 U

n
iv

e
r
s
id

a
d

e
: 
lí

n
g

u
a

, 
li

te
ra

tu
ra

 e
 c

u
lt

u
ra

de Kourouma. Considerando-se que se trata de uma história 
ancorada no continente africano, e cujos personagens-crianças 
são obrigadas a usar psicoativos como haxixe, álcool e outras 
drogas para agirem como soldados e também para minimizar a 
fome e as tristezas de suas vidas, pode ser um potente recurso 
de discussões não somente em relação às Áfricas, mas, buscando 
diálogos interculturais, haja vista que no Brasil, este flagelo 
também é real.

De fato, a afinidade entre as disciplinas da área das Ciências 
da Linguagem e das Ciências Biológicas e da Saúde é necessária 
e provocadora por suas características particulares que podem 
dar ao professor o suporte suficiente para ajudar o seu aprendiz 
a abrir as suas fronteiras culturais. No caso das Ciências da 
Linguagem, vemos a literatura, como uma forma de expressão 
de arte, que no seu jogo com as palavras, pode ajudar o leitor 
a caminhar entre o que é verdade e a ficção, suscitando alguma 
identificação no leitor e o arrebatando-o e o fazendo vivenciar 
emoções que se constituiriam em premiação ao chamamento 
para visitas aos mundos fictícios. No caso particular do romance, 
a proposta de leitura integral seria um convite à experimentação 
dos dissabores da vida de uma criança-soldado.

O romance pode ser a abertura para se discutir, por 
exemplo, as guerras tribais no Oeste da África ou África 
ocidental, região em que está ancorada a narrativa Birahima 
e seus companheiros de desditas. Outro aspecto que instiga 
discussões é a violência na infância. Ora, como tratar da questão 
de drogas na infância, sem discutir que essas adversidades 
estão ancoradas em comportamentos que dão conta de uma 
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enorme violência contra crianças e adolescentes. Mas, ressalte-
se que, infelizmente, esses comportamentos não são peculiares 
aos diversos países do continente africano. Em nosso país, as 
crianças que trabalham para o tráfico de drogas, como “aviões” 
não seriam verdadeiros soldados ainda infantes?

Temas como o da violência contra a criança são de discussão 
imperativa, uma vez que é algo muito vivo na nossa sociedade, 
considerando-se que as drogas, como estopim da violência, têm 
retirado um número significativo de crianças e jovens de seus 
lares. Trata-se de uma temática delicada que merece reflexões, 
pois, sabe-se que hodiernamente, os jovens têm sido atingidos 
cada vez mais cedo por uma enorme necessidade de realização, 
alimentada por sentimentos como angústia, medo, cobranças 
excessivas na escola ou algum sentimento de abandono, dentre 
muitos outros sentimentos que ameaçam o seu bem-estar, 
ocasionando uma cascata de efeitos impresumíveis. Por esse 
prisma, a droga seria vista como aquela que supre as carências; 
porém, o seu efeito passageiro é tão somente uma falsa muleta, 
pois como afirma o poeta Baudelaire (2005, p. 38), faz necessário 
que se crie “permanente para nosso uso, um jardim de beleza 
verdadeira”.

Na esteira do poeta simbolista, pelas trilhas de seus 
Paraísos Artificiais, como seria possível criar esse jardim de 
“beleza verdadeira”? Sob o nosso olhar, a leitura literária pode 
ser um dos caminhos mais frutuosos para esse fim, uma vez que 
a literatura é esse misto de real e ficção, que permite ao leitor 
uma viagem na realidade fictícia de cada página, sobretudo 
quando se trata de jovens leitores. O romance de Kourouma 
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provoca o leitor perspicaz e instiga aquele que tem menos leitura 
de mundo, pois ao longo de diversas narrações do protagonista, 
é possível deparar-se com o incômodo entre o que é verdadeiro 
e o que é apenas criação literária. Entretanto, nesse aspecto 
habita um dos maiores atributos do romance, uma vez que ele 
permite a viagem pela África profunda, nas histórias do garoto 
Birahima.

Em um ambiente de ensino de língua e cultura, esse 
romance também é capaz de aproximar o leitor de realidades 
das políticas africanas. No momento em que permitimos que o 
estudante conheça organizações que seriam responsáveis por 
preservar a ordem, diante de tantas guerras entre povos e tribos, 
ao povo africano, encontramos em ocasiões diversas, siglas 
de organizações reais que têm relação direta com a História 
da Libéria, por exemplo. Há, portanto, diversas referências 
às organizações, que nas vias da narrativa imprimem um tom 
irônico, levando o leitor a perceber quanto são falhos esses tais 
aparelhamentos oficiais. No excerto a seguir, lê-se a ironia em 
relação ao já nominado ironicamente Papa, le bon, neste caso, 
ligado à religiosidade. No relato de Birahima, o coronel, dito 
pai de todas as crianças-soldados, – meninos e meninas –, que 
também os escravizava, fazendo-os acreditar que era o Bom, 
tinha um comportamento polarizado, indo aos extremos, sendo 
cruel e religioso, quando se fazia necessário, conforme se pode 
ler abaixo:

A gente chega ao acampamento entrincheirado 
do Coronel Papa, o bom. Os donos descem do 
carro e voltam para a casa do Coronel Papa o 
bom. Tudo é desembalado, pesado ou estimado. 
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As taxas alfandegárias são calculadas de acordo 
com o valor. Grandes palavreados são ditos, 
discute-se fortemente e então o acordo é 
concluído. Paga-se, restitui-se em espécie, arroz, 
mandioca, fonio ou em dólar americano. Sim, em 
dólar americano. Coronel Papa o Bom organiza 
uma missa ecumênica. (No meu Larousse, 
ecumênico significa uma missa na qual fala-se 
de Jesus Cristo, Maomé e Buda.) Sim, o coronel 
Papa, o bom, organiza uma missa ecumênica. Isso 
traz muitas bênçãos. E nos separamos.
É assim que acontece. Porque o coronel Papa, 
o bom, é o representante, o pregador do NPFL. 
(NPFL é a abreviação em inglês de National 
Patriotic Front of Liberia. Em bom francês significa 
Front national patriotique du Liberia.) NPFL é 
o movimento do bandido Taylor que semeia o 
Terror na região.
(KOUROUMA, 2003, p. 53) 8

O sarcasmo talvez seja a principal tônica desse excerto, 
pois o que seria um culto ecumênico? Culto a Jesus Cristo, ou a 
Maomé ou até a Buda? Estariam as três figuras no mesmo espaço 
de fé e, talvez, de responsabilidade pelo caos do mundo? Um 
exemplo que reforçaria essa possiblidade é o fato de o Bom ser 
representante da Frente Patriótica Nacional da Libéria (NPFL). 
Esse movimento ficou conhecido por ser um grupo de rebeldes 
que lutaram no período de 1989 a 1997, na guerra que foi 
conhecida como Primeira Guerra Civil da Libéria e foi liderado por 
Charles Taylor, que nas palavras do personagem era o bandido, 
8 On arrive au camp retranché du colonel Papa le bon. Patrons du convoi descendent, ça rentre chez 
le colonel Papa le bon. Tout est déballé, pesé ou estimé. Les taxes des douanes sont calculées selon la 
valeur. De gros palabres s’engagent, ça discute fort et puis l’accord se conclut. Ça paie, repaie et en 
nature, du riz, du manioc, du fonio ou en dollar américain. Oui, en dollar américain. Le colonel Papa 
le bon organise une messe œcuménique. (Dans mon Larousse, œcuménique signifie une messe dans 
laquelle ça parle de Jésus-Christ, de Mahomet et de Bouddha.) Oui le colonel Papa le bon organise une 
messe œcuménique. Ça se fait plein de bénédictions. Et on se sépare.
C’est comme ça que ça se passe. Parce que le colonel Papa le bon, c’est le représentant, le prédicateur, 
de NPFL. (NPFL, c’est l’abréviation en anglais de National Patriotic Front of Liberia. En bon français, 
ça signifie Front national patriotique du Liberia.) NPFL est le mouvement du bandit Taylor qui sème la 
terreur dans la région (KOUROUMA, 2000, p. 53).
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pois resistia contra o regime de Samuel Doe, de partido oposto. 
A NPFL reuniu combatentes de diversos países, tais como Líbia, 
Costa do Marfim, Burkina Faso e foi acusada de violar direitos 
humanos, dentre outros males. A FPNL, liderada por Charles 
Taylor, iniciou uma luta armada contra o regime autoritário de 
Samuel Doe. Cerca de nove meses depois, Doe foi capturado e 
morto pela Frente Patriótica Nacional Independente da Libéria 
no quartel-general do Grupo de Monitorização do Cessar-Fogo 
(PIMENTA, 2009). Este último, a ECOMOG ou ECOWAS, assim 
como a NPFL, também é citado na narrativa de Birahima, em um 
episódio que levaria o leitor a ver esse fato real da prisão de Doe:

Era engraçado ver um ladrão de estrada, um 
criminoso como Johnson, chorando tanto, tanta 
era a sua raiva do ECOMOG. Ele vestiu novamente 
o seu hábito de monge para a ocasião e suplicou 
e disse. Deus os tinha dado, Deus os tomou. Deus 
não é obrigado a ser sempre justo. Obrigada, 
bom Deus. (KOUROUMA, 2000, p. 70)9

Neste excerto, o garoto conta uma das ações do Grupo 
de Monitorização do Cessar-Fogo, em um episódio que leva o 
leitor a, novamente, deparar-se com o título do romance, com 
um suave toque de ironia; neste caso, percebe-se na escrita de 
Kourouma uma mensagem relativa aos excessos de religiosidade 
que culpam forças sobre-humanas por tantos males, em especial, 
no continente africano. É certo que o professor que busca 
mostrar uma África para além dos estereótipos tão marcantes 
do continente em Allah n’est pas obligé permite uma discussão 
mais profunda e real das desventuras do povo africano que vive 
9 C’était marrant de voir un bandit de grand chemin, un criminel comme Johnson, pleurer à chaudes 
larmes tellement, tellement il était en colère contre ECOMOG. Il a revêtu l’habit de moine pour 
l’occasion et il a prié et il a parlé. Dieu les avait donnés, Dieu les a repris. Dieu n’est pas obligé d’être 
toujours juste. Merci bon Dieu (KOUROUMA, 2000, p. 70).
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em permanente estado de guerra entre tribos do mesmo país, 
a exemplo dos Tutsis e Hutus em Ruanda. O romance pode ser 
também uma ponta do fio para discutir governos totalitários 
e, de modo muito especial, permite discutir a nossa realidade 
brasileira atual. A leitura desse romance pode levar o estudante 
a refletir sobre o seu papel enquanto cidadão, considerando-se 
as inúmeras consequências desse papel social.

Ressalte-se ainda que ratificando a obra de ficção, 
harmonizando com a realidade, outros movimentos e grupos 
também são citados, tais como: ULIMO – Mouvement uni de 
Libération pour le Liberia; LPC – Liberian Peace Council; HRC 
– Haut-Commissaire aux réfugiés; CDEAO – Communauté des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest; ACRM – Anticorruption; RUF – 
Front révolutionnaire uni; AFRIC – Conseil révolutionnaire des 
Forces armées; OUA – Organisation de l’Unité Afrique; ONG – les 
Organisations non gouvernementales.

Essa estratégia narrativa justificaria a admirável aceitação 
do romance por leitores de idades distintas, sobretudo, pelos 
jovens leitores. Esse é também um fator que permite o que 
propõe Naturel (1995), quando lembra que, por vezes, a obra 
literária parece estar distante do aprendiz, porque o professor 
coloca a literatura em um lugar de inalcançável, quando na 
verdade, é algo que está no cotidiano. Nesse aspecto, essa obra 
de Kourouma estaria muito próxima do que sugere Aristóteles 
(1981); pois para o filósofo grego, a literatura teria o duplo 
papel de divertir e ensinar, assim como para a formação integral 
humana. Assim, pode-se até dizer que é possível ler o romance, 
comparando-o com um livro de História da África, muito embora 



202
S

a
b

e
r
e

s
 e

m
 C

o
n

e
x
ã

o
 n

a
 U

n
iv

e
r
s
id

a
d

e
: 
lí

n
g

u
a

, 
li

te
ra

tu
ra

 e
 c

u
lt

u
ra

não seja esse o papel da obra literária; porém, a verossimilhança 
é tão forte que pode confundir o leitor. Nesse viés, no que 
concerne à relação entre Literatura e História, essa é também 
uma discussão indispensável de se travar, tanto com estudantes 
de FLE, quanto em qualquer outro espaço de ensino, haja vista 
que, de um modo geral, acredita-se no que está nos livros de 
História, enquanto para o leitor, a Literatura é só ficção. Mas, e 
os interesses por trás de quem escreveu a História? Todavia, esta 
não é uma discussão para este capítulo, precisamos retomar o 
fio e encerrar com as nossas últimas considerações sobre esses 
limiares da literatura e as drogas na infância.
Considerações derradeiras

Em guisa de concluir estas reflexões, retomamos a 
importância do romance aqui lido por um prisma de uma 
complexidade que está para além da literatura, pois enfocamos 
os efeitos das drogas na infância, considerando a complexidade 
da narrativa. Não se pode deixar de citar que para os jovens 
da narrativa, o uso de substâncias ilegais revela-se como uma 
forma de empoderamento, de euforia e de libertação da dura 
realidade social em que se encontravam. O que reflete uma 
realidade social em diversos espaços em todo o mundo, pois 
o uso de drogas na adolescência é um dos maiores flagelos da 
humanidade.

Ora, se para as crianças, a droga tem esse papel de 
empoderamento, esse mesmo uso, nas mãos do coronel 
traduzia-se em uma forma de aprisionar e manter a fidelidade 
do seu exército de crianças-soldados. Afinal, não seria o mesmo 
que a maconha faz no cotidiano real da nossa juventude? Se por 
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um lado ela permite um sentimento de evasão, transcendência e 
liberdade, por outro lado, apesar de sua relativamente pequena 
capacidade de produzir dependência, essa droga conduz o 
usuário a uma espécie de escravidão. Isso porque no momento 
em que o jovem se acostuma com tal muleta química para 
sentir-se eufórico, empoderado e livre, por vezes, de si mesmo, 
ele também se transforma em seu escravo, um caminho de difícil 
retorno.

Por isso, é necessário e mesmo indispensável retomarmos 
o nosso poeta: “[...] deve-se estar embriagado. Nada mais conta. 
Para não sentir o horrível fardo do Tempo que esmaga os vossos 
ombros e vos faz pender para a terra, deveis embriagar-vos sem 
tréguas. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, à vossa 
escolha. Mas, embriagai-vos (BAUDELAIRE, 2005, p. 198).

A partir dessa afirmativa, faz-se necessário refletir a 
respeito de políticas públicas, na Saúde e na Educação, que 
deem conta de dar um Norte ao jovem, afastando-o das drogas. 
O poeta, considerado um maldito, muito provavelmente por 
escrever verdades que chocaram a sociedade do seu tempo, 
está presente em nossas discussões sobre o ensino da cultura 
africana, literatura no âmbito do FLE, enfocando a literatura 
africana porque nos parece que ele consegue traduzir a 
necessidade dessas discussões tão atuais, que percebemos ao 
nos depararmos com o conjunto de trabalhos sobre como e 
porque ensinar literatura, em conexão com outros saberes, haja 
vista que essa é uma das principais funções da literatura.

Embriaguemo-nos, portanto, de leituras literárias, levando-
as aos nossos alunos, fazendo-os perceberem a importância da 
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leitura de uma obra como Allah n’est pas obligé, de Amadou 
Kourouma, dada a sua atualidade por tratar de questões tão 
relevantes na sociedade moderna como o uso de drogas na 
infância. Evidentemente, que tal percepção é também assegurada 
a qualquer obra que, de certa forma, lide com questões hodiernas 
e que possa permitir que o aprendiz da língua se depare com a 
diversidade temática que a obra literária pode instigar.

O impacto social e estético do romance de Kourouma reside, 
não unicamente, no fato de abordar questões que permitem 
intensas reflexões na sala de aula. Mas, retomando Baudelaire, 
perguntamo-nos: não nos entorpeceríamos também diante das 
nossas dificuldades cotidianas (relativamente) mais leves? Quais 
seriam as “drogas nossas de cada dia”? Como encontrar o seu 
caminho, ou pelo menos a mais saudável dentre as opções? São 
muitos os questionamentos que nos instigam e levam a dizer que 
a literatura é real e, por certo, a África pode ser trabalhada por 
professores de línguas em busca de uma formação mais completa 
e humana, como queria Candido (2004), conscientizando-se, 
assim, sobre os descaminhos de muitas infâncias perdidas.
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LETRAS: 
ENTRE A TRADIÇÃO E A CONTEMPORANEIDADE

Neusa Barbosa Bastos1

O início
Rememorar a história, tecendo considerações sobre o 

passado, faz com que nos sintamos parte do tecido sócio-cultural 
mantenedor de tradições e guia de condutas. Revela-se, assim, a 
constituição de nossa historicidade. No entanto, buscar reavivar 
as lembranças não satisfaz, é preciso, ainda, que consultemos os 
arquivos que recuperam, desvelando, períodos não vivenciados e 
integrantes de nossa formação ideológica. Como pesquisadoras 
voltadas para os estudos de Língua Portuguesa e de seu ensino 
e ligada a Instituições de Ensino como a PUC/SP e a UPM, 
procuramos discutir a questão do ensino na cidade de São Paulo, 
locus da Universidade. Num primeiro momento, abordaremos 
o curso de Letras em sua origem e seu desenvolvimento, em 
seguida, trataremos do ensino da gramática e da linguística no 
Curso de Letras e, por fim, discutiremos uma política linguística 
para o ensino de língua no Brasil.
Curso de Letras – origem e desenvolvimento

Segundo Bastos e Marquesi (2001), as raízes da escola 
contemporânea paulista estão na fundação de São Paulo de 
Piratininga entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, pelo Padre 
Manuel da Nóbrega em 25 de janeiro de 1554. Nasce assim o 
Colégio dos Jesuítas, o único até meados do setecentismo.

1 Professora Dra. Titular do PPGLetras/UPM e do PPGLíngua Portuguesa/PUCSP. Lattes: http://lattes.
cnpq.br/6767627111553241. ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5529-4606. E-mail: nmbastos@
terra.com.br.

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=D6D1C16C71E91C743901DCCFC43292F6
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=D6D1C16C71E91C743901DCCFC43292F6
https://orcid.org/0000-0001-5529-4606
mailto:nmbastos@terra.com.br
mailto:nmbastos@terra.com.br
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Num ambiente impulsionado pela cultura de subsistência, 
pelas plantações da cana de açúcar, posteriormente, pela criação 
de gado e, ainda, pela busca de ouro e pedrarias, os limites 
do ensino eram restritos, o que dificultava a sua ampliação. 
Contribuíram para isso a questão da ausência de professores 
disponíveis para o ensino; da ausência de material: livros e 
papel, para que se procedesse ao ensino da leitura e da escrita 
e a dificuldade de se ensinar aos gentios a Língua Portuguesa.

Outro aspecto a se considerar é o fator relativo à política 
linguística estabelecida pela Metrópole, que visava ao controle 
ideológico dos colonizados: devia-se falar a Língua Portuguesa, 
mas os colonizadores não incentivavam a criação, na Colônia, 
de escolas: colégios e faculdades. O objetivo era, de acordo 
com Bastos e Marquesi (2001), que os ilustres paulistanos, 
interessados em estudar, se deslocassem até a Metrópole para 
conclusão de estudos e aquisição do pensamento português/
europeu. Mesmo assim, a disseminação da cultura em terras de 
Piratininga se dá lentamente por meio do esforço dos jesuítas 
e, logo após a expulsão dos mesmos por Marquês de Pombal, 
a influência de religiosos continua sendo importante para o 
florescimento cultural por meio do ensino das humanidades.

A continuidade da ideologia eclesiástica difundiu, na 
colônia, a unidade social e cultural formando uma sociedade 
brasileira ancorada na educação e nos costumes portugueses, 
durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Segundo Azevedo (1996, 
p. 546), jesuítas e, posteriormente, franciscanos e carmelitas 
levaram avante tal ideologia, mesclando-se, a partir do século 
XIX, às novas ideias democráticas trazidas pelos estrangeiros que 
vinham para o Brasil.
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Nesse período, o surto cafeeiro favoreceu o reerguimento 
das províncias, e o Colégio de São Paulo, centrado no ensino da 
leitura, da escrita, dos algarismos, do latim e das artes, continuava 
a ser praticamente o único centro de instrução existente na vila 
de São Paulo de Piratininga, onde dominavam conhecimentos da 
Gramática, da Retórica e das Humanidades. Surgia, assim, uma 
elite cultural, que ia transformando São Paulo em um grande 
centro irradiador de cultura.

As estratégias de ensino se aperfeiçoavam, surgindo 
novas técnicas para os estudantes graduados que, segundo 
Bruno “faziam mesmo atos públicos de conclusões lógicas. 
Armavam-se cadeiras muito adornadas para a banda da rua e 
ali se digladiavam defendentes e arguentes”2 (1984, p. 398). 
Alguns convidados ilustres participavam de tais sessões de 
consolidação de aprendizagem, que revelavam preparo para os 
alunos do colégio que se defendiam apoiados em seus mestres, 
o que revelava um processo interacional intenso.

Assim, foi-se, a partir de uma elite, fortalecendo a educação 
que marcava a distinção de classes. Criaram-se mais colégios, 
reorganizaram-se o ensino secundário e o superior, em geral por 
intermédio do controle das igrejas. Além da católica, tiveram 
importância a luterana e a presbiteriana, tendo esta fundado o 
grande colégio Mackenzie, o que incentivou a literatura didática 
voltada para a Língua Materna com obras como as gramáticas de 
Júlio Ribeiro e de Eduardo Carlos Pereira, ambas de referência, 
ainda hoje, para qualquer pesquisador de Língua Portuguesa 
interessado pelo ensino.

2 As citações obedecerão à grafia original dos textos consultados.
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No entanto, a formação de professores para a disciplina 
de Língua Portuguesa só tem início na década de 30 do século 
XX. Constituía-se o Currículo das Letras em disciplinas como 
o Latim, a Filologia Românica e Portuguesa, a Gramática 
Tradicional, a Gramática Histórica, as Literaturas Portuguesa 
e Brasileira, isto é, conteúdos voltados para a tradição vinda 
do século XIX, seguindo o método histórico-comparativo que 
embasava as obras de autores estrangeiros representativos das 
novas orientações, como é o caso de Adolfo Coelho, Carolina 
Michaëlis de Vasconcelos, Leite de Vasconcelos, Gonçalves Viana 
em Portugal e Diez, Cornu e Meyer-Lübke em outros cantos 
da Europa. Surgem também grandes nomes brasileiros como 
Manuel Ferraz de Campos Sales, Francisco de Paula Rodrigues 
Alves, Rui Barbosa de Oliveira e José Bento Monteiro Lobato.

Segundo Fialho e Fidelis, em 1931:
[...] pelo Decreto n° 19.852, o Governo reorganizou 
a Universidade do Rio de Janeiro, incorporando-
lhe além dos três cursos já existentes, a Escola 
de Minas Gerais, as Faculdades de Farmácia e 
Odontologia, a escola de Belas Artes, o Instituto 
Nacional de Música e a Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras, esta última nunca implantada. 
(2008, p. 2)

Esta época registra, também, as origens da PUC/SP, tendo 
em 1911, surgido a primeira Faculdade de Filosofia de São Bento, 
agregada à Universidade de Louvain (Bélgica), reconhecida como 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1940, juntamente 
com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sedes Sapientiae, 
autorizada pelo governo federal em 1934 e reconhecida em 1937, 
vincular-se-iam à PUC/SP, desde sua fundação, em 1946. A junção 
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da Faculdade de São Bento, com a agregada Sedes Sapientiae, à 
Faculdade Paulista de Direito levaria ao nascimento da PUC/SP, 
em 1946, elevada esta a Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, pelo Papa Pio XII, em 1947. Um ano antes, 1946, cria-se o 
curso de Letras ligado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Também em São Paulo, os cursos de Letras reconhecidos, 
respectivamente, em 1940 e 1937, a PUC/SP, de acordo com 
Nagamine (1997) entrou para o cenário educacional brasileiro, 
contribuindo significativamente para o desenvolvimento do 
ensino e formação de professores em nosso país, dentro 
de um contexto delineado pela ótica de seus inspiradores 
que viam a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como 
unidade de integração da universidade, capaz de promover o 
desenvolvimento das pesquisas básicas indispensáveis à própria 
formação profissional e, principalmente, à construção da 
independência científica e cultural de nosso país.

Deve-se mencionar o surgimento de duas outras 
importantes universidades em São Paulo/SP. Em primeiro lugar, 
a Universidade de São Paulo, a mais importante da América 
Latina, que surge da união da recém-criada Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) em 1934, com as já existentes 
Escola Politécnica de São Paulo, Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz”, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito 
e Faculdade de Farmácia e Odontologia. Em segundo lugar, a 
Universidade Mackenzie que, em 1946, inaugura duas faculdades: 
a de Arquitetura, que foi a primeira do Brasil, hoje Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo e a de Filosofia, Ciências e Letras. 



212
S

a
b

e
r
e

s
 e

m
 C

o
n

e
x
ã

o
 n

a
 U

n
iv

e
r
s
id

a
d

e
: 
lí

n
g

u
a

, 
li

te
ra

tu
ra

 e
 c

u
lt

u
ra

Em 1952, foi reconhecida pelo Decreto nº 30.511, assinado por 
Getúlio Vargas, Presidente da República, e Ernesto Simões da 
Silva Filho, Ministro da Educação.

A partir desse momento, de fato, muitas faculdades 
consolidaram seus centros científicos, ganhando projeção 
internacional e vindo a se constituir em importantes polos de 
desenvolvimento científico e cultural do país. Nesses centros, 
formaram-se inúmeros professores competentes e pesquisadores 
de grande relevância que impulsionaram a educação brasileira, 
integrando, hoje, centros de inegável valor científico.

Concordamos com Bastos e Marquesi (2001) que a 
revisitação breve a algumas tradições de ensino de São Paulo 
nos possibilita perceber nosso lugar em parte dessa história, 
intensificando nosso envolvimento na continuidade do processo 
de constituição da história do curso de Letras que necessita de 
muitos cuidados para a formação de professores educadores 
que contribuam com a sociedade brasileira.
Aspectos da gramática e da linguística no Curso de Letras

Tendo surgido no século XX, os cursos de Letras visam, 
como já mencionamos, cumprir o objetivo de promover o 
desenvolvimento das pesquisas básicas indispensáveis à própria 
formação profissional e, principalmente, à construção da 
independência científica e cultural de nosso país, no que tange 
à língua materna.

Os primeiros cursos de Letras na década de 30 trazem 
em seu bojo a formação de professores na direção dos estudos 
gramaticais e filológicos. Os estudos que se desenvolvem nos 
grandes centros voltam-se para a Fonética Experimental, como 
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os de Gonçalves Viana (Lisboa, 1840 - 1914) que fez a primeira 
descrição de conjunto do sistema fonético do português 
em 1883, sendo um dos membros da Comissão de Reforma 
Ortográfica de 1911 com uma ortografia reformada, ficando o 
Brasil, no entanto, com a velha ortografia de base etimológica.

Vigem, nesse contexto, as bases históricas e o 
acompanhamento da tradição do ensino da gramática que 
remonta ao século XVI. Assim encontramos resquícios da 
célebre controvérsia entre analogistas e anomalistas. 
Primeiramente, consideremos a analogia como a valorização 
de simetria e da proporção, numa tentativa de emendar as 
variações e assimetrias, suprir as flexões defectivas, eliminar 
as anomalias naturais. Eleva-se, então, a função normativa e 
reguladora com força para a formulação gramatical tradicional 
(partes do discurso), criando-se o discurso metalinguístico que 
tinha e tem a função de explicar a linguagem pela linguagem. Este 
foi o caminho para o conceito de modelo universal (gramática 
universal). Em segundo lugar, consideremos a anomalia como 
uma valorização à simples convenção relativa e mutável, segundo 
os homens e o tempo que é a língua (fato humano).

Voltando ao Renascimento, encontramos o cisma necessário 
entre a Gramática e a Filosofia (conciliação antiga) e entre a 
Gramática e a Teologia (conciliação medieval) com a manutenção 
dos esquemas tributários do pensamento e da terminologia 
lógica de Aristóteles. Temos, então, a Gramática como ciência 
autônoma, com objeto e metodologia próprios, tendo os 
gramáticos que optar (no referido contexto da controvérsia entre 
analogistas e anomalistas) por uma posição híbrida de paradoxal 
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conciliação, fazendo um esforço reflexivo e dialético entre: uma 
visão frontal da realidade x uma visão refletida de um passado 
cultural (presencialismo vs. tradicionalismo).

Apresenta-se a visão descritiva da Língua Portuguesa, 
segundo paradigmas clássicos, com insistência em sublinhar 
sistematicamente as diferenças entre os portugueses e os 
latinos, afirmando a independência e a identidade da “Última 
Flor do Lácio”. Segue-se o uso, como valor atual, distinguindo-se 
as línguas mortas – imutáveis e permanentes (Tríade Linguística 
da Antiguidade: Latim, Grego, Hebraico) das línguas vivas (Tríade 
Linguística do Renascimento: Latim, Português e qualquer língua 
que os homens falem), sujeita a oscilações dessa entidade 
variável e poderosa, a que se chama uso, costume, orelha, 
harmonia, melodia, música, enfim, vontade do povo (BUESCU, 
1998).

Dos anos setecentos, devemos lembrar o período de 
Restauração em Portugal e a expulsão dos jesuítas do Brasil, 
tempo em que se restabelece a política linguística expansionista 
de dominação em Portugal (Marques de Pombal), pautada em 
Verney, que traça um plano por meio do Verdadeiro Método de 
Estudar para o ensino de português, elemento essencial para que 
se fizesse exitosa a política pombalina. Surgem, definitivamente, 
as “leis” que amparam o ensino de língua materna e passa-se a 
ter, de fato, uma produção literária luso-brasileira nesse século.

Em se tratando das questões da linguagem, cumpre 
lembrar que encontramos o espírito filosófico vigente, aplicado 
aos estudos linguísticos, por exemplo, a postura dos filósofos de 
Port Royal que primavam por naturalidade, bom senso e clareza, 
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o que contrastava com a situação de tolheita em que viviam os 
portugueses, presos ao bom uso, de caráter estilístico, usado pelas 
cortes, com desprezo pelas demais variedades linguísticas, sem 
interesse em buscar as causas, as estruturas e os fundamentos 
da linguagem. Em se tratando de educação, convém mencionar 
que, no século XVII, em vários países europeus, a necessidade da 
didática cientificamente embasada começa a ser sentida, pois, 
com o progresso das ciências experimentais e das matemáticas, 
essas disciplinas deviam ser ministradas na escola. Portugal, no 
entanto, continuava voltado, nas altas camadas, para o literário 
e para o humanístico imerso numa pobreza cultural, afastado 
do resto da Europa com pouca produção em todas as áreas, 
inclusive no que se refere à sistematização da língua: produção 
de gramáticas normativas.

Nos anos oitocentos, tende-se à subjetividade com 
sentimentos de liberdade diante dos conceitos do Bem e do Belo; 
à objetividade com o surgimento do materialismo, do positivismo 
com ênfase no social e ao sentimento de nacionalidade pela 
exaltação às tradições locais e à circulação de homens de cultura 
em nosso país. Impõe-se a gramática filosófica com a continuidade 
de ênfase na norma culta como fator de prestígio, pela imitação 
dos usos dos bons escritores. Persiste a tradição e, na primeira 
metade do século, temos a supervalorização do homem com 
substituição da mentalidade aristocrática absolutista por 
valores burgueses. Quanto aos aspectos linguísticos, observa-se 
a forte influência da História sobre a Linguística com o estudo 
de formação e evolução das línguas pela Gramática Histórica; 
na segunda metade do século, pela influência das ciências 
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naturais (árvore genealógica das línguas, evolução das línguas, 
ramos linguísticos) por meio da valorização da objetividade 
e ênfase aos estudos científicos, surgem o Comparativismo e, 
posteriormente, os estudos realizados pelos neogramáticos que 
explicavam os fenômenos linguísticos e suas transformações 
durante um tempo determinado, numa dimensão histórica, 
considerando as mudanças das línguas de ordem articulatória 
ou de ordem analógica. Perdura, paralelamente, a Gramática 
tradicional nos estudos sobre a língua, valorizando-se o modelo 
greco-latino.

Nos anos novecentos, as tendências postas permanecem 
até o momento em que surge a Linguística no Brasil. Na primeira 
metade do século, num Brasil marcado pela necessidade de 
estabelecer como nação continuam movimentos que, segundo 
Bastos, Brito e Palma (2008), visam à fixação da Língua Portuguesa 
como aquela que se distancia de Portugal com características 
tropicais que definem um falar e um escrever peculiares, 
considerando-se como João Ribeiro, num artigo publicado pela 
Academia Brasileira de Letras, a não existência de um dialeto 
brasileiro, pois a língua é a portuguesa tanto para o Brasil quanto 
para Portugal. Tendências linguísticas do período fixam-se em 
filólogos, gramáticos e estudiosos estrangeiros como Manuel de 
Paiva Boleo e Charles Bally3. O primeiro ligado à tradição filológica 
3 Manual de Paiva Boléo (Portugal, 1904 - 1992) exercendo atividades acadêmicas na Universidade 
de Coimbra, tendo tido contacto com linguistas de outros centros na Europa, a saber: exerceu as 
funções de leitor de língua e literatura portuguesas na Universidade de Hamburgo; ministrou aulas, a 
convite, na Universidade de Barcelona em um curso intensivo de Filologia Portuguesa; teve contactos 
assíduos com José Leite de Vasconcelos e fez parte da Direcção do Centro de Estudos Filológicos; 
teve encontros com Karl Jaberg e Jacob Jud, na Suíça; foi convidado pelo Linguaphone Institute 
(Reino Unido) para preparar, em colaboração com Prof. Jacinto do Prado Coelho e Prof. Sousa Rebelo, 
uma nova edição do “Curso de Português”. No Brasil, esteve algumas vezes e manteve relações com 
o filólogo brasileiro Dr. Serafim da Silva Neto, a quem se ligou numa profunda amizade (CHARLES 
BALLY, Genebra, 1865 – 1947).
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como especialista em Linguística Portuguesa e Românica e em 
Dialectologia e História da língua e o segundo ligado à Linguística 
Saussureana, discípulo de Saussure e fundador da Estilística 
moderna. Assim, os currículos dos cursos de Letras baseiam-se 
até os anos 60, nos estudos linguísticos de caráter histórico e 
nos estudos gramaticais. A norma padrão culto prevalecia sobre 
as demais numa atitude inteiramente voltada para a língua de 
prestígio que dominou e ainda domina muitos dos conteúdos 
das disciplinas de Língua Portuguesa nas atuais faculdades de 
Letras.

Com o surgimento da Linguística no Brasil, temos na 
universidade brasileira a entrada da Linguística Estrutural 
europeia, com Saussure, e da Linguística Estrutural estadunidense, 
com Chomsky, o que levou às primeiras considerações acerca 
do novo olhar que se poderia ter para os estudos de língua 
e linguagem. Novas leis educacionais: a primeira LDB, de nº 
4.024/61, e a segunda, de nº 5.692/71, propõem rápidas e 
inúmeras transformações de todas as naturezas.

Em relação à doutrina político-ideológica estabelecedora 
de uma política linguística que evidencia o ensino de língua 
materna como um instrumento de dominação, de opressão e 
de ascensão social, encontramos uma escola que reflete uma 
política de manutenção e de preservação da cultura brasileira. 
A educação na LDB nº 4.024/61 é vista como obrigatória 
objetivando tornar os brasileiros “bons cidadãos” no exercício 
de seus direitos políticos e de cidadania. Em 1962, no Plano 
Nacional de Educação, baseado na LDB nº 4.024/61, houve a 
obrigatoriedade de o governo investir em educação com 12% dos 
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recursos dos impostos arrecadados pela União. Com o golpe de 
Estado de 64, o PNE foi extinto, com o objetivo de romper com 
tudo o que significasse concessões ao povo em geral e à classe 
trabalhadora em particular, mantendo-se o “status quo” dos 
estudos linguísticos: ligação à Gramática e primeiras incursões 
pela Linguística.

A Lei 5.692/71 trouxe um crescimento espontâneo da 
educação de forma desordenada com uma extraordinária 
expansão quantitativa em detrimento da qualitativa, o que 
transformou a escola pública num caos quase absoluto. Os 
planos de ensino de Língua Portuguesa, num enfoque inter e 
multidisciplinar, diluem o caráter de ensino de língua materna 
propriamente, voltando-se para a comunicação centrada 
na ideologia dominante do governo militar e na ascensão 
da cultura da imagem e do consumo. Dessa maneira, os 
estudos de Linguística, em geral, e de Língua Portuguesa, em 
particular, além de permanecerem voltados para a Gramática 
Descritivo-normativa, a Filologia, o Comparativismo, abordam o 
Estruturalismo Saussureano, em que não havendo a preocupação 
com a subjetividade na linguagem, anulava-se a possibilidade de 
variação de efeitos de sentido nas leituras de textos e de mundo. 
O dito pela Ditadura era a verdade incontestável.

Estudar a linguagem articulada ou a aplicação de método 
e de suas conclusões a uma língua particular, a um dialeto ou 
a uma família de línguas é o objeto da Linguística. No Curso de 
Letras, desenvolvem-se os estudos saussureanos, com o próprio 
Saussure e seus discípulos como Charles Bally que se fixou nas 
teorias linguísticas do estilo e nas teorias sobre a Fraseologia. 



Saberes em Conexão na Universidade: língua, literatura e cultura 219

Valorizava a linguística da fala, tendo dividido a oração em 
duas partes (Dictum – base da oração e Modus – operação 
do falante sobre o Dictum) o que levou ao estabelecimento 
da Estilística. Mencionamos a seguir Roman Jakobson com o 
estabelecimento das funções da linguagem, tendo realizado 
estudos interdisciplinares entre linguística e poética. Continuam 
os estudos linguísticos no Brasil com a entrada de Émile 
Benveniste, fiel ao pensamento de Saussure no que tange à 
estrutura, à relação e ao signo e, ao mesmo tempo, avançando 
ao tratar da Enunciação, considerando o homem na língua – 
subjetividade na linguagem. Alteram-se pontos de vista, mas 
pouco se altera a conduta da maioria dos professores de língua 
materna apegados à tradição gramatical.

Surge nova lei, a Nº 9.394/96, que traz alteração nas 
concepções de ensino por vincular a educação escolar ao 
trabalho e às práticas sociais. Inclui-se em seu texto o estímulo 
à criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo que estão na base dos preceitos para a 
educação superior voltada à formação contínua dos profissionais 
engajados no meio em que vivem, centrados nos problemas 
do mundo, tanto nacionais quanto regionais, numa relação 
de reciprocidade com a sociedade que poderá se beneficiar 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.

Sob a tutela da nova lei e visando atender os anseios de 
engajamento no trabalho e nas práticas sociais, adotam-se os 
modelos linguísticos contemporâneos: a Linguística Estruturalista, 
a Gramática Gerativo-transformacional; a Linguística Cognitiva; 
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a Linguística da Enunciação; as correntes pragmáticas e as 
interacionistas; a Análise do Discurso; a Análise Textual dos 
Discursos e a Semiótica Cultural e a Discursiva. Tais modelos 
flutuam sobre os Cursos de Letras, aprofundando-se em uns 
e passando ao largo em outros, o que propicia a diferença de 
abordagem para os estudos de linguagem aos futuros professores 
de Língua Portuguesa e de Língua Estrangeira.

A partir desse caos, novos profissionais professores 
ou permanecem rigidamente ligados ao ensino de Língua 
Portuguesa, através da Gramática Tradicional, exigindo do aluno 
um saber gramatical profundo, ou desligam-se da descrição e 
normativização da língua de prestígio, atribuindo aos alunos 
uma liberdade total de escolha de construções de orações, 
períodos, parágrafos, textos. A primeira postura distancia-
se do objetivo do ensino de línguas que é garantir a todos os 
alunos o acesso aos diversos saberes linguísticos, necessários 
ao exercício da cidadania por meio do desenvolvimento da 
capacidade de compreender não só textos orais, mas também 
escritos, assumindo o dito em diferentes situações sociais. A 
segunda postura leva em consideração a situação comunicativa 
em que o sujeito se insere para produzir o seu texto, mas atribui 
ao aluno uma liberdade de escolha sem o encaminhamento de 
estratégias para as diferentes práticas discursivas. Considera-se, 
então, importante tratar da situação de forma equilibrada. 

Assim, deve-se ampliar o conhecimento/repertório dos 
sujeitos, o que permitirá mostrar as variações linguísticas 
existentes, tornando os graduandos capazes de “escolher”, 
continuando, portanto, com o uso linguístico de sua comunidade, 
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tanto na fala quanto na escrita, com a possibilidade de 
organizar um texto de diversas maneiras, inclusive em situações 
extremamente formais com as quais, porventura, se defrontará. 
Lembremos que o uso (usus, consuetudo) deve ser visto como lei, 
indubitável verdade que deve reforçar a noção de que a língua 
em uso tem sua diversidade que deve ser descrita e respeitada, 
sendo uma das variedades a norma padrão culto, utilizado em 
situações formais tanto na fala quanto na escrita.

Afirmamos que, no século XXI, mesmo conscientes das 
várias teorias vigentes, os docentes continuam a priorizar no 
ensino um engessamento das reflexões linguísticas centradas 
na tradição gramatical. Julgamos que nada deve haver contra o 
ensino da língua de prestígio, observando-se a norma padrão 
culta como mais um dos registros possíveis, o que levaria à 
anulação da concordância com o ensino de gramática não 
como um fim em si mesma, mas sim como um meio de se adquirir 
um registro de prestígio, solicitado por determinadas instituições 
públicas ou particulares aos funcionários de certos escalões e 
solicitado ainda dos professores que necessitam do trânsito 
entre as variantes mais diversas. Assim, o enfoque linguístico 
presente neste século pode proporcionar um desenvolvimento 
da educação linguística com a junção de práticas pedagógicas 
ligadas ao estudo científico das línguas sem o privilégio de um 
registro sobre os outros.
Uma política linguística para o ensino de língua no Curso de 
Letras

Devemos iniciar a discussão acerca de Política Linguística 
com base nas discussões sobre a identidade cultural e linguística 
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de um povo. Adotamos, com Calvet (1996), a concepção de 
Política Linguística como uma relação imposta pelo Estado a 
um determinado povo, estabelecendo-se a obrigatoriedade de 
adoção de uma língua a toda a população por meio de legislação 
específica para a questão das línguas, estando aí atrelada a 
questão dos direitos e do patrimônio linguístico. A língua que 
se fala adquirida na família e estendendo-se à comunidade de 
origem, é ampliada por meio do contato com todas as instituições 
como escola, igreja, meios de comunicação que passam valores 
educacionais, religiosos, culturais, sociais, ideológicos e políticos 
que dirigem a vida de um cidadão.

Considerando a Língua Portuguesa e seu ensino, fixemo-
nos na contemporaneidade em que as questões de língua 
ligadas aos instrumentos tecnológicos referentes à linguagem 
(gramatização: gramática e dicionário) e à relação com a história 
do povo que a fala, relacionam-se com nossa história linguístico-
cultural lusófona de cinco séculos, durante os quais fomos 
expostos a toda uma gama de variações estilísticas identificadas 
por meio das designações de variedades coletivas supranacionais 
(a Língua Portuguesa), nacionais (Português de Angola, do Brasil, 
de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de Moçambique, de Portugal, 
de São Tomé Príncipe e de Timor-Leste), regionais (Português 
sulista, minhoto etc), locais (Português paulistano, lisboeta etc). 
Todas as variantes diatópicas, diastráticas e diafásicas podem 
perspassar as manifestações interacionais entre os lusofalantes 
brasileiros, o que aponta para a riqueza plural e para a 
surpreendente unidade linguística dessa língua falada por cerca 
de duzentos milhões de pessoas no mundo.
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Essa realidade deve ser observada ao se tratar do Curso de 
Letras no Brasil, neste início do século XXI, pois a variabilidade 
permanece na unidade linguístico-cultural existente a partir do 
domínio português, com todo o sentimento metropolitano do 
país europeu que conquistou o mundo, versus o sentimento 
de nacionalidade do brasileiro acirrado durante a República – 
final do século XIX início do XX e consolidado até os dias atuais. 
Hoje, a política linguística no Brasil determina uma unidade 
linguística entre os países já mencionados. No Brasil, também 
por conta de nossa independência precoce em relação aos 
demais países, a língua nacional identifica o brasileiro como 
povo com todas as suas características multifacetadas por  
todos os contatos estabelecidos numa relação multiculturalista, 
com o reconhecimento das diferenças de valores, de costumes e 
da individualidade de cada um.

Na relação uma nação/uma língua, moldada pela ideologia 
e imposição cultural, temos a Língua Portuguesa firmando 
sua identidade linguística com a aceitação da comunidade 
acadêmica internacional do dito PB – português modalidade 
brasileira ao lado do PE – português modalidade europeia. 
Dessa forma, podemos asseverar que há uma intenção política 
de preservação da Língua Portuguesa no espaço lusófono não 
só por questões econômico-financeiras uma vez que o mundo 
se move pelas relações comerciais, mas também por questões 
linguístico-culturais que nos aproximam. Assim, giramos em 
torno da preservação cultural de um povo que mantém comuns 
algumas características linguísticas, musicais, de hábitos, de 
costumes, unidos que são pela sua história, pela sua cultura e 
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pela sua língua, numa filiação híbrida em que a característica 
marcante é a coexistência de diversas culturas, o que deve ser 
levado em conta ao tratarmos dos currículos dos Cursos de 
Letras na contemporaneidade.

Não nos esqueçamos, ao pensar a questão do estudo da 
língua, da necessidade de apresentar o panorama dos estudos 
linguísticos contemporâneos em toda a sua diversidade: questões 
históricas e questões atuais, em que se localiza a língua em uso e a 
tradição gramatical (sistematização da língua da elite, elaborada 
pela e para a elite). Sabemos existirem proibições e permissões, 
regras, leis por conta da manifestação de um papel político de 
preservação e domínio da língua exemplar (modelo greco-latino, 
primeiro momento de globalização do mundo), numa tensão 
entre puristas vs. Sujeitos Midiáticos com grande carga ideológica 
estrangeira. Ressalte-se novamente, neste momento, a questão 
da variabilidade existente por meio do convívio multicultural 
não somente entre os países de língua oficial portuguesa, mas 
também aquela existente em nosso país: as diferenças de espaço, 
de tempo, de classe social, de escolaridade, de faixa etária, de 
profissão, de estado de espírito etc. Relacionando esta posição 
à cultura, produto de determinados contextos sociais, podemos 
afirmar a pertinência do respeito e do reconhecimento das 
diferenças próprias de cada indivíduo no que tange às questões 
de diversidade linguística, cultural e social.

Assim, os interesses interculturais de preservação das 
identidades e das diferenças, presente na “convivência” do 
brasileiro com mosaico de múltiplas vozes como a dos anglo, 
hispano e francofalantes, revela uma alteridade presente em 
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todos os meios midiáticos em que a língua é de suma importância, 
o que consta na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, 
elaborada em junho de 1996, a exemplo da Declaração dos 
Direitos Humanos. Assevera-se que todos os países devem 
respeitar os direitos linguísticos dos cidadãos. E segundo Massini-
Cagliari (s.d., s.p.):

“Respeito” parece mesmo ser a palavra-chave 
para a formulação de uma política lingüística 
positiva no Brasil: respeito com relação aos 
falantes de outras línguas, respeito com relação 
às diferentes variedades de Português faladas no 
Brasil e respeito com relação à nossa própria – e 
legítima – variedade.

Tal afirmação liga-se à necessidade de estabelecimento 
de uma política linguística definida para o ensino de línguas 
e literaturas de países de expressão portuguesa no Curso de 
Letras em que se propõe a renovação dos métodos de ensino 
de Português nas escolas e o apoio à formação de professores, 
além de incentivar o estreitamento de relações entre o Brasil e a 
comunidade de países lusófonos.

Faz parte dessa preocupação o investimento na valorização 
da “bagagem” cultural e linguística dos estudantes e professores 
brasileiros que devem interagir com membros das comunidades 
lusófonas4, principalmente, e de outras comunidades como a 
hispano, anglo e francófona, num processo produtivo para o 
contato de nossa face com aquelas dos demais países. Sendo 
assim, primeiramente, o Estado deve se voltar para a formação de 
indivíduos com espírito crítico e, em segundo lugar, buscar uma 
4 Entendemos Lusofonia como um sistema de comunicação linguístico-cultural no âmbito da Língua 
Portuguesa e nas suas variantes linguísticas, diatópicas, diastráticas e diafásicas, presentes nos países 
que adotam p português como língua materna, e mais as numerosas comunidades espalhadas pelo 
mundo (BASTOS; BRITO, 2007, p. 17).
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conexão entre língua e cultura sem deixar de lado as questões 
pedagógicas embasadoras de um ensino que, segundo Bastos 
e Vasconcelos (2010), deve estar apoiado em compromissos 
educacionais, o que poderá levar à melhoria na formação e 
nas condições de trabalho dos docentes necessitados tanto 
de conhecimentos específicos na área de Letras, quanto de 
competências adequadas à sua atividade pedagógica.

Assim, a nosso ver, devemos organizar o Curso de Letras em 
torno de quatro pilares: 1) o ensino da língua em uso (materna e 
estrangeira), utilizada a partir de situações efetivas de interação 
comunicativa; 2) o ensino da cultura brasileira, estrangeira e dos 
demais países lusófonos bem como das literaturas de expressão 
portuguesa e estrangeira; 3) o trabalho efetivo relacionado 
às questões pedagógicas; 4) o trabalho com as competências: 
linguística, sócio-linguística, textual, discursiva, estratégica e 
literário-cultural-identitária, compreendendo a infotecnologia.

Podemos concluir que, a partir de um triplo desafio: 
1) abandono do ensino técnico – pedagogia instrumental; 2) 
colocação da escrita não apenas como objeto de avaliação; 3) 
uso da escrita como a única possibilidade de reflexão crítica 
sobre o próprio pensamento na medida em que ela reorganiza 
o conhecimento, será importante não esquecer a tradição, mas 
levar o Curso de Letras rumo à contemporaneidade.
O término

Sintetizando, podemos afirmar a tradição da seguinte 
forma: os anos seiscentos agregam tradições mantidas por 
séculos, estabelecendo uma hierarquia funcional herdada de 
uma sociedade europeia quinhentista em que o conhecimento e 
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a sua disseminação constituem traços distintivos de privilégios e 
de respeitabilidade junto ao grupo social. Dessa forma, ensinar 
a língua latina ainda era uma preocupação, pois acreditava-se 
ser ela essencial na formação dos estudantes, entretanto, já se 
configurava a necessidade de se ensinar a língua materna por 
perceber que a valorização da terra e da gente portuguesa 
deveria partir da valorização de sua própria língua que, como já 
se afirmou, deveria ser passada aos dominados com o intuito de 
se preservar o patrimônio linguístico português.

Os anos setecentos são considerados o divisor de águas 
entre mundo moderno e mundo contemporâneo. Um século 
“reformador” que põe em crise o Antigo Regime segundo um 
duplo processo: político (por meio da afirmação de novas classes, 
de novos povos, de novos modelos de Estado e de governo) e 
cultural (por meio da obra – em toda a Europa – do grupo dos 
intelectuais que controlam e difundem as Luzes, inspirando uma 
política de reformas às vezes bastante radicais) que, desse modo, 
vem dar forma àquela Europa caracterizada pelo pluralismo, 
pelas tensões, pelos ideais de liberdade e de reforma que será 
típica da contemporaneidade, ou seja, dos séculos XIX e XX.

Em suma, nos séculos XVII e XVIII desenvolvem-se 
novos estudos linguísticos e uma imagem nova de educação: 
desvinculada da religião, mais racional, científica e orientada para 
valores sociais e civis, crítica em relação a tradições, instituições 
e crenças. Toma corpo uma nova diretriz filosófica, um sistema 
teórico voltado para o aspecto universal da linguagem e um novo 
sistema educativo teoricamente mais livre, socialmente mais 
ativo, praticamente mais articulado e eficaz, construído segundo 
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modelos ideais novos (burgueses: dar vida a um sujeito-indivíduo 
e recolocá-lo, construtiva e ao mesmo tempo criticamente, na 
sociedade) e orientado, sobretudo, para fins sociais e civis.

No século XIX, quanto aos movimentos linguísticos, há 
o entrosamento da Filologia (para a utilização do método 
crítico-literário) com a Linguística (para a utilização do método 
histórico comparativo, do descritivo e do geográfico) e, ainda 
com os estudos gramaticais (busca do estudo metódico da 
construção geral da linguagem e de sua constituição gramatical). 
Já no século XX, podemos afirmar a chegada à modernidade 
e à contemporaneidade da seguinte forma: em seu início, 
a preocupação fixava-se no rigor analítico para a descrição 
de sons, estruturas morfológicas, construções sintáticas e 
elementos semânticos do ponto de vista histórico-gramatical e, 
na segunda metade, a partir da entrada da linguística no Brasil, 
tem-se a dupla preocupação: 1) continuidade da descrição e da 
normatização da língua de prestígio e 2) inovação na descrição 
da língua em uso (em suas diversas modalidades) assentada em 
diversas correntes linguísticas como: a Linguística Estrutural, 
a Linguística Formal, a Linguística Funcional, a Pragmática, a 
Linguística Textual, a Análise do Discurso, a Semiótica Discursiva, 
para lembrar algumas delas.

Para finalizar, asseveramos que neste início do século XXI, 
o Curso de Letras deve-se modernizar sem perder a base em que 
surgiu mantendo atenção a vários aspectos: atenção aos aspectos 
históricos, pois o indivíduo deve conhecer seu passado para 
analisar com mais propriedade o presente e vislumbrar o futuro; 
atenção aos aspectos culturais, pois o sujeito deve ter noção de 
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mistura e de cruzamento de fronteiras culturais e identitárias e 
atenção aos aspectos pedagógicos, pois é necessário respeito aos 
diferentes discursos, inclusive o pedagógico para uma postura 
mais segura do professor no trabalho com as competências: 
linguística, sócio-linguística, textual, discursiva, estratégica e 
literário-cultural-identitária, acrescentando-se a infotecnologia 
necessária nos dias atuais.
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QUANDO A IMAGEM TALHA O ESCRITO: 
LETRAMENTO VISUAL EM CURSO DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA

Ana Luiza Ramazzina-Ghirardi1

 “Quantos de nós veem?”
A pergunta, que de imediato remete a respostas óbvias, é 

lançada pela designer e professora Donis A. Dondis em Sintaxe 
da Linguagem Visual (2014). Segundo a autora, ver, nessa simples 
pergunta, carrega várias conotações (“perceber, compreender, 
contemplar, observar, descobrir, reconhecer, visualizar, examinar, 
ler, olhar”) que nos dão “a chave da complexidade do caráter e 
do conteúdo da inteligência visual” (DONDIS, 2014, p. 5). Para 
a sociedade contemporânea, é comum esse questionamento? 
Existe uma consciência comum a respeito da “inteligência visual”? 
É possível pensar que as pessoas se preocupem cotidianamente 
com esse tema? Por outro lado, é certo que há um sentimento de 
espanto e de compaixão comum por aqueles que ainda hoje não 
foram alfabetizados. Frases como: “ele não sabe ler, que pena”; 
“um mundo novo se abriu quando ele aprendeu a ler”, ou ainda, 
“apesar de ter aprendido a ler mais velho, ele percebeu que não 
fazia totalmente parte da sociedade sem entender a junção das 
pequenas letras” e etc, são repetidas constantemente.

Para o século XXI, perguntas e respostas sobre a condição 
de analfabetismo são frequentes e há um certo senso comum 
1 Possui dois pós-doutorados: um com pesquisa sobre a transposição de obras literárias para HQ 
sob uma perspectiva que associa análise do discurso e semiótica, sob supervisão de Dominique 
Maingueneau, Paris-Sorbonne IV, e outro com pesquisa em estudos da tradução (em sua relação com 
o ensino), sob supervisão de Viviane Veras, Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), UNICAMP.
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, São 
Paulo, Brasil. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7481586427673190. ORCID iD: https://orcid.org/0000-
0002-5860-5198. E-mail: alramazzina@gmail.com.

http://lattes.cnpq.br/7481586427673190
https://orcid.org/0000-0002-5860-5198
https://orcid.org/0000-0002-5860-5198
mailto:alramazzina@gmail.com
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em relação ao assunto, há uma comiseração instantânea que se 
instala em relação ao homem iletrado. Contudo, quantas vezes 
a pergunta “Quantos de nós veem?” soaria natural e corriqueira 
aos ouvidos de nossa sociedade letrada? Quem, atualmente, de 
fato, acredita que o homem deste século não sabe ver? Vejo uma 
imagem e consigo (ou não) perceber suas formas e identificar seu 
aspecto. Mesmo com formas estranhas, sou capaz de emitir um 
veredicto sobre a imagem ao reconhecer que é algo estranho, 
difícil de nomear. E quando, diante de uma pintura, quantas vezes 
há uma busca de sentido para explicar certas formas? Diante de 
uma obra de Hilma af Klint, por exemplo, que pode ser estranha 
aos nossos olhos, quantos de nós não se veem diante de uma de 
suas telas tentando entender através das formas ou do título o 
que de fato essa obra quer dizer?

A busca da resposta à questão “ser capaz de ver” torna-
se mais urgente com o avanço da globalização e da agilidade 
com que as novas mídias despejam quantidades inimagináveis 
de imagens com a rapidez característica da Internet e ativam o 
raciocínio humano. Nesse contexto, imagens ocupam um papel 
de destaque e representam veículos privilegiados para difundir 
informações e conhecimento. Uma única imagem é capaz de 
resumir todo um contexto. Logo, o letramento visual surge em 
um horizonte em que saber ler imagens se torna urgente para 
se deixar levar por diferentes percursos e encontrar fontes de 
conhecimento.

A imagem da xilogravura A escada de Escher2 (1953), por 
exemplo, que mostra seres autômatos subindo e descendo 
2 Disponível em: http://webpages.fc.ul.pt/~ommartins/seminario/escher/relatividade.html. Acesso 
em: 7 maio 2019.

http://webpages.fc.ul.pt/~ommartins/seminario/escher/relatividade.html
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escadas em uma busca infindável por uma provável saída/
solução, poderia ilustrar perfeitamente essa ânsia interminável 
em compreender o que de fato as imagens dizem/mostram. O 
que Escher buscava nessa representação? Régis Debray (1992), 
em Vie et mort de l’image: une histoire du regard en Occident, 
destaca que

falamos em um mundo, vemos em um outro. 
A imagem é simbólica mas ela não possui as 
propriedades semânticas da língua: é a infância 
do signo. Esta originalidade lhe dá um poder 
de transmissão sem igual. A imagem faz bem 
porque ela faz ligação. Mas sem comunidade, 
não há vitalidade simbólica. A privatização do 
olhar moderno é para o universo das imagens um 
fator de anemia.
(DEBRAY, 1992, p. 44, tradução e grifo nosso)3

Debray enfatiza a importância da imagem e de seu 
significado a partir da sua potencialidade significativa em uma 
sociedade que vê/compreende os signos do mesmo modo, com 
os mesmos valores. A imagem ganha em valores a partir da 
linguagem comum entre seus povos. Em antigas sociedades em 
que ler era privilégio de uma pequena parcela da elite social, 
divulgar mais amplamente informações ou histórias se tornava 
possível apenas através de imagens ou de sequência de imagens, 
além dos relatos orais. Os quase duzentos vitrais da catedral de 
Chartres4 contam, através de imagens, histórias da Bíblia e do 
cotidiano do século XIII. Na tapeçaria de Bayeux (século XI)5, 

3 Texto no original: Nous parlons dans un monde, nous voyons dans un autre. L’image est 
symbolique mais elle n’a pas les propriétés sémantiques de la langue : c’est l’enfance du signe. Cette 
originalité lui donne une puissance de transmission sans égal. L’image fait du bien parce qu’elle fait 
lien. Mais sans communauté, pas de vitalité symbolique. La privatisation du regard moderne est 
pour l’univers des images un facteur d’anémie (DEBRAY, 1992, p. 44, grifo nosso).

4 Disponível em: http://www.cathedrale-chartres.org. Acesso em: 2 maio 2019.

5 Disponível em: https://www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-de-bayeux/. Acesso em: 30 abr. 
2019.

http://www.cathedrale-chartres.org
https://www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-de-bayeux/
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com mais de 6 metros, pode-se “ler” fatos que vão do fim do 
reinado de Eduardo o Confessor, da Inglaterra, em 1064 até 
a batalha de Hastings, em 1066 para conquistar o trono da 
Inglaterra; fatos do século XI normando e inglês desfilam como 
um documentário, com suas roupas, seus castelos, seus navios 
etc. Esses são apenas dois exemplos de como as informações 
circulavam ao longo de vários séculos sem o uso de uma simples 
palavra escrita.

Progressivamente, as imagens foram se apagando dando 
espaço ao texto escrito. A alfabetização foi, aos poucos, se 
tornando menos elitizada e mais acessível; a invenção da imprensa 
mudou significativamente a circulação de ideias e, aos poucos, 
assistiu-se a uma transição em que a dominação do texto escrito 
passou a reinar (os romances no século XIX apenas acentuaram 
essa transição). Atualmente, testemunha-se uma reviravolta em 
que a imagem se impõe e partilha o espaço com a linguagem 
verbal e, por vezes, ocupa um espaço mais considerável que 
aquele do texto escrito. Diariamente, smartphones, notebooks, 
tabletes, televisões etc. despejam em telas do mundo inteiro 
imagens das mais diferentes formas e significações.

Se os artistas ocidentais do século XIX se encantaram com 
desenhos e imagens vindas do Oriente, atualmente as imagens 
entre culturas tão diferentes circulam em meios virtuais e passam 
quase despercebidas: imagens carregadas de sentido que vêm do 
Oriente são “vistas” pelo homem ocidental como corriqueiras e 
fáceis de identificar. Contudo aqui é preciso repetir a pergunta de 
Dondis: “Quantos de nós veem?” Como os ocidentais leem, por 
exemplo, a linguagem mangá, tecnicamente conhecida como HQ 
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mas plena de signos culturalmente identificáveis para a cultura 
oriental? É tempo da conscientização de que “ver” significar “ler” 
e quanto mais nós conseguirmos “ver” mais compreenderemos 
a sociedade em que vivemos e o raciocínio humano.

Torna-se então imperativo saber não só interpretar as 
imagens como saber ligá-las ao contexto em que estão inseridas. 
Destarte, é preciso reavaliar a utilização da imagem no contexto 
do ensino-aprendizagem e a recolocar como instrumento de 
trabalho não apenas em cursos especializados em questões 
visuais mas em integração com diversos tipos de aprendizagem. 
Cabe não apenas à universidade mas ao ensino em geral 
encontrar uma conexão entre os saberes que “deve” divulgar 
(implícitos em sua base curricular) e aqueles que “pode” divulgar 
(exequíveis em sala de aula) e criar um vínculo para habilitar um 
novo profissional capaz de ler e ver o mundo que o circunda.
Em busca do “ver”

A partir da ideia de conectar saberes na universidade 
e de utilizar a imagem como geradora de novos saberes, esse 
artigo relata a experiência da imagem recolocada no ensino-
aprendizagem de uma língua estrangeira dentro dos muros 
da universidade. Segundo Pendanx, retomando a ideia de 
Garanderie (1998),

[...] a atividade mental que permite passar da 
recepção dos objetos à sua apropriação mental, e 
à mobilização cognitiva, se realiza por intermédio 
da evocação, a saber, pela constituição de 
imagens ou de representações mentais. Essas 
evocações são o fruto de nosso modo pessoal de 
tratar a informação, ou seja, de nossos hábitos 
evocativos. Segundo os indivíduos, as evocações 
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podem se fazer por meio de imagens visuais ou de 
imagens auditivas, qualquer que seja a natureza 
do objeto percebido.
(PENDANX, 1998, p. 165-166, tradução nossa)6

A imagem como instrumento que auxilia a construir 
a apropriação mental do indivíduo é aqui explorada com o 
objetivo não apenas de capacitar o aprendiz a “ver” as imagens 
mas também de conectá-las a diferentes perspectivas do saber 
– entre elas, a de desenvolver o raciocínio cognitivo em língua 
estrangeira a partir de sua significação. A linguagem visual, 
constantemente presente no cotidiano social, integra o homem à 
sociedade contemporânea favorizando sua mobilidade cognitiva. 
É também por essa razão que o processo de aprendizagem de 
uma língua estrangeira deve acompanhar esta mudança e passar 
de uma perspectiva didática em que a escrita reinava à era 
visual em que “o texto não exerce mais seu domínio absoluto 
mas deve compartilhar seu império com o mundo da imagem” 
(VANDENDORPE, 2012, p. 23, tradução nossa)7.

Nesse novo contexto social, uma das consequências 
da volta contundente da imagem transparece na renovação 
de gêneros ditos tradicionais que se tornam objeto de várias 
formas de ressignificação. A partir de uma releitura composta 
de mistos multimodais8, assiste-se à re-ascensão do gênero 

6 Texto no original: [...] l’activité mentale qui permet de passer de la perception des objets à leur 
appropriation mentale, et à la mobilisation cognitive, se réalise par l’intermédiaire de l’évocation, à 
savoir par la constitution d’images ou de représentations mentales. Ces évocations sont le fruit de 
notre façon personnelle de traiter l’information, c’est-à-dire de nos habitudes évocatives. Selon les 
individus, les évocations peuvent se faire au moyen d’images visuelles ou d’images auditives, quelle 
que soit la nature de l’objet perçu (PENDANX, 1998, p. 165-166).

7 Texto no original: [...] le texte n’exerce plus sa domination absolue, mais doit partager son empire 
avec le monde de l’image (VANDENDORPE, 2012, p. 23).

8 A esse respeito, Boutin (2012) indica esse novo texto como um “multitexto” que solicita uma 
“multileitura” que desencadeia uma “múltipla decodificação”, uma “múltipla compreensão” e uma 
“múltipla integração” (BOUTIN, 2012, p. 40).
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literário no ensino de línguas estrangeiras por outras vias que 
a da linguagem escrita. Atualmente, um leque de adaptações 
literárias se presta ao processo de aprendizagem através de 
narrativas multimodais. Entre essas adaptações, a releitura HQ 
se apresenta como suporte privilegiado que conjuga texto e 
imagem para sensibilizar os aprendizes às dimensões do literário.

Segundo Boutin (2012), a HQ é um multitexto que propõe 
uma multileitura; logo, ela pode se mostrar eficaz no processo de 
aprendizagem na medida em que “’ler história em quadrinhos, é 
necessariamente se confrontar com uma mensagem narrativa de 
uma complexidade certa e muito mais densa que suas aparências 
deixam transparecer” (BOUTIN, 2012, p. 40-41)9. Através de uma 
sequência de imagens fixas, é possível decodificar desenhos 
portadores de significação capazes de veicular uma nova ideia 
ao texto primeiro e desvelar a polissemia do literário.

Propõe-se aqui uma discussão sobre o multitexto HQ e 
sua utilização como ferramenta para a aprendizagem de FLE 
segundo a proposta de Boutin (2012) de utilizar esta arte como 
letramento sequencial10. A esta ideia, acrescenta-se aqui a 
proposta de Lebrun (2012):

A “leitura” das imagens ou seu deciframento, sua 
compreensão e sua interpretação, pertence ao 
que chamamos letramento visual. Ele conserva 
laços estreitos com o desenvolvimento cognitivo. 
O letramento visual é uma parte do letramento 
de informação. Ele se baseia em critérios tais 
como a quantidade e a qualidade das imagens 

9 Texto no original: [...] «lire» de la bande dessinée, c’est nécessairement se confronter à un message 
narratif d’une complexité certaine et beaucoup plus dense que ne le laissent présager ses apparences 
(BOUTIN, 2012, p. 40-41).

10 Boutin (2012) considera a HQ como um “suporte expressivo para os diferentes gêneros literários, 
fictícios ou não” e se pergunta se além dela ser “arte sequencial” por que não “letramento 
sequencial” (BOUTIN, 2012, p. 39).
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vistas/produzidas. A qualidade das imagens 
propriamente se funda na sua riqueza e na sua 
pertinência.
(LEBRUN, 2012, p. 144, tradução nossa)11

A sequência de atividades proposta para a construção 
de um letramento visual, ou seja, da informação, foi dirigida 
a um público alvo de estudantes do curso de Letras Francês 
Português, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de São Paulo – Brasil (nível A2+ do QCER12). 
Para a realização desta proposta, tomou-se como mídia escrita 
o romance Balzac et la Petite Tailleuse chinoise (SIJE, 2000) e sua 
adaptação para a mídia HQ Balzac et la Petite Tailleuse chinoise 
d’après l’œuvre de Dai Sijie de Poustochkine (2017)13.

Esse breve romance14 narra, em primeira pessoa, a história 
de dois jovens chineses no momento em que são enviados para 
sua reeducação em 197115 (época da revolução cultural na China) 
por causa da situação “intelectual” de seus pais. Os pais de Ma 
eram médicos do hospital de Chengtu e segundo o narrador, 
cometeram o crime de serem “podres autoridades científicas” 
(SIJIE, 2017, p. 10) e o pai de Luo, era uma grande celebridade, 
dentista conhecido em toda a China. A narrativa começa no 

11 Texto no original: La « lecture » des images ou leur déchiffrement, leur compréhension et leur 
interprétation, appartient à ce que nous appelons la littératie visuelle. Celle-ci entretient des 
liens étroits avec le développement cognitif. La littératie visuelle est une partie de la littératie 
d’information. Elle se base sur des critères tels que la quantité et la qualité des images vues/
produites. La qualité des images elle-même se fonde sur leur richesse et sur leur pertinence 
(LEBRUN, 2012, p. 144).

12 Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (2001).

13 Por se tratar de um curso de língua francesa, utilizou-se material didático sempre na língua alvo. 
Para esse texto, buscou-se a tradução de Vera Lúcia dos Reis (2017) para algumas citações.

14 A esse respeito, é possível consultar a entrevista que o autor concedeu sobre seu romance Balzac 
et la Petite Tailleuse chinoise ao programa Bouillon de culture (2000). Disponível em: https://www.
ina.fr/video/I00013379. Acesso em: 20 abr. 2019.

15 O narrador do romance indica como o presidente Mao, na China Vermelha, no fim de 68, lançou 
“uma campanha que iria mudar profundamente o país” (SIJIE, 2017, p. 8).

https://www.ina.fr/video/I00013379
https://www.ina.fr/video/I00013379
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momento em que Luo e Ma (os dois protagonistas) chegam à 
montanha “Fênix Celestial”, local onde serão reeducados. É nessa 
montanha que os dois jovens conhecem a “Costureirinha chinesa”, 
a jovem mais bela da montanha mas sem nenhuma instrução. 
No momento em que os dois amigos descobrem que um colega 
de reeducação possuía uma valise secreta com livros proibidos 
(romances ocidentais), eles decidem roubá-la porque Luo estava 
convencido de que poderia transformar a Costureirinha, “Com 
estes livros, vou transformar a Costureirinha. Ela nunca mais 
será uma simples montanhesa” (SIJIE, 2017, p. 88).16

Através de uma atividade ancorada em um multitexto HQ, 
apresenta-se aqui uma sequência didática que tem como ponto 
de partida o visível para construir o legível ao trabalhar códigos 
visuais e discursivos que constituem mecanismos produtores 
de sentido. A partir das imagens fixas HQ, o aprendiz faz um 
caminho inverso: o ponto de partida é a leitura da imagem que o 
dirige ao texto escrito para, com isso, acessar o sentido.

A esse respeito, Pendanx (1998) assinala que
nomeia-se acesso ao sentido o conjunto dos 
processos efetuados pelo aprendiz para chegar 
à compreensão dos textos e documentos. Esses 
processos de captura perceptiva e cognitiva são 
realizados de maneira não consciente oralmente 
na língua materna, assim como na escrita no 
leitor adulto treinado. Em situação institucional 
de aprendizagem, eles são o objeto de processos 
particulares visando orientar a atividade do 
aprendiz.
(PENDANX, 1998, p. 80, tradução nossa)17

16 Texto no original: Avec ces livres, je vais transformer la Petite Tailleuse. Elle ne sera plus jamais 
une simple montagnarde (SIJIE, 2000, p. 127).

17 Texto no original: On appelle accès au sens l’ensemble des processus effectués par l’apprenant 
pour parvenir à la compréhension des textes et documents. Ces processus de saisie perceptive et 
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A HQ, inspirada na obra-fonte de Sijie, apresenta uma 
versão fiel à narrativa do texto original. Seu criador, contudo, 
reinventa a história privilegiando imagens repletas de sentido 
e adicionando uma nova perspectiva a partir de sua leitura do 
romance. É preciso ter consciência que em adaptações, o texto 
literário é reconstruído e, nesse caso, essa reconstrução se 
concretiza a partir da combinação de vários modos de expressão/
comunicação.

A atividade desenvolvida começou pelo deslocamento 
do aprendiz de sua zona de conforto, ou seja, ele sai de sua 
posição de leitor de um texto escrito, para assumir o papel de 
um leitor visual. O aprendiz se torna um decifrador de imagens 
e as transforma em uma narrativa produtora de sentido. Em 
um primeiro momento, ele assume o papel de um leitor frente 
a um texto visual que dialoga com um texto fonte escrito que 
ele desconhece. Em seguida, ele se torna scriptor18: a partir de 
imagens portadoras de sentido narrativo, ele vai recriar um 
texto escrito que já foi concebido antes das imagens. A produção 
e a construção de sentido representam um “mil folhas”, nada é 
dado, tudo está a ser construído.
A construção do letramento visual através de uma sequência 
didática

Como primeira etapa desta sequência, uma atividade foi 
apresentada ao grupo classe para “quebrar o gelo”. Esse tipo 
de atividade representou um momento de interação entre o 

cognitive sont réalisés de manière non consciente à l’oral en langue maternelle, ainsi qu’à l’écrit chez 
le lecteur adulte entraîné. En situation institutionnelle d’apprentissage, ils font l’objet de procédures 
particulières visant à orienter l’activité de l’apprenant (PENDANX, 1998, p. 80).

18 O termo latim scriptor foi eleito neste artigo com o objetivo de abarcar tanto o sentido de um 
copista quanto o de um escritor, um autor.
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professor e o grupo de estudantes. Um brainstorming foi proposto 
a partir de uma sequência de imagens: a tapeçaria de Bayeux, os 
vitrais da catedral de Chartres (já mencionados nesse capítulo). 
Essa atividade teve por finalidade 1) sensibilizar o aprendiz à 
descoberta de sua capacidade de ler imagens buscando ideias e 
lançando-as à medida que elas vêm ao seu pensamento; é uma 
tempestade de ideias que se forma; 2) instrumentar o aprendiz 
para melhor compreender as imagens; 3) criar curtas narrativas 
a partir de uma sequência visual sem utilizar muito tempo na 
formulação de ideias. Segundo Tagliante (2006), a imagem

[…] é portadora de sentidos múltiplos e oferece 
possibilidades de expressão oral e escrita 
extremamente variadas [...] Ela carrega tanta 
informação quanto os textos, ainda é preciso 
saber lê-la e fazer lê-la. [...] As imagens têm uma 
função etnográfica e cultural, elas provocam 
reações afetivas, emotivas, imaginativas. 
(TAGLIANTE, 2006, p. 189, tradução nossa)19

Após essa primeira etapa de trabalho, a conscientização 
da possibilidade de leitura das imagens, os estudantes estavam 
preparados para um segundo momento de conscientização, 
dessa vez sobre a HQ.

A segunda etapa dessa sequência didática (que culminou na 
criação de um texto escrito a partir de imagens) se desenvolveu 
a partir da experiência dos estudantes em relação ao gênero 
HQ. Uma discussão sobre a experiência pessoal dos aprendizes 
foi lançada a partir de algumas questões simples: Você gosta 
de HQ? A HQ, na sua opinião, é um tipo de leitura destinada a 
19 Texto no original: [...] est porteuse de sens multiples et offre des possibilités d’expression orale 
et écrite extrêmement variées. [...] Elle apporte autant d’information que les textes, encore faut-il 
savoir la lire et la faire lire. [...] Les images ont une fonction ethnographique et culturelle, elles 
provoquent des réactions affectives, émotives, imaginatives (TAGLIANTE, 2006, p. 189).
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qual público? Você leu/lê HQ? Uma reconstrução do caminho do 
aprendiz no seu universo de leitor foi feita e o aprendiz localizou 
o lugar da HQ neste espaço. No Brasil, em geral, a HQ representa 
uma leitura para crianças e foi só a partir do desejo das escolas 
de introduzir a leitura de romances via HQ que pode-se notar 
uma (tímida) irradiação das adaptações literárias em HQ20.

Essas duas etapas se prestaram como introdutórias para a 
atividade seguinte. O aprendiz estava pronto para tomar contato 
com as imagens HQ que iriam guiar seu percurso criativo.
Acesso ao sentido a partir da linguagem visual

Para levar o aprendiz a acessar o sentido a partir da 
linguagem visual, foi feita uma escolha de sequência de imagens 
fixas da HQ Balzac et la Petite Tailleuse chinoise d’après l’œuvre de 
Dai Sijie. É preciso destacar que os estudantes só conheceram a 
origem das imagens ao término da atividade, ou seja, sua criação 
teve como ponto de partida sua leitura visual sem nenhuma 
interferência do texto escrito de Sijie.

No romance, os jovens amigos, Luo e Ma, já instalados 
em uma comunidade da montanha “Fênix Celestial”, conhecem 
Binoclard, jovem que se encontrava em reeducação em um 
vilarejo vizinho ao deles. Binoclard, que não enxergava nada sem 
seus óculos, deixa-os cair em um arrozal em que trabalhava. Ma 
consegue encontrá-los e, como Binoclard devia terminar seu 
trabalho, propõe a Ma e Luo para esperá-los em sua casa. Os dois 
amigos aceitam e na casa de Binoclard descobrem uma valise 

20 No Brasil, as adaptações de romances para HQs se consolidaram a partir de 2006, ano em 
que o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), do Ministério da Educação, incluiu as HQs 
entre os livros distribuídos às escolas. Para maiores detalhes dessa ação: http://portal.mec.gov.
br/busca-geral/309-programas-e-acoes-1921564125/programa-nacional-biblioteca-da-escola-
1229869342/12368-programa-nacional-biblioteca-da-escola. Acesso em: 6 maio 2019.

http://portal.mec.gov.br/busca-geral/309-programas-e-acoes-1921564125/programa-nacional-biblioteca-da-escola-1229869342/12368-programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/309-programas-e-acoes-1921564125/programa-nacional-biblioteca-da-escola-1229869342/12368-programa-nacional-biblioteca-da-escola
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/309-programas-e-acoes-1921564125/programa-nacional-biblioteca-da-escola-1229869342/12368-programa-nacional-biblioteca-da-escola
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repleta de romances proibidos (dos grandes autores ocidentais 
do século XIX). Os jovens pedem a Binoclard para lhes emprestar 
alguns títulos mas seu proprietário nega categoricamente a 
existência dessa valise.

Um pouco mais tarde, Binoclard tem um mal estar e as 
lentes de seus óculos quebram. Para que sua miopia não seja 
vista como uma fraqueza física, o jovem continua a executar 
todas suas tarefas de trabalho braçal. Luo decide lhe propor 
ajuda e, em reconhecimento, pede a Binoclard que lhe empreste 
um romance. Após a ajuda de Luo, Binoclard cede ao desejo 
do amigo e empresta aos jovens o romance Ursule Mirouët, 
de Balzac. No momento em que os jovens se certificam da 
existência dos romances e com a insistência de Binoclard em 
não emprestá-los, Ma e Luo começam a preparar planos para 
roubar os livros do amigo. Luo, como já indicado antes, está 
convencido que, de posse desses romances, poderia transformar 
a Costureirinha em uma outra pessoa: “Ela nunca mais será uma 
simples montanhesa” (SIJIE, 2017, p. 88)21.

A sequência de imagens fixas eleita para a proposta didática 
que o aprendiz devia recriar corresponde ao momento em que 
Ma e Luo roubam a valise dos livros proibidos. Essa sequência 
se encontra no fim do segundo capítulo da HQ (p. 128-137). A 
escolha deste fragmento se deu pelo fato de ele representar uma 
sequência de dez páginas da HQ que propõe uma situação que 
pode ser tomada como independente e fechada: uma narrativa 
que apresenta início, meio e fim.

Para que o texto escrito não interferisse na escolha de sentido 
do aprendiz, foi feita uma montagem da sequência tomando 
21 Texto no original: Elle ne sera plus jamais une simple montagnarde (SIJIE, 2000, p. 127).



244
S

a
b

e
r
e

s
 e

m
 C

o
n

e
x
ã

o
 n

a
 U

n
iv

e
r
s
id

a
d

e
: 
lí

n
g

u
a

, 
li

te
ra

tu
ra

 e
 c

u
lt

u
ra

como estratégia apagar todos os elementos que representassem 
linguagem textual e privilegiassem a compreensão e a criação a 
partir apenas das imagens. Bertrand e Carion afirmam que “as 
palavras combatem essa polissemia (da imagem) orientando a 
leitura, determinando o sentido” (BERTRAND; CARION, 2007, p. 
53)22. É preciso destacar que os estudantes não conheciam nem o 
romance, nem a HQ e essa sequência é vista como uma narrativa 
independente (como dito anteriormente), sem nenhum indício 
que levasse o aprendiz a ter uma interferência no sentido.
Desenvolvimento da atividade

Em um primeiro tempo, em grande grupo, a projeção 
das imagens do fragmento da HQ representou a descoberta da 
narrativa visual (compreensão global). O aprendiz foi convidado 
a ser leitor/decifrador de algumas formas de linguagem visual e 
criar o sentido a partir dos desenhos. Nessa etapa, os estudantes 
trabalharam atividades linguageiras integradas: compreensão 
e expressão orais. Os participantes criaram oralmente uma 
história a partir das imagens fixas da sequência HQ. Essa etapa 
foi realizada em quatro grupos (considera-se aqui um grupo 
total de 20 estudantes) e a construção de sentido foi partilhada 
oralmente. Cada grupo “narra sua história” e dessa exposição 
uma nova narrativa vai ser construída.

Em um segundo tempo, os subgrupos retomaram o 
trabalho e os participantes deviam decidir a forma de narrativa 
que desejavam criar: 1) texto escrito narrativo sem o apoio 
das imagens; 2) legendas para as imagens acrescentando 
novo sentido para o texto visual; 3) balões com diálogos para 
22 Texto no original: Les mots combattent cette polysémie (de l’image) en orientant la lecture, en 
déterminant le sens (BERTRAND; CARION, 2007, p. 53). 
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completar a narrativa dos personagens; 4) uma criação livre, sem 
instruções prévias. Ao manusear imagens fixas para transformá-
las em uma linguagem escrita, novas perspectivas para o sentido 
do texto narrativo são construídas. Nessa etapa, as atividades 
linguageiras foram novamente trabalhadas de forma integrada: 
compreensão e expressão orais, compreensão e produção 
escritas. Segundo Boutin (2012),

[...] a leitura da HQ solicita de seu “leitor” que 
ele decodifique/compreenda/integre, e isso 
simultaneamente, vários modos de expressão/
comunicação: 1) o modo textual, 2) o modo 
visual, 3) o modo gestual, 4) o modo sonoro e 5) 
os modos mistos.
(BOUTIN, 2012, p. 40, tradução nossa)23

Ao manusear imagens fixas para uma linguagem escrita, 
novas perspectivas para o sentido narrativo são desenvolvidas a 
partir da nova forma textual. Nessa etapa, o aprendiz se tornou 
scriptor de uma nova narrativa a partir de sua compreensão 
textual da imagem e de sua apropriação da sequência fixa das 
páginas HQ.

Após esse momento de criação, iniciou-se a etapa de 
descoberta de cada produção apresentada por todos os grupos 
à classe: os participantes contaram a narrativa criada por seus 
grupos e discutiram a construção de sentido das imagens e as 
possibilidades de leitura por elas oferecidas. Uma discussão sobre 
as produções dos grupos foi realizada com todos os estudantes 
e representou o momento de conscientização da pluralidade de 
sentido das imagens.

23 Texto no original: […] la lecture de la bande dessinée demande à son «lecteur» qu’il décode/
comprenne/intègre, et ce, en simultanée, plusieurs modes d’expression/communication: 1) le mode 
textuel, 2) le mode visuel, 3) le mode gestuel, 4) le mode sonore et 5) les modes mixtes (BOUTIN, 
2012, p. 40).
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Para fechar a sequência de atividades, os estudantes 
descobriram a fonte das imagens fixas HQ e tomaram contato 
com o fragmento do romance que deu origem à mídia HQ. A 
partir das criações realizadas pelos estudantes vis-à-vis o texto 
original HQ (adaptação) e o texto literário objeto da adaptação 
(fonte), o aprendiz comparou seu texto com o de Sijie. Uma última 
discussão foi lançada a partir de diferentes ideias propostas e 
as possibilidades plurais de sentido a partir do mesmo tema. 
As imagens fixas criadas pelo autor da HQ são portadoras do 
mesmo sentido do texto literário escrito?

Finalmente, algumas considerações foram feitas a respeito 
do romance, de seu autor e da revolução chinesa que enviou 
muitos jovens chineses para a reeducação no campo. Para 
convidar os estudantes a ampliar sua experiência em sala de aula 
e a título de curiosidade, a versão fílmica de 2003 feita por Sijie, 
em chinês, foi apresentada.
Considerações finais

A sequência didática aqui explorada propôs uma 
experiência para a formação de um letramento da leitura 
de imagens para a construção do sentido do texto escrito. 
Os estudantes apresentaram como resultado final 1) textos 
narrativos que contavam a história e 2) balões com textos para 
recriar os diálogos e o sentido da sequência de imagens.

O fato de dar aos estudantes a possibilidade de “ver/ler” 
as imagens e tomar consciência de sua polissemia permitiu uma 
renovação desse movimento conectando diferentes saberes. A 
construção do alfabetismo visual através de imagens portadoras 
de sentido conduziu os estudantes a uma reflexão e à descoberta 
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de diferentes sentidos para um mesmo tema. Segundo Dondis 
(2014), “O que vemos é uma parte fundamental do que sabemos, 
e o alfabetismo visual pode nos ajudar a ver o que vemos e a 
saber o que sabemos” (DONDIS, 2014, p. 27, grifo da autora). Além 
disso, a atividade possibilitou a descoberta, pelo aprendiz, de sua 
capacidade de decifrar e ler imagens transformando também 
sua experiência em um momento de processo de concretização 
de muito de seu saber em diversos campos cognitivos.

Os resultados mostraram que os estudantes desenvolveram 
uma consciência mais aguda da relação imagem/sentido. Isso foi 
possível graças ao manuseio da imagem em direção ao texto 
elaborado em um primeiro tempo de forma oral e, em seguida, 
escrita. O aprendiz foi capaz de construir seu letramento visual 
pois entendeu que as imagens estavam carregadas de sentido. 
Essa experiência apoiada em uma HQ transformou a visão do 
aprendiz que descobriu uma nova faceta da imagem ancorada 
nesse tipo de mídia.

Além do letramento visual desenvolvido nessa experiência 
didática, a temática do romance ofereceu ao aprendiz a 
descoberta de uma realidade distante do mundo ocidental e que 
fez parte do cotidiano de tantos jovens chineses. A experiência 
de Sijie em sua reedução, sua partida para a França, seu desejo 
de narrar sua história em francês e, finalmente, recontar através 
da linguagem fílmica sua experiência em sua língua materna, 
o chinês, também ajudaram o aprendiz a compreender a 
dimensão do narrar não apenas em diferentes formas/mídias 
(contar oralmente, texto escrito, HQ, cinema) mas também 
em diferentes idiomas. É possível supor que o romance escrito 



248
S

a
b

e
r
e

s
 e

m
 C

o
n

e
x
ã

o
 n

a
 U

n
iv

e
r
s
id

a
d

e
: 
lí

n
g

u
a

, 
li

te
ra

tu
ra

 e
 c

u
lt

u
ra

em francês alcançou muito mais leitores do que se tivesse sido 
escrito na língua materna do autor. Ao concretizar sua narrativa 
em uma língua conhecida pelo mundo ocidental, Sijie pode voltar 
à sua língua materna e contar sua história novamente, dessa vez 
na mídia cinema, em chinês.

Finalmente, parodiando a narrativa de Sijie, com essa 
atividade, eu queria transformar os aprendizes. Eles não serão 
nunca mais apenas leitores textuais! No caso da Costureirinha, 
é Luo que nos dá o resultado da sua transformação na última 
frase do romance: “ – Ela me disse que Balzac fez com que 
compreendesse uma coisa: a beleza de uma mulher é um tesouro 
que não tem preço” (SIJIE, 2017, p. 164)24.
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LETRAMENTO ACADÊMICO: 
O FRANCÊS COMO VETOR DE CONEXÃO ENTRE 

SABERES NA UNIVERSIDADE

Luciano Magnoni Tocaia1

Este ensaio tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre 
uma experiência de produção de textos acadêmicos baseada 
no conceito de sequência didática (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), 
e relativa ao francês como língua estrangeira na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). O relato diz respeito à 
disciplina Francês para Fins Acadêmicos (FFA), ofertada tanto a 
discentes do curso de Letras com habilitação em francês quanto 
a estudantes de outros cursos da referida universidade. Dentre 
o público-alvo externo ao contexto das Letras, a maior parte 
dos alunos é proveniente dos cursos de Engenharia, Ciências 
Aplicadas, Direito, Economia, Arquitetura, Cinema, entre outros, 
e possui ao menos o nível B1 do Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas, ou seja, aproximadamente 200 horas 
de aprendizagem de língua francesa.

A disciplina visa a um estudo aprofundado de gêneros 
textuais próprios à esfera universitária, tais como: resumo, 
resumo para congresso, resenha (note de lecture) e apresentação 
oral em congresso. Busca-se, também, o desenvolvimento 
de práticas discursivas e linguístico-discursivas orientadas à 
aprendizagem integrada das quatro habilidades (compreensão 
escrita, compreensão oral, produção escrita e produção oral) 

1  Professor Doutor Adjunto C2 da Universidade Federal de Minas Gerais. Lattes: http://lattes.cnpq.
br/2993730142968894. E-mail: lucianotocaia@gmail.com.

http://lattes.cnpq.br/2993730142968894
http://lattes.cnpq.br/2993730142968894
mailto:%20lucianotocaia%40gmail.com?subject=
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na produção de gêneros textuais variados pertencentes à esfera 
acadêmica. São previstos para a disciplina trinta encontros, 
duas vezes por semana, cada qual com a duração de uma hora e 
quarenta minutos.

É de se destacar o aspecto interdisciplinar dessa proposta, 
em que tanto a escrita quanto a língua francesa assumem a função 
de ferramentas básicas de inserção no mundo, caracterizando-
se como instrumentos do sentir e do pensar próprios à interação 
dentro de diferentes áreas do saber na universidade.

Este texto organiza-se em quatro partes: a primeira 
reflete sobre o recente processo de internacionalização das 
universidades brasileiras; a segunda explica como os gêneros 
textuais podem funcionar como exímias ferramentas para 
o ensino-aprendizagem da produção textual em contexto 
acadêmico; a terceira apresenta fragmentos da sequência 
didática elaborada e suas contribuições para o desenvolvimento 
de capacidades de linguagem nos alunos inscritos na disciplina; 
a quarta busca, por fim, refletir sobre as possíveis contribuições 
do trabalho ao diálogo entre diferentes áreas por meio de dois 
únicos vetores: a escrita e o francês como língua estrangeira.
A internacionalização das universidades brasileiras

O ensino superior no Brasil cresceu significativamente nos 
últimos anos. Contribuiu para esse crescimento, entre outros 
fatores, a reorganização das diretrizes curriculares para o ensino 
superior. Há na universidade brasileira um movimento em direção 
à internacionalização, tema recorrente no âmbito das discussões 
sobre a educação superior. Tal discussão reforça a necessidade 
de construção de políticas públicas para a internacionalização do 
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ensino superior, que defina grandes linhas que apoiem a decisão 
e a ação, além de diretivas que definam o caminho a seguir.

Entendemos os objetivos da internacionalização de forma 
múltipla, criando um diálogo competitivo entre universidades, 
gerando redes de conhecimento, captando talentos e gerando 
pesquisa aplicada que contribua ao desenvolvimento nacional. 
Julgamos, ainda, que internacionalizar é promover uma interação 
entre culturas por meio do ensino, investigação e serviços, com o 
objetivo último de atingir a compreensão mútua que ultrapassa 
as fronteiras culturais (MIRANDA; STALLIVIERI, 2017).

Nesse processo de integração de dimensões internacionais, 
desenvolvem-se competências interculturais e linguísticas 
tanto no ensino quanto na pesquisa e nos serviços. Não se 
trata, a nosso ver, de um fim por si só, mas de um instrumento 
atualmente indispensável para cumprir os objetivos estratégicos 
que emanam da missão de cada universidade, já que é imperativo 
social de nosso século, da parte das universidades, o repensar do 
seu papel diante da sociedade, como instituições que abrigam 
diferentes valores e opiniões e que prezam pelo caráter universal 
do conhecimento.

A globalização, entendida como um fluxo recorrente de 
tecnologia, economia, conhecimento, pessoas, valores e ideias 
sem fronteiras (KNIGHT, 1997), afeta e é afetada por esse 
paradigma de internacionalização da educação superior, definida 
como o processo de integração de uma dimensão internacional, 
intercultural e global na missão ou função da educação 
superior. A universidade parece querer a internacionalização 
para preparar estudantes e pesquisadores a participar da 
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sociedade multicultural de nosso tempo e ajudá-los a se tornar 
cidadãos globais no futuro, uma vez que todo esse conjunto de 
pensadores fará parte de um mundo aberto, sem fronteiras, e 
sua capacidade de compreender e interagir nesse mundo, com 
mente aberta, deve ser construída no agora e nas instituições de 
ensino superior.

Atento a esse contexto, o governo brasileiro criou 
políticas linguísticas e de internacionalização por meio de 
programas como o Ciências sem Fronteiras (CSF), o Idioma 
sem fronteiras (ISF) e o Inglês sem Fronteiras (ISF-Inglês). 
Em consequência, muitas universidades ampliaram seus 
investimentos para o envio de professores e de estudantes ao 
exterior e passaram, também, a organizar sua estrutura para 
o recebimento de estudantes e pesquisadores estrangeiros. 
Regionalmente, outro exemplo desse movimento é a criação 
de um Comitê de Internacionalização na Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), cujo objetivo é agir como interlocutor 
entre a Diretoria de Relações Internacionais e as unidades 
acadêmicas da instituição, analisando processos relacionados à 
internacionalização da Universidade e emitindo pareceres sobre 
o assunto. Tal Comitê auxilia, ainda, na divulgação de chamadas 
de projetos internacionais e de programas de intercâmbio, além 
de participar do acolhimento de missões estrangeiras na UFMG.

Diante desse cenário, conhecer, estudar e ser fluente em 
línguas estrangeiras é um investimento pessoal e profissional 
de maior relevância, já que possibilita ao aluno a participação 
em atividades acadêmicas não só propostas pelas missões 
internacionais que visitam o País, mas também no âmbito 
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internacional. Não se trata, contudo, de um aprendizado de 
língua estrangeira no âmbito geral, oferecido por qualquer 
centro de idiomas e/ou escolas de línguas, mas de um estudo 
sistematizado, em que se proponha ao aluno diferentes gêneros 
textuais que circulam na esfera social acadêmica e com os quais 
o aluno supostamente terá contato em sua imersão na vida 
acadêmica internacional.

Conhecemos a importância do inglês diante das 
necessidades educativas do mundo globalizado, mas julgamos 
também necessária a aprendizagem do francês, não somente 
pelas históricas relações financeiras, econômicas, políticas, 
culturais e sociais entre França e Brasil, mas, principalmente, 
para a divulgação de pesquisas brasileiras e, consequentemente, 
sua inserção global e internacionalmente, contribuindo para o 
plurilinguismo na ciência. Justificamos, dessa maneira, nossa 
escolha, tendo em vista que graduandos, pós-graduandos 
e pesquisadores necessitam do aprendizado desses textos 
específicos à esfera universitária na França, para que possam 
criar um perfil internacional e uma visão no sentido de contribuir, 
trabalhar e pensar junto a outros povos.

A esfera acadêmica francesa é repleta de gêneros textuais 
com os quais alunos, professores e pesquisadores podem estar 
em contato. Alguns exemplos desses gêneros seriam: resumo, 
resenha (note de lecture), apresentação oral em congresso, 
resumo para congresso, synthèse, artigo científico, questões 
abertas em avaliações, seminários, projetos de pesquisa, etc. 
Neste trabalho, delimitaremos nossa apresentação e análise 
apenas ao gênero acadêmico note de lecture (resenha).
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A seguir, explicaremos como o conceito de gêneros textuais 
pode funcionar como verdadeira ferramenta para o ensino-
aprendizagem de gêneros acadêmicos.
O uso dos gêneros textuais para a escrita acadêmica

O quadro teórico proposto pela Escola de Genebra, 
principalmente no que diz respeito ao desdobramento do 
conceito de gêneros textuais no campo da Didática das Línguas 
(SCHNEUWLY; DOLZ, 1998, 2004), tem se mostrado bastante 
proveitoso para o trabalho com atividades de produção textual 
em salas de aula de língua estrangeira. Dessa forma, nosso 
objetivo nesta seção é tecer um panorama geral sobre os 
conceitos teóricos que embasam a sequência didática (doravante 
SD) que elaboramos e da qual comentaremos alguns excertos. 
Não se propõe a fixação a nenhum conceito com exaustividade, 
mas busca-se tratar dos assuntos que julgamos essenciais para a 
compreensão desta proposta de trabalho.

O ponto de partida de nossas reflexões é a constatação de 
que os seres humanos agem, em sua comunicação, em esferas 
sociais, quais sejam: a do trabalho, a da escola, a da família, a da 
religião, a dos amigos, e assim por diante. Em cada uma dessas 
esferas, o uso da linguagem se dá sob a forma de enunciados. Só 
se age, portanto, na interação; só se diz no agir, e este agir é o 
que motiva determinados tipos de enunciados, do que se pode 
deduzir que cada esfera de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis e diversificados de enunciados, os 
gêneros discursivos, tomando para nós as palavras de Bakhtin 
(2006).
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A ideia bakhtiniana de que o uso da língua se dá sob a forma 
de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, proferidos pelos 
participantes de uma ou outra esfera da atividade humana, ou 
seja, de que esses são a unidade da comunicação discursiva, é 
posteriormente retomada por Bronckart (2007), para quem 
estamos sempre confrontados a um universo de textos, que, 
por sua vez, organizam-se em gêneros. Segundo o autor, o agir 
linguageiro que designa a realidade das práticas de linguagem 
situadas realiza-se, então, por meio dos textos. Esses textos 
apresentam, em sua essência, vale lembrar, especificidades que 
lhes são atribuídas em virtude das situações de interação na 
qual são produzidos, das características da atividade que será 
desenvolvida e das condições sócio-históricas de sua produção. 
Todo texto pertence, sempre, a um gênero, e apresenta suas 
propriedades genéricas, resultados da escolha do gênero textual 
que parece melhor se adaptar à situação de comunicação, mas 
que tem, também, suas especificidades sempre únicas, frutos de 
escolhas do enunciador em função de sua situação de produção 
particular.

Para analisar textos pertencentes a diferentes gêneros, 
Bronckart (2006, 2007) propõe um modelo de análise textual, 
que se concentra na análise de três parâmetros (folhado textual): 
a infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização 
e os mecanismos enunciativos. É de fundamental importância 
que, antes de qualquer análise textual nestes níveis, haja uma 
compreensão do contexto de produção do texto analisado. 
Descreveremos brevemente, a seguir, cada um dos níveis de 
análise.



Saberes em Conexão na Universidade: língua, literatura e cultura 257

O contexto de produção deve ser tratado, inicialmente, no 
contexto imediato em que o texto foi produzido, isto é, a situação 
de ação de linguagem que deu origem ao texto (BRONCKART, 
2007). Levantam-se hipóteses, tanto sobre o contexto físico, 
quanto o contexto sociossubjetivo, a respeito de quem escreveu 
o texto, para quem provavelmente o texto foi escrito, em que 
local social o texto circulará, que efeitos o enunciador do texto 
gostaria de produzir no destinatário, etc.

Quanto ao folhado textual (BRONCKART, 2007), a primeira 
etapa a ser analisada diz respeito à infraestrutura geral do texto 
ou o nível mais profundo do texto, em que se observam formas 
de organização geral do enunciado, tais quais: o planejamento 
geral dos conteúdos temáticos; os tipos de discurso (discurso 
interativo e discurso teórico, pertencentes ao eixo do expor; 
relato interativo e narração, pertencentes ao eixo do narrar); 
as sequências textuais (ADAM, 1992), tais quais: a narrativa, a 
descritiva, a argumentativa, a expositiva, a descritiva de ações, a 
explicativa e a dialogal; outros modos de planificação que podem 
ser combinados em um mesmo texto.

O nível intermediário de análise, dito mecanismos de 
textualização, procura explorar a coerência temática. Observam-
se, nesta etapa, três mecanismos de textualização: a coesão 
nominal, a coesão verbal e os mecanismos de conexão, marcados 
por meio de conjunções, advérbios, grupos preposicionais ou 
nominais.

O último nível, relativo aos mecanismos enunciativos, 
analisa elementos que proporcionam a coerência pragmática 
no texto, esclarecendo os posicionamentos enunciativos e 
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expressando diversas avaliações (sentimentos, julgamentos, 
opiniões) sobre aspectos do conteúdo temático, as chamadas 
modalizações. Há, ainda, um olhar sobre a inserção de vozes, 
que assumem a responsabilidade pelo que é dito no enunciado.

Fazendo uso da proposta de análise de textos de Bronckart 
(2007), Schneuwly e Dolz (2004) desenvolveram pesquisas que 
têm por objetivo estudar a transposição didática do conceito 
de gêneros textuais para a sala de aula. Consideravelmente 
difundidos no campo da Didática das Línguas, tanto no que diz 
respeito ao ensino da língua materna, quanto ao ensino de uma 
língua estrangeira, os inúmeros trabalhos do grupo de Genebra 
concebem os gêneros como (mega)ferramentas, em perspectiva 
marxista e vigotskiana, devido ao fato de que, ao atuarem em 
situações de linguagem, ajudam a fixar significações sociais 
complexas referentes às atividades de aprendizagem linguageira. 
Para os pesquisadores, os gêneros podem ser definidos pelos 
conteúdos que são ou que se tornam dizíveis por meio deles, por 
uma estrutura comunicativa que lhes é peculiar, por um conjunto 
de unidades de ordem linguística que revelam traços da posição 
enunciativa do enunciador, pelo conjunto de sequências textuais 
e pelos tipos discursivos que compõem a estrutura textual. Na 
concepção dos autores, todos os elementos elencados são 
fatores que merecem ser levados em conta no processo de 
ensino-aprendizagem da produção textual.

Segundo os autores, as operações para a produção textual 
podem ser resumidas em cinco campos, englobados no processo 
de produção de texto e que são levados em conta em função de 
uma dada situação de comunicação:
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a) As operações de contextualização;
b) A elaboração do que vai ser tratado como conteúdo 
temático do texto;
c) A planificação do todo textual;
d) A textualização;
e) A releitura, revisão e refacção.
A primeira operação é a de contextualização da ação de 

linguagem. Diz respeito às representações sobre a situação de 
produção que constituem a base de orientação para a produção 
do gênero textual em questão. A SD deve desenvolver atividades 
de ensino específicas para a ampliação das capacidades de 
linguagem e, então, propiciar habilidades para o uso do gênero 
pertinente à prática social trabalhada. Assim, as representações 
sobre a situação de comunicação possuem relação direta com o 
gênero, já que o gênero deve estar adaptado a um destinatário, 
a um conteúdo e a um objetivo específico.

A segunda operação diz respeito aos conteúdos temáticos 
e o tratamento que eles recebem no acabamento específico do 
enunciado enquanto unidade de comunicação verbal. O agente 
produtor do texto aciona operações para inserir o tema em seu 
dizer, em função do gênero de texto, que é determinado não 
só pelas formas morfossintáticas que entram no momento da 
produção, mas também pelos elementos da situação que deram 
origem à enunciação.

A terceira operação engloba o planejamento e organização 
do texto e das partes que o constituem, ou seja, o tipo de 
intervenção expresso por um projeto de comunicação que 
explicite para quem se dirige o texto, em qual suporte ele vai 
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circular, o papel do locutor, a imagem que se faz do destinatário, 
a finalidade da interação e o gênero de texto de referência, o 
que permitem ao aluno identificar os obstáculos e as dificuldades 
que se relacionam ao planejamento de uma arquitetura textual.

A quarta operação é a textualização, que implica a utilização 
dos recursos disponíveis no sistema da língua. Nesse momento, 
o locutor produtor seleciona elementos linguísticos que 
estabeleçam a coerência temática as relações de continuidade, 
de retomada e de ruptura para estabelecer relações entre o 
locutor, o destinatário e o discurso que produz.

A quinta e última operação envolve a releitura, revisão 
e refacção. Há, nesta etapa, da parte do professor, uma 
contribuição para que os textos dos alunos melhorem em relação 
a todas as operações que envolvem a sua produção, tanto no 
que diz respeito às propriedades do gênero de texto quanto ao 
sistema da escrita e da gramática da língua. Todo texto pode ser 
melhorado pelo autor, mas isso implica intervenções didáticas 
centradas em diferentes aspectos do texto.

Além de descreverem as operações que dizem respeito à 
produção de um gênero textual, ao defender a tese de que é 
“por meio dos gêneros que as práticas linguageiras se encarnam 
nas atividades dos alunos” (SCHNEUWLY; DOLZ, 1998, p. 29), 
os autores propõem outras duas ferramentas fundamentais, 
a fim de organizar o ensino da produção textual por meio dos 
gêneros: o modelo didático de gênero (DE PIETRO et al., 1997) e 
a SD (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). Para que se possa elaborar uma 
SD e ensinar um gênero textual, é fundamental que o professor 
possua bons conhecimentos sobre o gênero que deseja produzir. 
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Por conseguinte, faz-se necessário a elaboração do modelo 
didático do gênero, elemento integrador que implicará em 
uma análise minuciosa das características comuns presentes 
no gênero em questão, além de uma seleção de elementos que 
sejam pertinentes ao seu ensino. O modelo didático de gênero 
define-se como um instrumento de transposição didática – uma 
abstração – que nos permite apontar os elementos a serem 
estudados que se tornarão objetos de ensino-aprendizagem 
em uma situação de comunicação específica. É uma espécie de 
inventário provisório das principais características do gênero 
textual, visando a seu ensino.

É fundamental que se analisem, portanto, vários exemplares 
característicos do gênero escolhido, porém sem reduzir o 
trabalho com o gênero à aplicação das características levantadas, 
“engessando-o”; não se almeja, dessa forma, a construção de um 
modelo didático perfeito, uma vez que a preocupação maior de 
um pesquisador não é estabelecer modelos ideais, mas conhecer 
e caracterizar o objeto que o auxiliará no trabalho pedagógico 
e na aprendizagem. Para Machado e Cristóvão (2005), a 
construção de um modelo didático se faz, então, pela análise de 
um conjunto de textos pertencentes ao gênero considerando-
se, no mínimo: a) as características da situação de produção 
(quem é o emissor, em que papel ele se encontra, a quem se 
dirige, em que papel se encontra o receptor, em que local é 
produzido, em qual instituição social se produz e circula, em que 
momento, em qual suporte, com qual objetivo, em que tipo de 
linguagem, qual é a atividade não verbal a que se relaciona, qual 
o valor social que lhe é atribuído etc.); b) os conteúdos típicos 
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do gênero; c) as diferentes formas de mobilizar esses conteúdos; 
d) a estrutura composicional característica do gênero, ou seja, 
o plano global mais comum que organiza seus conteúdos; e) o 
seu estilo particular, ou, em outras palavras: as configurações 
específicas de unidades de linguagem que se constituem 
como traços da posição enunciativa do enunciador: (presença/
ausência de pronomes pessoais de primeira e segunda pessoa, 
dêiticos, tempos verbais, modalizadores, inserção de vozes); 
as sequências textuais e os tipos de discurso predominantes e 
subordinados que caracterizam o gênero; as características dos 
mecanismos de coesão nominal e verbal; as características dos 
mecanismos de conexão; as características dos períodos; as 
características lexicais.

Ressaltamos que, por questões de espaço, não 
apresentaremos, neste trabalho, um exemplar do modelo 
didático de gênero. Nossa maior preocupação será propor uma 
análise do gênero note de lecture (resenha) em questão, em 
que o modelo didático far-se-á observável na elaboração das 
atividades didáticas propostas para a composição da SD.

A SD se define como um dispositivo didático pensado 
para o ensino de um gênero textual. Trata-se de um conjunto 
de atividades de ensino que visam a trabalhar as diferentes 
dimensões constitutivas de um gênero específico, ou, conforme 
pontuam os autores, um “conjunto de atividades escolares 
organizado de maneira sistemática em torno de um gênero 
textual oral ou escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, 
p. 97). No quadro de um projeto de trabalho com um gênero 
textual qualquer, a SD se desenvolve, então, em quatro etapas 



Saberes em Conexão na Universidade: língua, literatura e cultura 263

que podem ser descritas da seguinte forma: a apresentação da 
situação de produção, momento em que o projeto é anunciado 
e apresentado aos alunos. Em seguida, os alunos realizam uma 
produção inicial, momento em que o professor diagnosticará as 
primeiras dificuldades a serem suplantadas pelos alunos, bem 
como as representações iniciais tidas por eles em relação ao 
gênero em questão. A terceira etapa organiza-se em uma série 
de módulos compostos por variadas atividades escolares, que 
têm por objetivo alcançar uma das dimensões do texto a ser 
redigido ou solucionar um problema de escrita diagnosticado 
nas produções iniciais. A última etapa envolve uma produção 
final, momento em que os alunos colocam em prática os 
conhecimentos adquiridos durante o trabalho desenvolvido nos 
módulos. Cabe, aqui, a realização de uma avaliação somativa e 
não apenas formativa, no intuito de verificar os pontos essenciais 
supostamente aprendidos pelos alunos no decorrer do processo. 
Isso confere ao aluno uma maior autonomia, visto que passa a 
controlar sua própria aprendizagem sabendo o que fez, como fez 
e por que fez. Saberá, portanto, regular as formas de produção 
e seleção do gênero de acordo com a situação em que venha a 
ser produzido.

A proposta de ensino de produção textual por meio 
de sequências didáticas permite, ainda, a aprendizagem de 
capacidades de linguagem, ou seja, “as aptidões requeridas 
do aprendiz para a produção de um gênero numa situação 
de interação determinada” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 52). 
Ainda que estejam intrinsecamente associadas no processo de 
produção textual, elas podem ser didaticamente separadas em 
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três grandes grupos, para melhor observar, analisar e descrever 
o comportamento linguageiro dos alunos. São elas: capacidades 
de ação, que tratam das representações sobre a situação e 
da mobilização de conteúdos; capacidades discursivas, que 
mobilizam modelos discursivos em atividades relacionadas à 
organização geral do texto (tipos de discurso e de sequência); 
capacidades linguístico-discursivas, que propõem atividades 
relacionadas a aspectos linguísticos: vozes, modalizações, 
coesão, conexão. (DOLZ; PASQUIER; BRONCKART, 1993; DOLZ; 
SCHNEUWLY, 1998).

Dessa forma, nessa perspectiva, o gênero de texto não se 
torna apenas o objetivo e objeto de estudo, mas também um 
meio para que os alunos possam desenvolver essas capacidades, 
que são fundamentais em todas as outras produções textuais 
que serão efetuadas ao longo da vida social, escolar e acadêmica.
A sequência didática para o gênero textual note de lecture 
(resenha)

Uma vez elaborado o modelo didático para o gênero 
note de lecture (resenha), elaboramos uma SD que tinha como 
principais objetivos:

a) trabalhar sobre a situação de produção do gênero note 
de lecture (resenha), isto é, para quem os alunos escrevem, 
quem serão seus potenciais leitores; quais seus objetivos 
de escrita; em que momento o texto será produzido; onde 
o texto será publicado;
b) mapear a organização textual do gênero note de lecture 
(resenha);
c) verificar as diferentes maneiras de se posicionar 
enunciativamente;
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d) propor aos alunos que revisassem seus próprios textos.
A SD sobre o gênero note de lecture (resenha) foi realizada 

em oito aulas, cada qual com duração de 100 minutos. A 
proposta didática formulada levou em conta possibilidades 
de atividades que julgamos apropriadas para a aprendizagem 
de operações de linguagem referentes às capacidades de 
linguagem a serem desenvolvidas ao longo do trabalho. Dessa 
maneira, comentaremos, a seguir, a partir de alguns excertos, 
exercícios que compuseram a proposta didática em questão 
e o que se espera da parte dos alunos como aprendizado e 
desenvolvimento das capacidades de linguagem referentes a 
este gênero especificamente, mas transferíveis a outros gêneros 
que serão produzidos futuramente pelos alunos.

O material didático elaborado2 sob a forma de uma SD 
organizou-se nas seguintes partes: ouvertures, premier contact 
avec le genre, pratique sociale du genre, production initiale, 
contexte de production du texte, organisation discursive du genre, 
aspects linguistiques du genre, production finale, évaluation.

Na primeira parte, destinada à apresentação do gênero 
(ouvertures), percebemos que os alunos de áreas externas às 
Letras sentiram maior dificuldade em definir e até mesmo em 
reconhecer o gênero note de lecture (resenha), tamanha sua 
similaridade como o gênero textual resumo. O que se buscou, 
nesse momento, foi explicar que uma note de lecture (resenha) 
não traz em si apenas aspectos descritivos, e, principalmente, 
que o autor deve demonstrar toda a sua criticidade, por meio de 

2 A SD em questão está proposta, com algumas modificações, em: TOCAIA, L.M.; LOUSADA. E.G. 
De la vie quotidienne à la vie universitaire: genres textuels pour l´enseignement-apprentissage du 
Français Langue Étrangère. Belo Horizonte: Editora da UFMG. [no prelo].
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apreciações que tenham por objetivo fazer o leitor compreender 
o interesse da obra para uma área ou problemática específicas. 

Mostramos, ainda, por meio de discussões, que se trata de 
um gênero muito presente na vida e no mundo acadêmico e que, 
de certa forma, corresponderia ao que denominamos resenha 
no Brasil. Recorremos, ainda, aos estudos feitos por Dias (2017), 
para a constatação de que tanto para professores universitários 
quanto para alunos, é difícil definir com exatidão esse gênero 
textual, e que talvez por isso seu ensino não seja tão difundido 
nas práticas de produção textual em língua estrangeira na 
universidade. 

Discutidas tais questões, levamos os alunos a terem um 
primeiro contato com gênero (premier contact avec le genre), 
momento em que propusemos a seguinte atividade:

Trecho 1 – Premier contact avec le genre
Figura 1 - Atividades da SD

Discutez des questions ci-dessous avec votre voisin. Donnez votre opinion au 
groupe.

1. Quels critères utilisez-vous pour choisir les livres que vous décidez de 
lire?

2. Avez-vous déjà lu des notes de lecture? Où? Pourquoi?
3. À votre avis, qu´est-ce qu´une note de lecture?
4. Savez-vous le but de ce genre de texte?
5. Avez-vous déjà écrit une note de lecture? Quand? Pourquoi?
6. À votre avis, quels sont les caractéristiques de ce genre textuel?

Fonte: Elaborado pelo autor

Terminada a primeira etapa diretamente relacionada ao 
contexto sobre o qual os alunos trabalhariam, buscamos expor 
aos alunos situações em que o gênero textual se faz presente. 
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Trecho 2 – Pratique social du genre
Figura 2 - Atividades da SD

Interviewez trois collègues différents sur les questions ci-dessous. Prenez 
note de leurs réponses.

a) Connaissez-vous des magazines ou des sites internet où nous pou-
vons trouver des notes de lecture? Le(s)quel(s)?

b) Avez-vous l´habitude de les lire? À quelles occasions?
c) Votre ami(e) cherche un livre à lire pendant son voyage en famille. 

Suggérez-lui un livre en résumant de maniére générale le livre que 
vous conseillez et en donnant votre opinion sur le livre, tout en ar-
gumentant pourquoi cela vaut la peine de le lire.

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao término da atividade, propôs-se aos alunos a primeira 
escrita do gênero textual note de lecture (resenha), ou seja, a 
produção inicial do texto (production initiale). Tratava-se, nesse 
momento, da tentativa de elaboração de um primeiro texto 
escrito no qual os alunos revelariam para si mesmos e para o 
professor as primeiras representações que possuem dessa 
atividade. Nesse sentido, buscou-se conhecer as capacidades de 
linguagem que os alunos já dispunham sobre o gênero e suas 
reais potencialidades.

Trecho 3 – Production initiale
Figura 3 - Atividades da SD

Imaginez que vous êtes un critique littéraire très connu et on vous invite à écrire 
une note de lecture pour un journal de votre ville. Choisissez un livre que vous 
avez lu et sur lequel vous avez des choses à dire et écrivez votre texte.

Fonte: Elaborado pelo autor

Cumpre lembrar que a produção inicial de um gênero 
não será completa, já que somente a produção final constitui, 
normalmente, a situação real, em toda a sua riqueza e 
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complexidade. No entanto, mostra-se esse momento inicial de 
fundamental importância por agir como elemento regulador da 
SD tanto para os alunos quanto para o professor.

Assim, ao final da atividade, os alunos foram confrontados 
a dois exemplares de textos relativos à note de lecture (resenha) 
e se iniciou o trabalho com o contexto de produção dos textos 
trabalhados.

Trecho 4 – Contexte de Production du texte
Figura 4 - Atividades da SD

Lisez le texte ci-contre et complétez le tableau.

Auteur

Date de publication

Lieu de publication

Genre textuel

Thématique

Fonte: Elaborado pelo autor

Os trechos 1, 2 e 4 trabalham diretamente sobre o que 
Schneuwly e Dolz (2008) denominam capacidades de ação. Tais 
capacidades estão diretamente relacionadas às representações 
que se pode construir sobre o contexto do texto. Busca-se 
por informações que desvelem as características do contexto 
em que o texto foi produzido, representações da situação 
de comunicação (quem, para quem, quando, onde, com qual 
finalidade), o conhecimento de mundo dos alunos produtores 
do texto, e os diferentes usos da linguagem para a situação em 
questão.

Terminada a segunda etapa, tivemos por objetivo expor 
aos alunos como se dava a organização dos conteúdos no gênero 
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note de lecture (resenha). Assim, na seção intitulada organisation 
discursive du genre, propusemos os seguintes tipos de atividades.

Trecho 5 – Organisation discursive du genre
Figura 5 - Atividades da SD

1. Quelles sont les caractéristiques qui composent la note de 
lecture que vous avez lue?
(   ) titre; (   ) couverture; (   ) nom de l áuteur; (   ) prix; (   ) nom 
de la revue; (   ) références

2. Lisez le premier paragraphe du texte et identifiez les différents 
types d´informations données par l áuteur.

3. Les informations sont-elles données en quel ordre?

4. Dans ce texte l áuteur
(   ) raconte une histoire (   ) expose un point de vue (   ) demande 
à quelqu´un de faire quelque chose

5. Dans ce texte l áuteur: (deux réponses)
(   ) exprime une appréciation sur un livre
(   ) raconte la vie de l áuteur de l´oeuvre
(   ) résume une oeuvre
(   ) fait la publicité de l´oeuvre

6. Ĺ auteur a-t-il une opinion positive ou négative du livre? 
Justifiez.

7. Soulignez les expressions dans le textes servant à exprimer 
l´opinion de l áuteur.

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao término das atividades apresentadas e de outras que 
compuseram a sequência didática como um todo, os alunos 
exploraram, nesse momento, a infraestrutura textual, ou seja, 
o plano global do texto. Atentaram-se para as características 
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relativas à organização do conteúdo, além da implicação ou 
autonomia dos enunciadores do texto em relação ao ato de 
produção.

Tendo cumprido as duas etapas anteriores, caminhou-se 
para a identificação das características linguístico-discursivas 
(aspects linguistiques du genre) do gênero textual em questão, 
por meio das seguintes atividades.

Trecho 6 - Aspects linguistiques du genre
Figura 6 - Atividades da SD

Faites les activités ci-dessous:

1. Trouvez dans le texte que vous avez lu des articulateurs 
logiques et complétez le tableau.

Opposition Concession Cause Conséquence

2. Connaissez-vous d áutres articulateurs logiques? 
Complétez le tableau et comparez vos réponses à celles 
de votre voisin.

3. Faites des phrases avec les expressions ci-contre.
a) En revanche:
b) Par conséquent:
c) Tandis que:
d) Puisque:

4. Cherchez dans le texte les phrases où ces connecteurs 
logiques apparaissent et remplacez-les par d áutres de 
même valeur.

Fonte: Elaborado pelo autor

Assim, ao trabalhar sobre os elementos linguísticos e 
refletir também sobre os seus valores discursivos, os alunos 
participantes da SD compreenderam como se dão as operações 
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de conexão e coesão, percebendo, ainda, as referências 
que implicam um sujeito no texto e suas respectivas ações. 
Cumpre ressaltar que a SD em questão ainda trabalhou sobre 
as modalizações e buscou relacionar as escolhas lexicais aos 
campos semânticos desenvolvidos para a organização do 
conteúdo, aos parâmetros da ação de linguagem e às características 
da esfera de atividades.

A SD teve, por fim, uma produção final (production finale), 
em que se solicitou aos alunos participantes que redigissem 
uma note de lecture (resenha) para uma revista importante de 
suas respectivas áreas de atuação (direito, economia, artes, 
engenharia, letras, etc.) e que se baseassem em um livro que 
haviam lido para alguma disciplina da área. Os alunos foram 
igualmente levados a uma reflexão (évaluation), para a avaliação 
de seus textos, em que deveriam pensar sobre a função de uma 
nota de lecture (resenha), os momentos de produção desse 
gênero, quais as principais partes que o compõem e quais as 
características linguísticas mais acentuadas.
Considerações finais

Finalizamos este ensaio ressaltando a função da escrita e 
do francês língua estrangeira como elementos articuladores de 
diferentes linguagens e como pontos de (inter)conexão entre 
os saberes desenvolvidos em diversas áreas, representadas, 
na experiência relatada, pelos alunos oriundos de cursos 
universitários diversos, quais sejam: Engenharia, Direito, Letras, 
Ciências Econômicas, Artes, Cinema, entre outros. Esse diálogo, 
entre pessoas de diferentes áreas, em torno de um objeto 
comum, favoreceu não só o aprendizado do gênero em questão, 
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mas também o desenvolvimento no grupo da ideia de (con)
junção, mescla, diálogo e diversidade de olhares e ângulos em 
convergência entre os conhecimentos compartilhados.

Além disso, A SD aplicada tinha como objetivo inicial 
o desenvolvimento das capacidades de linguagem, e isso 
foi enfatizado durante as oficinas de trabalho com o texto, 
momento em que se permitiu aos alunos o conhecimento do 
gênero textual note de lecture (resenha), desde o seu contexto 
produção até sua realização como instrumento de comunicação 
dentro da sociedade, despertando nos aprendizes suas aptidões 
para a construção de seus textos e também de outros textos que 
venham a construir futuramente, tornando possível, assim, a 
materialização e a organização da linguagem para realizar ações 
no mundo.

Dessa forma, uma vez que o aluno compreendera o 
lugar do gênero note de lecture (resenha) nas práticas sociais 
acadêmicas em língua francesa e refletira sobre suas relações 
com esse gênero (contexto de produção), sua tarefa passou 
a ser a de escrever seu próprio texto, de forma processual, 
conscientizando-se da importância de revisar, de analisar, de 
reescrever, definindo o enfoque de sua produção – momento 
em que mobilizará as capacidades de ação –, escolhendo as 
sequências textuais mais importantes à produção do gênero 
– mobilizando as capacidades discursivas –, e moldando sua 
produção de forma que fique clara, coerente, e coesa, por meio 
de escolhas linguísticas e vocabulares pertinentes ao gênero – 
mobilizando, assim, as capacidades linguístico-discursivas.
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Por fim, após a análise das produções finais e da 
comparação com as produções iniciais, em que se percebeu o 
desenvolvimento dos alunos, julgamos profícuo um trabalho que 
contemple a escrita acadêmica pelo viés dos gêneros textuais, 
pois tal proposta leva os alunos a agir na vida em sociedade, 
expondo-os a textos autênticos, empíricos, encontrados, no caso 
deste trabalho, no cotidiano francês, o que os torna capazes de 
agir no mundo, exigência imprescindível no mundo globalizado 
atual. O gênero se define, assim, como um modelo de agir e 
é por meio dele que também os alunos agem ao repensarem 
não somente suas técnicas de escrita, mas também suas 
competências enquanto cidadãos ativos na sociedade.
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CAPRICHOSO AND GARANTIDO: 
THE AMAZONIAN FOLKLORIC FESTIVAL 

REENACTMENT AT THE PORTUGUESE WORLD 
LANGUAGE STARTALK® SUMMER CAMP IN 

CALIFORNIA

Renato Alvim1

Sílvia Ramos-Sollai2

“Knowledge emerges only through invention and re-invention, 
through the restless, impatient, continuing, hopeful inquiry human 

beings pursue in the world, with the world, and with each other.”
Paulo Freire

Reenacting folkloric enculturation
Given that William John Thoms coined folklore as the 

knowledge of the people in 1846, adopting the folk tale of an 
articraft bull that dances, dies, and resurrects as the umbrella 
theme for a Portuguese World Language (PWL) program learning 
episode seemed audacious and, at least, uncontainable. Hence, 
how instruction would not risk being a disservice by reinforcing 
stereotypes to high school learners at Startalk® Portuguese 
Summer Camp was our ultimate overarching goal. After all, 
folklore is not conceptualized in the reality of things; it is built 
historically. Its understanding varies over time (CAVALCANTI, 
2008). Our motto was to get all parts involved – instructor, 
learners, parents, and community – to literally live to tell the 
tale.
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edu.
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The insertion of folkloric realia in foreign language 
education is no novelty (BARROS, 2018; DE OLIVEIRA REIS; DO 
CARMO SANTOS; GOMES MARQUES, 2019). It dates back to the 
first attempts of extraneous communication between peoples 
when being in a diverse world was considered a non-hierarchical 
way of seeking to promote dialogue between multiple knowledges 
(WATSON, 2018). It bears the weight of the cultural universal 
communities in their multiple worldviews. Likewise, leaner and 
instructor training provide them with the opportunity to build 
on Portuguese language and Lusophone cultural awareness in 
an immersive environment. Startalk® Summer Programs are part 
of the National Security Agency critical languages initiatives, 
and they aim at increasing the number of U.S. citizens’ learning, 
speaking, and teaching critical-need foreign languages, as 
stated in their mission that Startalk® offers both K-16 learners 
and instructors hands-on and engaging moments to be creative 
while striving with learning and teaching best practices.

On the same ground, the American Councils for 
International Education offers scholarship in Portuguese for 
intensive overseas language and cultural immersion programs 
for American college learners. In the long-term, however, one 
cannot deny the underlying question that begs to be asked, is 
why Portuguese is critical to U.S.

Portuguese is a pluricentric language in the sense that 
contains several large blocks of identity units in the Portuguese 
language, consequently unraveling into various other consortia 
of institutional policies among these units. Mendes (2014) claims 
the constitution of the Community of the Portuguese Language 
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Countries (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP) 
seeks to sustain this idea of unity in heterogeneity. Moreover, 
there are heterogeneous linguistic realities within CPLP member 
countries (MOREIRA E SILVA, 2013). Therefore, when it comes to 
the Portuguese language pluricentrality, one must also consider 
its internal variations and dialectal differences that arise from 
varied colonial processes and exposure to different languages, 
histories, and cultures throughout time.

For the most part, Portuguese instruction in the United 
States follows two major strands divided somewhat by region: 
Portugal and Brazil. Typically, despite the great infusion of 
Brazilian immigrants in New England in the last decade, the states 
of Massachusetts, Rhode Island, and Connecticut together with 
California focus mostly on Portuguese and Azorean literatures, 
whereas Florida and Georgia favor a more Brazilian dimension 
in PFL. Portuguese in Africa, Macau, and Goa does not have a 
significant representation in the North American publishing 
or educational market (SOLLAI; PARMA, 2018). Yet, despite 
the hectic pace of information exchange imprinted by digital 
communication, not all voices are represented. The growth in 
demand for courses of Portuguese as a critical language flags 
the need of a wider range of realia (BATORÉO, 2014; BATEMAN, 
2014; JOUËT-PASTRÉ, 2011).

Curriculum design is the key. Intercultural communication 
is the medium to live and value cultural diversity. One core 
teaching practice to promote a more balanced artistic 
representation of the target language is to juxtapose varied  
folk culture expressions, such as this study compared Boi Bumbá 
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and the Azorean toiradas. Even target culture clippings can be 
identified as being critical for effective learning experiences to 
take place, and for teaching to walk away from stereotyping. In 
light of that, this case study addresses the research question “to 
which extent is the reenactment of the Caprichoso and Garantido 
bulls encounter informative of the big C and the little c cultures?” 
by unfolding the backward design approach adopted.

Ever since September 9th, the United States have made 
a consorted effort to prepare individuals with high levels of 
linguistic and cultural competence to address the security 
priorities of the nation, and pre-service has been instrumental 
in supporting this goal through academic and professional 
engagement as follows in Table 1.

Table 1 - NSA and ODNI consortium - Startalk® Program Core Mission

The National Security Agency in collaboration with the Office 
of the Director of National Intelligence established a program 
named Startalk® totally dedicated to preparing Americans to 
acquire the languages that the United States deems to be 
critical to the nation’s security.

Source: authors, mission statement.

This partnership is addressed for distinguished linguists to 
advance the goals of the Startalk® program and provide leadership 
support in the design and implementation of other programs in 
other regions, essential to the NSA, ONI and any other agency 
that is concerned with keeping the United States and needs 
to have staff that is linguistically and culturally competent to 
address the security priorities of the United States.
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Stating the problem and the purpose of the study
Historically, budgetary constraints have been a constant 

roadblock in foreign language capacity building. Then, PWL 
programs that are most sustainable are those that propose 
pressing changes in paradigm: the promotion of the three modes 
of communication, the use of target language beyond classroom, 
the implementation of culturally authentic resources through 
creative collaboration and critical thinking (BYRAM; WAGNER, 
2018). Ball and Forzani (2009) point out that improvement in the 
field requires substantial changes in how to prepare and support 
instructors, rather than how to recruit and retain learners. The 
authors (2009) claim that a classroom is an artificial setting due 
to its overload of information, constant intervention, monitoring 
and assessment. The bottom line is there is nothing natural in 
asking questions one knows at least part of the answers, or in 
probing other people’s ideas.

A currently existing issue is that the materialization 
of language immersion projects for the dissemination of 
these multicultural settings, such as Bumba-Meu-Boi and 
Startalk® Summer Camp, relies heavily on highly inclusive and 
representative curricular acknowledgment. This is an erroneously 
push for what Finkel & Monk (1983) defined as the Atlas Complex, 
in which instruction alone is seen as liable for every single aspect 
of the language acquisition process. Lee and Van Patten (1995) 
later corroborated with this Herculean notion of instruction. In 
other words, the instructor sets forth a pluricentric Portuguese 
diplomatic mission, even though he or she is most likely to be the 
sole ambassador representative of unknown millions of speakers 
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and counting within and beyond the Lusophone world. Instead, 
an avant-garde proposal is to optimize Stephen Krashen’s (1982) 
groundbreaking tenet of input (i +1) by making it comprehensible. 
The assumption that learners will pay attention to what their 
attention is directed towards, and the general principle that 
people learn what they pay attention to motivate the following 
hypothesis.

Comprehensible input balances known and unknown 
information with at least two different sources of triangulation, 
for instance, the learner counts on word and image when 
the instructor is providing input. Espeset, McKeighen, and 
Lacascade (2012) listed techniques to optimize input with 
Language Education PB Works3. The use of multimedia, visuals, 
and realia; the focus on instrumental, kinesthetic, practical, 
and collaborative tasks; the scaffolding of instructions; the 
organization of information in flowcharts, maps and graphics; 
and, last but not least, the incorporation of multiple intelligences 
and learning styles are proven to be effective. In light of 
this scenario where the learners are both engaged and held 
accountable for their sustainable progress, Startalk® Summer 
Camp for World Languages corroborate the sworn statement 
its immersion programs are guided by six effective principles of 
teaching and learning (INGOLD; HART, 2010, p. 194).

List 1 - Startalk® Principals of Teaching and Learning
1. Implementing a standard-based and thematically 
organized curriculum.
2. Facilitating a learner-centered classroom.

3 Available at: http://languageeducation.pbworks.com/w/page/60937285/Comprensible%20Input. 
Accessed on: 18th Feb. 2019.

http://languageeducation.pbworks.com/w/page/60937285/Comprensible%20Input
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3. Using the target language and providing 
comprehensible input for instruction.
4. Integrating culture, content, and language in a World 
Language classroom.
5. Adapting and using age-appropriate authentic 
materials.
6. Conducting performance-based assessment.

Source: Adapted from INGOLD, C.; HART, M. E. Taking the “L” out of LCTLs: 
The STARTALK Experience. Russian Language Journal/Русский язык, v. 60, 

p. 183-198, Jan., 2010.

Based on the backbone knowledge listed above, one can 
conclude that the underlying construct in Startalk® learning 
environments and initiatives alike is to process and respond to 
information in the target language meaningfully. Nonetheless, 
even though counterbalancing theorists are beyond the scope of 
this study, it is important to mention that Swain (1993) pointed 
to the term ‘notice the gap’ which draws learners’ attention to 
make a connection between their current knowledge of the 
target language formal aspects, and Schmidt (1994) proposed 
the Noticing Hypothesis as reactions to Krashen’s (1982) Input 
Hypothesis.

Given this circumstance, the purpose of this study is to 
point out that standard-based curriculum will help instructors to 
collect acceptable evidence of learning through uniform grading, 
to reduce meaningless practices by challenging certain status 
quo, to adjust instruction to consequently set the quality higher, 
and even to claim reforms in where Portuguese instruction 
demand is growing. Noticeably, private financial initiatives 
and governmental funds allocations are coming to consolidate 
positive relationships across linguistic and cultural boundaries 
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(CHAMBLESS, 2017; HENRY; CARROLL; CUNLIFFE; KOP, 2018; 
LACORTE, 2018). Furthermore, effective curriculum design claims 
to support learners by creating meaningful learning experiences 
that incorporate communication, cultures, connections, 
comparisons, and communities. It goes without saying; the five 
Cs were proposed to delineate goal areas that interconnect the 
complexity of foreign language communication (2015).
Reviewing the academic debate

When the U.S. Department of Education mandated an 
effective core curriculum, the American Council on the Teaching of 
Foreign Languages (ACTFL, 2016) tuned its mission of promoting 
foreign language teaching to World Languages (WL) education, 
where communication in a foreign language fosters interaction, 
negotiation of meaning, investigation, exchange, and immersion 
in understanding and promoting cultural products for life 
betterment. Thus, curriculum must be mindful of its audience. It 
must be leaner-centered and informative to be effective.

Many existing studies in the broader as well as cross-
disciplinary literature of Linguistics, Education, and Second 
Language Acquisition (SLA), have examined Portuguese 
instruction in the current scenario. For instance, while Da Silva 
(2014), Mendes (2014), Reis (2015), and Soares da Silva (2010) 
research the impact of Portuguese as a language of international 
communication, Sollai et al. (2018) investigate PWL initiatives 
promoting indigenous linguistic and cultural knowledge as 
resources to equip users to communicate successfully in a 
pluralistic society. There is a wide range of educational frameworks 
in the literature. Nonetheless, no systematic narrative has 
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advocated for popular art parade and started with Boi-Bumbá 
folklore as the end goal in PWL immersion camp to date. This 
case is not by any means intended to be exhaustive. Instead, 
scholars opt for an applied literature tenet and purposeful use 
of Wiggins & McTighe’s (2011) backward curriculum from The 
Understanding by Design (UbD™) framework.

UbD™ has grown so steadily since its introduction in the 
late 90’s, it is accounted for having brought the long-awaited 
reform in foreign language education. As García-Herreros 
(2017, p. 300) puts it, a backward design is developed “from a 
big complex objective to details”, where desired goals precede 
both assessment and instruction per se. Backward design as the 
name implies, it starts from a careful statement of the desired 
outcomes to move on to the appropriate teaching activities and 
content that will be derived from the results of learning.

The rationale of a backward design is made up of a sequence 
with 3 stages: 1) The identification of the desired results; 2) The 
determination of the acceptable learning evidence (assessment), 
and 3) The planning of learning experiences and instruction. 
Richards (2013) points out that somewhere between steps 2 
and 3, there is the possible need of identifying the language 
and culture content. Sollai, Alvim, Bianconi, & Parma (2018) 
elaborate on that and explain that backward design is somewhat 
suitable to different audiences as it assesses proficiency, not 
only performance. That is the leaner’s outcome is monitored and 
not compared against any standard or benchmark. Researchers 
can determine this as the guarantee of proper alignment to 
the standards adopted worldwide; but even more so, the 
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promotion of intercultural communication as it moves from the 
investigation of products and practice to the understanding of 
cultural perspectives and the culmination of the participation in 
social interactions (LUNDGAARD; SAUER, 2018). When analyzing 
possibilities, Eddy (2015) unpacks performance assessment and 
the 5C’s (communication, cultures, connection, comparisons, 
and communities) over time to conclude the backward design of 
Less Commonly Taught Languages (LCTL):

Since the hallmark of backward planning is to 
design the assessments first, now everything at 
lesson level has a goal and can be planned more 
responsibly and without extraneous elements 
that do not appear in assessment tasks. After 
designing the performance tasks, program 
leaders write Performance Assessment Leaner 
Statements (PASS) that align with the general 
Can-Do Statements (NCSSFL-ACTFL, 2013) in 
Stage One. (EDDY, 2015, p. 12)

The 5 C’s represent goals to be included in the instruction of 
all languages (CARLA, 2017). Eddy (2015) refers to the alignment 
of intercultural competency through Can-Do Statements, 
proposed in 2013 (and revisited in 2017) by NCSSFL-ACTFL as a 
list of self-regulated attainable goals that are set in the beginning 
of the process to the learner, parents, instructor, and school 
district and can serve as a checklist of the learning process. Self-
regulation comes from the need to describe what learners learn 
for their own purposes despite often-adverse circumstances.

The combination of the 5 C’s with the three modes of 
communication and practice, perspectives, and products 
shows how the U.S. Department of Education adopts the 
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eleven standards into the National Assessment of Educational 
Progress (NAEP) model. Neither the modes nor the 5 C’s goals 
are treated separately. Interconnectedness is their strength, and 
communication is the center. Cultures intertwine perspectives 
(understanding), products (e.g. music) and practices (e.g. 
traditions). Connections intricate the interdisciplinary content. 
The deeper understanding is reached through Comparisons, and 
the appreciation beyond classroom is fostered in Communities 
(CARLA, 2017).

In 2017, the NCSSFL-ACTFL (2013) Can-Do Statements were 
tuned in order to integrate the intercultural communication 
competency through products, practices and perspective. In 
her study about the French Program redefinition, Paesani (2017) 
claims that the backward design helps to fine tune content for 
learners to attain advanced-level language competencies and 
to develop substantive knowledge in literary-cultural content. 
Likewise, Chamot (2018) explains that most learners believe that 
their instructors are solely responsible for evaluating leaner work, 
which often hinders learners from taking active responsibility for 
their own work. Therefore, a list of defined goals a.k.a. NCSSFL-
ACTFL (2017) Can-Do Statements are indicated to come handy 
for learners to visualize where they are and to where they are 
heading (CHAMOT, 2018; KISSAU; ADAMS, 2016; GRAVES, 2016).

The three modes of communication – interpersonal, 
interpretive, and presentational – focus on how the skills of 
reading, writing, listening, and speaking are combined when 
communicating. They can be combined in class and assessment 
through the Integrated Performance Assessment, namely IPAs. 
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The World-Readiness Standards for Learning Languages 
proposed by ACTFL apply the 3 modes of communication 
to address the shortcomings of foreign language teaching 
and learning through the multiple interrelations they nest. 
Intercultural communication is optimized by the learning links 
in the brain that are strengthened as lower and higher order 
thinking skills are triggered (CARLA, 2017).

In everyday bits, the NCSSFL-ACTFL (2017) Can-Do 
Statements are aligned with the three modes of communication: 
interpretive, interpersonal and presentational in the learning 
plans (KISSAU & ADAMS, 2016). The interpretive communication 
focuses on what learners understand, interpret, and analyze 
from what is heard, read, or viewed on a variety of topics; 
the interpersonal communication is the learners’ interaction 
and negotiation of meaning in spoken, signed, or written 
conversations to share information, reactions, feelings, and 
opinions. The presentational communication, in which learners 
present information, concepts, and ideas to inform, explain, 
persuade, and narrate on a variety of topics using appropriate 
media and adapting to various audiences of listeners, readers, or 
viewers (ACTFL Guidelines, 2012; DUNCAN; MET, 2010).

One heavy critique the NCSSFL-ACTFL (2017) Can-
Do Statements receive is that they are not necessarily 
communicative just because they are statements to define each 
level that start with “I can”. The design must assure the daily 
objective matches the big proficiency goal. Another problem 
pertinent literature has shown is that they may lack a cultural 
connection, especially as culture is not taught on its own; it 
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must be part of a balanced lesson (Holman, 2017). One critical 
open question refers to feasibility: are the NCSSFL-ACTFL 
(2017) Can-Do Statements targeting the right proficiency range 
for +30 learners? After all, when goals are too advanced or 
too low, learners drop the class. That is when wording is 
essential to set a goal that all learners can accomplish at their 
own proficiency level.

Previous studies have also shown age-appropriateness is 
an issue that requires more research, especially when it comes 
to authentic material. Mana (2015) calls out our attention to 
the fact that novices in a high school are practically adults even 
though their second language skills are limited. One last critique 
is if the goal is measurable by the end of the class as well as in 
the evaluation. Otherwise, researchers suggest the large ones 
are unpacked, and the small ones are embedded into others. 
Nonetheless, it is important they are accomplishable in the eyes 
of the audience.

Folklore is constituted of the customs, beliefs, entertainments, 
rites, and traditions of communities manifested as myths, 
riddles, tales, and other artistic expression to be passed on 
orally (MANIRUZZAMAN, 2008). Hence, speech is very significant 
in communicating the varied products of the experience and 
knowledge of the people of the community (BARROS, 2018; 
CAVALCANTI, 2008).

The general studies of the varied aspects of social life 
that interest us to a substantial extent include folklore, Socio-
linguistics, Second Language Acquisition (SLA), to name a few. 
Though these studies are known and established as different 
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disciplines, it is not always possible to make a clear distinction 
between them. They are even found to be overlapping and 
inter-dependent in many respects (BORRALHO, 2018). This 
factor encouraged us to examine how the medium of one 
language acquisition approach can contribute to the study of 
another interrelated field. For the convenience of the current 
investigation, we have narrowed down the area and zeroed in on 
folklore and popular art manifestation in the Lusophone World, 
Performance and Proficiency, and World Language Approach.

For one thing, for the learning plan to the paradigm shift 
from grammar to a more comprehensive view of proficiency, 
it would have to contain the high-frequency language that is 
part of talking about almost anything – and which is therefore 
most essential to proficiency for ACTFL (2012), “Proficiency 
in a foreign language contributes then to a new dimension in 
human development, as it helps understand the other as one 
understands the self” (THOMÉ-WILLIAMS, 2016, p. 216).

For another, Bailey (2016) reveals it is “the plan for the 
provision of targeted input” that will include everyday language 
while backward designing with Can-Do Statements and the 
3 modes of communication. In other words, core curriculum, 
assessment system, and even time limitation, such as block 
schedule, are not impediments for the target of communicating 
in real-world situations, if perspectives, practices and products 
accommodate spontaneous and non-rehearsed contexts. The 
image below shows the Startalk® learning plan template with 
annotations.
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The Startalk® learning plan has been created and revised 
so as to implement the 4 main features of visionary language 
programs: 1) to set proficiency target for each grade level, 2) to 
plan to reach the targets, 3) to assess (internally and externally) 
to see if targets are being met, and, 4) use data to improve 
learning. Its top-down strategy (moving from overarching goals 
to specific learning episodes) is broken down into three stages 
that are guided by questions to help the instructor to align 
the curriculum objectives to the assessment and instruction 
(DUNCAN; MET, 2010).

Interactive classes activities or cycles (namely episodes) 
foster hands-on experience to learners in the use of the target 
language. In that sense, this study presents the overarching 
theme of the Amazonian folklore as its sample, and the Boi-
Bumbá parade reenactment as its subject population (MANA, 
2015, slide 19).

List 2 - Startalk® Learning Plan Guiding Questions

Stage Guiding questions
1. What will learners be able to do with what they know 

by the end of this lesson?
2. How will learners demonstrate what they can do with 

what they know by the end of the lesson?
3. What will prepare learners to demonstrate what they 

can do with what they know?
Source: Adapted from Mana, M. The STARTALK principles and your Arabic 

classroom: Zooming in on the lesson plan, 2015.

The stages above unpack the curriculum to map the model 
learning episodes so that strategies are differentiated if, and 
when, applicable (LUNDGAARD & SAUER, 2018). For immersive 
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scenarios, as of this case study with folklore and traditions, the 
guiding questions are designed to align content and assessment, 
also known as integrated performance assessment for evidence 
gathering, such a case study in Portuguese that looked into how 
the learners’ performance was evaluated through “fluency, in 
language use, and indicated what they had learned or taught 
about language and culture” (THOMÉ-WILLIAMS, 2016, p. 223).

In a similar case of folkloric artistic representation, 
Eddy’s (2015) juxtaposition of stages 1 and 3 in a study about 
the integration of articulated language program reveals that 
perspectives work as lenses to prioritize content and culture.

Cultural traditions play a role in how we spend 
our leisure time. Gender is built, defined, and 
fulfilled by social and cultural norms and can vary 
from culture to culture. Food is one Uncovering 
Curriculum: Language performance 9 of the most 
basic elements necessary to human life and is 
charged with all sorts of personal, familial, and 
cultural symbolism. Strong and close relationships 
are central to the social structures of families. 
Rituals and festivals have spiritual relevance and 
wellbeing (EDDY, 2015, p. 9)

According to Lwin (2015), folktales fit well with 
communicative approaches that favor meaning negotiation. 
When folktales of the target language are used, their cultural 
elements help to develop cultural awareness by bridging common 
ground between cultures and bringing out differences between 
them. Researchers claim the reason Startalk® has become 
notorious since President George Bush’s announcement in 2006 
that educational funds were strategically allocated through the 
National Security Language Initiative nationwide (ELLIS, 2016; 
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LUNDGAARD; SAUER, 2018; MANA, 2015). Otherwise, these 
initiatives would not see the increase of Less Commonly Taught 
Languages, such as the Portuguese Summer Camps at a federal 
level (SOLLAI et al., 2018).

Many are the plans, academic debates, scholars and 
approaches available that evidence strengths or fill out a gap 
in foreign language instruction. Duncan & Met (2010) describe 
lesson planning as it helps ensure that classroom instruction 
aligns with curriculum goals and objectives and therefore 
enables learners to demonstrate their successful learning 
on unit or curricular assessments. Among various, there is a 
more systematic and theoretical approach that is shaping up, 
for instance. The most recent school of thought presents the 
learner with the opportunity to develop their language skills and 
their identity through interactions with others of other cultural 
affiliations (BYRAM; WAGNER, 2018). The “can-do” approach 
fosters the development of skills that are relevant to every 
aspect of a global citizen’s life. What this new research does, 
then, is correct the mistaken impression, held by many earlier 
researchers, that a linguistic and cultural code could only be 
used restrictedly.
Describing the school project and the participants

This 3-day Brazilian event that takes place in late June is 
the combination of a theatrical competition, giant puppet show, 
and tribal dance. Its inclusion at the summer program enables 
learners to build on their domains of language functions, 
context, and text types through the interdisciplinary content 
themes of geography, heritage, and social sciences (ELLIS, 
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2016). Even though the presentational mode is a one-way 
output communication, this authentic material sample allowed 
the creation of various interrelationships nested among the 
interpretive and the interpersonal modes with the reproduction 
of the festival’s preparation, rehearsal, and parade.

The participants were heritage speakers of Portuguese 
who ranged from 9th to 11th grade in the outskirts of Midwest 
California. They were graded Intermediate-low in their placement 
interviews, based on ACTFL proficiency scale. However, it is 
important to emphasize that the activities described below are 
meant to accommodate as much difference in the level of the 
heritage speaker’s ability to communicate only in Portuguese as 
possible. The idea of pairing up the Brazilian version of a bullfight 
with the Azorean tradition to celebrate is intended to provide 
the learners with an opportunity to parallel their experiences 
with Azorean bullfight reproductions in the United States and 
this piece of a Brazilian folklore.

Even though allegorically enacting a bullfight (as it is at the 
Brazilian festival in the town of Parintins) this representation 
carries the same amount of pride as the duelers try to impose a 
force against each other in a dispute of power: a metaphor that 
resides on men disputing with men (allegorically represented 
by a challenge between two color-differentiated bulls: the red 
versus the blue bull). In order to parallel both celebrations, the 
instructor proposed a series of activities that would culminate on 
learners enacting the presentation of the dispute between the 
two bulls. The sequence of the proposed activities was planned 
with the steps as it follows:
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List 3: Lesson Can-Do Statements and culture, content, and language 
alignment

Lesson Can-Do Statements: 

I can express my likes and dislikes regarding foods, celebrations, and pastimes. 
I can have simple conversations on a number of everyday topics using simple 

sentences. 
1.  Gather information about the traditional Azorean bullfights from learners. It is 

a great opportunity to have them produce oral discourses and contribute with 
different sources of information: both from their experience (they have had in 
loco and heard from their ancestors) and imagination. It is a rich moment to 
share lexicon and cultural background, and to be creative! This episode 
includes learning goals in the three modes of communication - interpersonal, 
interpretive, and presentational. 

What do learners need to know to meet the Lesson Can-Do Statement? 
 

Culture Content Language 
Activities Interest and hobbies Descrição 

 

Lesson Can-Do Statement: 

I can understand the main idea of texts related to everyday life. 

1.  Have learners read and interpret a poem/adaptation of a narrative song with the 
key information about the Brazilian tale of a bull that originated the festival 
celebration. As for this second episode, the interpersonal and interpretive 
modes are experienced and can be stated as an interpretive reading can-do 
statement. 

What do learners need to know to meet the Lesson Can-Do Statement? 

Culture Content Language 

Everyday life Routine, schedule Atividades e horas 
 

Lesson Can-Do Statement: 

I can understand the main idea in messages and presentations on a variety of 
topics related to personal interests and studies. 

1.  Provide learners with some parts of the lyrics of a song that narrates the tale. 
Have them fill in the blanks with key words of the narrative as an interpretive 
listening skill. 

What do learners need to know to meet the Lesson Can-Do Statement? 

Culture Content Language 
Personal interest Likes and dislikes Opinião 
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Lesson Can-Do Statement: 

I can understand the main idea of a short YouTube clip. 
1.  Screen short videos of the festival in Parintins – the epicenter of the celebration 

with Grandioso parades. The interpretive listening skill is privileged here. 
What do learners need to know to meet the Lesson Can-Do Statement? 

Culture Content Language 
Celebrations Food and climate Culinária típica  

 
Lesson Can-Do Statement: 

I can understand short written directions related to everyday life. 
1.  Screen a how-to video clip with a bull preparation using recycled materials 

(cardboard, fabric, paper, paint, hot glue). This video presents still images and 
some words on the screen to interpret visual and written text. This task favors 
the interpretive reading skill. 

What do learners need to know to meet the Lesson Can-Do Statement? 

Culture Content Language 
Instructions How to guides Sequências 

 

Lesson Can-Do Statement: 

I can understand some information presented on Portugal, Brazil, and the Azores 
Islands. 

1.  Have learners divided in two groups to prepare two bulls – blue and red – and 
parade on the last class day, during the cultural festivities. The preparation of 
the bulls would be carried for several days as the last task. The parade is the final 
step, and the presentational skill is verified as they, first, describe the creation 
process of the bull amongst their peer classmates; then, parade proudly to the 
learners from various levels. 

What do learners need to know to meet the Lesson Can-Do Statement? 

Culture Content Language 
Folklore Rituals and celebrations Festas e comemorações 

 Source: authors’ original forms completion4.

In conceptualizing folklore through the perspectives, 
products, and practice of Portuguese target language and 
Brazilian culture in the learning plan, the plot of a bull challenge 
seemed to handle one Brazilian Carnival manifestation that 

4 Adapted from Startalk® Annotated Learning Plan. Available at: https://startalk.umd.edu/public/
system/files/resources/leanerprogramannotatedlearningplan.pdf. Accessed on: 18th Feb. 2019.

https://startalk.umd.edu/public/system/files/resources/leanerprogramannotatedlearningplan.pdf
https://startalk.umd.edu/public/system/files/resources/leanerprogramannotatedlearningplan.pdf
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comprehended cultural connection, proficiency match, and age-
appropriateness. We observed that intercultural communication 
is developed progressively.

List 4: Intercultural Communication Unfold

 

Practice = parade (Carnaval em Amazonas)

Product = bulls (Caprichoso e Garantido cores)

Perspectives = challenge (Duelo no Boibódromo)

Intercultural Communication = (touro Brasil e toiro Açores)

Source: authors, original flowchart.

Helzer & Machado (2011) research the contemporary 
patterns and flows of the Azorean Diaspora in a regional 
California setting to propose the emergence of a California-
Azorean landscape. Reflection on the learner’s repertoire and the 
relationships nested in-between episodes that are meaningful 
to them. In the late 19th century, many Portuguese, mainly 
from the islands of Azores and Madeira, migrated to the United 
States and established communities in various cities. PALCUS, 
the Portuguese-American Leadership Council of the United 
States has released the top 101 cities in the US with people 
born in Portugal, and the city where this study was conducted 
leads the way. These communities revive home culture through 
varied cultural manifestations, typical foods, festivals and fairs, 
multimedia, and newspapers.

The sequential images below (IMAGES 1 to 5) were 
collected during stages 2 and 3 of the learning plans. They 
portray intercultural communication through the enactment of 
a folkloric ritual.
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Images 1 to 5 – Sequential Learning Episode showing Boi-bumbá 
preparation, decoration, parade by the sample population 

     

Source: authors, original images.

Discussing the study’s results, its implications, significance, 
and limitations

The outcome presented the learning plans that 
accommodated various learning scenarios with examples of 
activities breakdown with the episodes for various leaner age 
groups. Under the umbrella theme of Brazilian Amazonian 
Folklore, we introduced ideas of Stages 2 and 3 of the Startalk® 
Learning Plan. 

We believe that our research is especially timely in the 
aftermath of educational allocations for PWL in the U.S. Thus, 
it is a response to the call made by scholars that instructor and 
learners of an intercultural setting must be entirely integrated in 
the use of authentic material for the learning experience to be 
capacity building. A second important implication of our study 
derives from our finding on the uniqueness of the knowledge 
and information work carried out by the heritage speakers. 
Since this qualitative study is not meant to be generalizable, its 
replication requires Can-Do Statement tuning. A third implication 
stems from our reframing of how to design immersive scenario 
episodes in the backward design.



Saberes em Conexão na Universidade: língua, literatura e cultura 297

We proposed an intercultural discussion through 
juxtaposition: the comparison with other types of Carnival 
celebration for interdisciplinary themes, such as an analogy to 
the toiradas from the Azorean Islands as the Lusophone World 
folkloric reference. The significance of this study lies on the 
fact that the theme of folklore can be engaging and potential 
when designed from authentic material. Acquired skills can be 
transferred to other disciplines, such as lexicon and vocabulary 
(food and endurance, months and weather, geography and 
clothing, social life and career plans), language functions 
(description, argument, narratives), context (situation, formal 
interview, informal digital media chat), and cultural awareness 
(workforce, gender equality). As for the latter, cultural awareness, 
the intercultural skill of problematization wrap up both Bumba-
Meu-Boi in Brazil and the Azorean toiradas as popular festivities 
that bring together hundreds of thousands of viewers, and whose 
communities have depended on the sustainability of these 
events for generations, despite all the controversies generated 
from antagonistic narratives.

Restrictions regarding time and methodological design 
limited our data collection, consequently influencing our results. 
The small sample size is one limitation that was reviewed in 
theory triangulation and research rigor respectively as relevant 
in its consistency and specificity. Since no hypothesis was being 
tested, our issue of interested shaped our framework uniquely 
to this phenomenon. 
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Unveiling three impactful Ls in current Portuguese Immersion 
scenario

Global citizenship skills are the thread and leap of hope to 
rescue diplomacy and to reconstruct transcontinental dialogue, 
especially across Less Commonly Taught Languages (LCTLs) 
World Readiness Standards (ACTFL, 2012). Access to a critical 
language, whether a heritage or a second language, is inherently 
associated with social advancement, economic prosperity just as 
much as with national security. Therefore, data gathered in here 
have led researchers to see the exclusion of Portuguese from 
the last Startalk® critical languages list, the lockdown leverage 
of virtual realities, and the learning from home aftermath as the 
most impactful Ls to this study.
Last Startalk® critical languages list

Accountability of immersive initiatives is aimed at 
strengthening international relations in both economic and 
political realms beyond national reach. Nonetheless, the 
responsibility of keeping programs running ends up resting in 
the hands of local or districts level bodies with limited sources to 
raise revenue and guarantee sustainability, especially in the long 
run. As dichotomous as it may sound, though LCTL designates 
the most influential and top required learning skillsets in schools 
nationwide today, the acronym also groups the most marginalized, 
unregulated, and expandable languages, usually the first ones 
to be cut for budgetary reasons. Despite the waiting lists and 
growing joint efforts to nurture a cohort of proficient speakers, 
Portuguese instruction was removed from the list of languages 
offered at Startalk® Summer Immersions 2019. This example was 
construed as a major setback from the axes of marginalization. 
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Lockdown leverage of virtual realities
No curriculum procurement or design could foresee the 

effects of over exposure to courses online, regardless of their 
instruction modes intensity (fully remote, blended/hybrid, or 
flipped) during COVID-19 lockdown. In fact, Human Resources 
from universities and other segments using technology (and/
or LMS – Learning Management Systems) have made regular 
checkups available or mandatory as an attempt to fight back 
Zoom fatigue, a rather new symptom named after the market 
videoconferencing leading brand. As previously reported in the 
literature, speech is significant when communicating folklore as 
a varied cultural product, contemplated community practice, 
and perception of moral values within groups. Thus, redesigning 
Caprichoso and Garantido path that leads to the culminating 
goal of the parade would not dismantle the project. It would 
indeed serve as leverage to a virtual reality, where learners of 
Portuguese would deliver original, one-of-a-kind results.

Since the conclusion of this project, three different 
scenarios have become the reality of educational institutions all 
over the world: First, a fully remote delivery mode of instruction, 
then a hybrid and slow come back to face-to-face instruction, 
and finally, a fully back to presential mode that seems to become 
a more palatable reality for all levels – primary, middle school, 
secondary school, and postsecondary school. Even though the 
possibility to fully presential schooling might become a reality 
for the near future (and has already begun for some), classroom 
dynamics seem to have been affected forever. Policies of 
screening for pre-campus visits, social distancing, wear of face 
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coverings, and proper sanitation are part of a daily routine 
of campuses around the country. Thus, to create and put to 
practice projects such as the one described in this study will 
need to consider many variables and proceed to adapt to new 
and forever-changing realities.

One possible different step would be the instructor create 
tutorial videos for students to execute parts of the project 
individually (building up parts the bull, for example). One can 
list the losses by having students work only individually, such 
as absence of spontaneous communication, self-correction as 
students talk to each other, and prompt feedback. On the other 
hand, this moment of the activity could use virtual connection 
and cameras on to allow students to communicate and minimize 
some of those losses. The design of the body of the bull (and/
or its head) could be adapted to allow fresh air flow all through, 
as well as accommodating to participants that conduct the bull 
to wear face coverings. The final parade would not happen the 
same way requiring further adaptations, which are part of our 
reality not only due to the pandemic, but as a feature to be 
carried throughout everyone’s daily routine and life.
Learning from home aftermath

The abrupt transition from face-to-face to online instruction 
amid the COVID-19 outbreak scenario posed various difficulties 
to Portuguese Foreign Language teaching and learning. Syllabi 
were disrupted as everyone’s knowledge and computational 
literacy skills were challenged. Shouldering the goal to promote 
authentic communication in the target language, we revisited 
digital platforms and multimedia tools to agree with researchers 
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that enrollments will increase in the next decades (CRANE, 2020; 
GUILLÉN; SAWIN; AVINERI, 2020). The increase in availability of 
undergraduate Portuguese courses online revealed a significantly 
greater demand for occupational employees competent in 
Portuguese than the supply. Currently, there is a pressing need 
to ensure Portuguese critical language instruction is specifically 
applied onto diplomacy reconstruction and global citizenship 
capacity building. Thanks to the combination of two major 
factors – the federal investments in US education represented by 
Title VI and the massive growth of online platforms for remote 
learning during the pandemic lockdown and social distancing 
unfolds – the NSLI programs are competitive and open to many 
who benefit from Title VI support as well as from the opportunity 
to undertake intensive Portuguese language and content area 
studies.
Concluding remarks

Although this study precedes COVID-19 pandemic, the 
discussion above shows that while social and cultural divides were 
amplified during school closures, immersive learning episodes 
experienced transferable skills from content areas connecting 
products, practices, and perspectives (DEMA; MOELLER, 2012; 
GOUDEAU et al., 2021). In other words, while each household 
remote schooling reality exposed the massive inequality gap 
in achievement, opportunity, and access to digital resources in 
US, higher education institutions can function as stakeholders 
to recruit teachers and learners from local and adjacent areas, 
and consequently develop a model of experiential learning with 
feasible sustainability.
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AS ORGANIZADORAS

Renata Philippov é Professora Associada na área de Língua 
Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa do Departamento de 
Letras na Universidade Federal de São Paulo (EFLCH/UNIFESP) 
e credenciada no Programa de Pós-graduação em Letras na 
mesma instituição.

É membro do Comitê Executivo Central da Poe Studies 
Association (EUA), do GT Vertentes do Insólito Ficcional da 
ANPOLL, dos grupos de pesquisa Vertentes do Fantástico 
(UNESP/ CNPq) e Estudos do Gótico (UERJ/CNPq) e líder do 
grupo de pesquisa Língua e Literatura: interdisciplinaridade 
e docência (UNIFESP/CNPq). É mestre (1999) e doutora em 
Letras (2005) pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em 
Linguística Aplicada pelo LAEL/PUCSP (2015), em Teoria Literária 
e Literatura Comparada pelo DTLLC/FFLCH-USP (2018) e em 
Estudos Literários pela UNESP/ FCLAr (2021).

Tem se dedicado a pesquisas e publicações nacionais 
e internacionais sobre as obras de Edgar Allan Poe, Charles 
Baudelaire, Machado de Assis e Mary Shelley, sempre pela chave 
do insólito ficcional em suas variadas vertentes. Também tem se 
dedicado a pesquisas e publicações de artigos e capítulos de livros 
sobre currículo, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade em 
Letras.

Destacam-se as coorganizações dos livros Edgar Allan Poe: 
efemérides em trama (juntamente com Flavio García, Luciana 
Colucci e Marisa Gama-Khalil, pela editora Dialogarts, 2019) e de 
Integrando e Desencapsulando Currículos do Ensino Superior (em 
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conjunto com Kleber Aparecido da Silva e Rosemary Schettini, 
pela editora Pontes, 2015).

Vera Lucia Harabagi Hanna possui Pós-doutorado pela 
Brown University, Providence, Rhode Island, USA, em que 
desenvolveu a pesquisa “A Ressignificação das Humanidades 
e as Liberal Arts na Universidade Americana: em Busca de 
Interlocução com a Realidade Brasileira”.

É doutora na Área de Historiografia Linguística do Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo com pesquisa sobre aspectos 
culturais e linguísticos da londonização do Brasil no século XIX. 
Desenvolveu Mestrado no Programa de Educação, Arte e História 
da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Exerceu 
o cargo de professora adjunta do Curso de Pós-graduação em 
Letras e da Graduação em Letras do Centro de Comunicação e 
Letras da UPM nos últimos vinte anos.

Pesquisadora-líder do CNPq, coordena o grupo “Praticando 
estudos culturais: língua, cultura e texto no ensino de línguas 
estrangeiras.” Destacam-se em sua produção bibliográfica, 
publicações de livros, capítulos, artigos em periódicos nacionais e 
internacionais, em que desenvolve linhas de pesquisa vinculadas 
às Humanidades, Estudos Culturais, e à Transdisciplinaridade, 
trabalhando conceituações ligadas às questões identitárias, 
à hibridização cultural, ao cruzamento de fronteiras, à 
interculturalidade, ao pós-colonialismo, à World Literature, 
dentre outras, a partir da reflexão em textos de múltiplas 
linguagens, em diferentes contextos, também em intersecção 
com o Ensino de Línguas Estrangeiras.
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Participa de Conselhos Editoriais de Revistas especializadas 
nacionais e estrangeiras e foi editora-executiva dos Cadernos de 
Pós-Graduação em Letras do PPGL da UPM de 2010 a 2021. Sua 
mais recente publicação é o livro Língua, Cultura, Comunicação: 
a dimensão intercultural no ensino de línguas estrangeiras, 2019, 
pela Editora Mackenzie, São Paulo. 
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OS AUTORES

Ana Lúcia Trevisan possui mestrado e doutorado em 
Letras pela Universidade de São Paulo na área de Literaturas 
Espanhola e Hispano-Americana. Realizou estágio pós-doutoral 
na Universidade de Granada (2020), desenvolvendo pesquisas 
sobre a presença do insólito nas narrativas de escritoras 
contemporâneas, espanholas e hispano-americanas. Atualmente 
é professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie onde desenvolve pesquisa 
na área dos estudos literários, principalmente nos temas 
relacionados à literatura latino-americana contemporânea, às 
relações dialógicas entre discurso histórico e literário e aos limites 
da narrativa fantástica. Publicou o livro O espelho fragmentado 
de Carlos Fuentes: literatura e história em Terra Nostra (2008), 
que elabora uma reflexão sobre a cultura ibérica e hispano-
americana; e Narrativas insólitas ou realidades possíveis (2019) 
que analisa as perspectivas teóricas da literatura fantástica em 
autores brasileiros e hispânicos. É líder do Grupo de Pesquisa “O 
insólito ficcional na literatura contemporânea” (2022).

Ana Luiza Ramazzina-Ghirardi é professora Associada do 
departamento de Letras da UNIFESP e credenciada no Programa 
de Pós-Graduação em Letras da mesma instituição. Possui 
mestrado e doutorado em Língua e Literatura Francesa, USP. 
Pós-doutorado pela Universidade Paris-Sorbonne IV (supervisão 
de Dominique Maingueneau) e pela UNICAMP (supervisão de 
Viviane Veras). É líder do grupo de pesquisa Língua e Literatura: 
interdisciplinaridade e docência (CNPq) e membro do grupo de 
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pesquisa Intermidialidade: Literatura, Artes e Mídia (ANPOLL). 
Sua pesquisa recente centra no impacto dos conceitos de 
intermidialidade e multimodalidade sobre noções tradicionais 
de linguagem e literatura. É autora, entre outras obras, de 
“Intermidialidade: uma introdução” (Contexto, 2022).

Cielo G. Festino é doutora em literaturas de língua inglesa 
pela Universidade de São Paulo. Fez um programa de pós-
doutorado sobre o ensino de literatura na Universidade de 
São Paulo (DLM) com bolsa FAPESP (2007-2009) e estágio na 
University of Manitoba (Canadá), um segundo pós-doutorado 
sobre o gênero conto nas línguas vernáculas da Índia, de autoria 
feminina, na Universidade Federal de Minas Gerais (2010-2012) 
e, neste momento desenvolve um projeto de pós-doutorado 
sobre literatura e plurilinguismo em Goa, com a supervisão do 
Prof. Hélder Garmes (DVM, USP). É professora de literaturas de 
língua inglesa na Universidade Paulista, São Paulo e professora 
colaboradora do programa de Mestrado da Universidade Federal 
de Tocantins. É membro do projeto temático “Pensando Goa. 
Uma Peculiar Biblioteca em Língua Portuguesa” (USP/FAPESP), 
o que lhe deu a oportunidade de fazer pesquisa de campo em 
Goa, Índia (2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Tem várias publicações 
sobre literatura indiana, entre elas, Uma Praia ainda Imaginada 
(2007); é coeditora do volume da revista literária Muse India (v. 
70, 2016), dedicado à literatura de Goa de língua portuguesa, 
do livro A House of Many Mansions: Goan Literature in the 
Portuguese Language. An Anthology of Original Essays, Short 
Stories and Poems (Margão, Goa: Under the Peepal Tree, 2017), 
e do volume “Goans on the Move” do journal Interdisciplinary 
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Journal of Portuguese Diaspora Studies (Canadá, v. 8, 2018), 
entre outras publicações em jornais brasileiros e estrangeiros.

Hélder Garmes possui graduação em Linguística e em 
Letras pela Universidade Estadual de Campinas (1983, 1985), 
mestrado em Teoria e História Literária pela mesma universidade 
(1993), doutorado em Estudos Comparados de Literaturas de 
Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (1999), tendo 
realizado estágios pós-doutorais na École des Hautes Études em 
Sciences Sociales (2005), no College of Humanities da Ohio State 
University (2009), e na University of Leeds (2016). Atualmente é 
professor livre-docente da Universidade de São Paulo, atuando 
especialmente nas áreas de literatura portuguesa, estudos 
comparados de literaturas de língua portuguesa e história da 
literatura. Tem por foco dois núcleos de pesquisa: um voltado 
para obra de Eça de Queiros; outro voltado para a literatura de 
língua portuguesa de Goa e de outras ex-colônias portuguesas 
na Ásia. Coordena, ao lado de Giuliano Lelis Ito Santos, o “Grupo 
Eça”, registrado no CNPq. Coordena também o projeto Temático 
“Pensando Goa: Uma Peculiar Biblioteca em Língua Portuguesa” 
(FAPESP – Proc. 2014/15657-8). É autor do livro Romantismo 
Paulista (2006), organizador do volume Oriente, Engenho e 
Arte (2004), coorganizador de Literatura Portuguesa: História, 
Memória e Perspectivas (2007), e de dois números especiais da 
revista Via Atlântica (v. 19, 2011 e v. 30, 2016) sobre a literatura 
de Goa, além do volume “Goans on the Move” do periódico 
canadense Interdisciplinary Journal of Portuguese Diaspora 
Studies (v. 8, 2018), entre outros trabalhos.



314
S

a
b

e
r
e

s
 e

m
 C

o
n

e
x
ã

o
 n

a
 U

n
iv

e
r
s
id

a
d

e
: 
lí

n
g

u
a

, 
li

te
ra

tu
ra

 e
 c

u
lt

u
ra

José Garcez Ghirardi é professor em tempo integral da 
FGV DIREITO SP (Graduação e Mestrado). Possui pós-doutorado 
no Collège de France (2017), Chaire État Social et mondialisation, 
com bolsa FAPESP, e na UNICAMP (2004). É mestre e doutor em 
Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade 
de São Paulo (1995 e 1998) e advogado formado pela USP 
(1985). Foi Adjunct Faculty da Gonzaga Law School (WA/EUA), 
onde lecionou os cursos “Jurisprudence and the Arts” (2010) e 
“Political Economy of Law and Development” (2013). Também 
foi pesquisador visitante na Wayne State University (Detroit-
MI, EUA), com bolsa concedida pelo CNPq. É autor, entre outras 
obras, de O Mundo fora de Prumo: transformação social e 
teoria política em Shakespeare (Almedina, 2011); O Instante do 
Encontro: questões fundamentais para o ensino jurídico (FGV, 
2012) e Narciso em sala de aula: novas formas de subjetividade e 
seus desafios para o ensino (FGV, 2016).

José Marcelo Freitas de Luna possui graduação em Letras 
pela Universidade Federal da Paraíba (1985); mestrado em 
Letras (Inglês e Literatura Correspondente) pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (1990), com estágio sanduíche na 
Universidade de Birmingham (Inglaterra); especialização em 
Administração Universitária pela Organização Universitária 
Interamericana e Universidade Católica de Goiás, com estágio 
na Universidade de Ottawa (Canadá); especialização em Gestão 
da Cooperação Técnica Internacional, pela FEA/USP; doutorado 
em Linguística pela Universidade de São Paulo (1999), com 
estágio sanduíche na Universidade de Cambridge (Inglaterra); e 
pós-doutorado, entre 2010 e 2011, na Universidade do Texas em 
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Austin (Estados Unidos). Atualmente, é professor e pesquisador 
do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em 
Educação da Universidade do Vale do Itajaí, e foi professor 
visitante da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e 
Investigador do Centro de Estudos das Migrações e das Relações 
Interculturais da Universidade Aberta de Portugal. Coordena 
os projetos: “Por um Currículo de Letras Internacionalizado 
como Base de Formação Intercultural para Professores de 
Português da Educação Básica”, ao abrigo do Programa de 
Licenciaturas Internacionais Capes 2013 / 2015 – PORTUGAL; e 
‘Avaliação do Programa Ciência sem Fronteiras por indicadores 
de aprimoramento de competência linguística” – CNPq 2013 
–2016. Possui publicações nas áreas de Linguística e Educação, 
das quais se destacam os livros: Internacionalização do Currículo: 
Educação, Interculturalidade, Cidadania Global; e O Programa 
Ciência sem Fronteiras em Avaliação, publicados pela editora 
Pontes em 2016 e 2017, respectivamente.

Josilene Pinheiro-Mariz é graduada em Letras 
Português-Francês pela Universidade Federal do Maranhão 
(1996), possui mestrado (2001) e doutorado (2008) em Letras 
(Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês) 
pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da 
Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade 
Paris 8 -Vincennes-Saint Denis (2013). É Professora Associada 
na Unidade Acadêmica de Letras, da Universidade Federal de 
Campina Grande, na graduação em Letras-Língua Portuguesa 
e Língua Francesa e na Pós-Graduação em Linguagem e Ensino. 
Atua na área de Língua e Literaturas de Língua Francesa; Estudos 
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da relação entre língua e literatura: autobiografias de leitores 
literários; literatura comparada e interculturalidade; formação 
de leitores de textos literários em língua estrangeira e materna; 
abordagens plurais e intercompreensão de línguas românicas; 
didática de línguas e ensino de FLE (crianças e adultos). Editora-
chefe da Revista Letras Raras (LELLC-CNPq/UFCG).

Juliano Bona possui graduação em Matemática pela 
Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB (2005) 
e doutorado em Educação pela Universidade Vale do Itajaí – 
UNIVALI (2020). Atua na área de ensino fundamental como 
professor de matemática na Rede Pública Municipal de Timbó 
(SC). É mestre em Educação pela Fundação Universidade Regional 
de Blumenau - Furb (2010). Tem experiência no ensino superior 
nas seguintes áreas: Educação Matemática, Cálculo Diferencial e 
Integral, Geometria e Álgebra Linear.

Luciano Magnoni Tocaia possui graduação em Letras-
Tradutor, Mestrado em Comunicação e Letras e Doutorado em 
Letras pela Universidade Mackenzie. É Professor Adjunto C nível 
2 do curso de Letras, do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Linguísticos (POSLIN) e do Programa de Mestrado Profissional 
em Letras (Profletras), ambos da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Suas pesquisas atuais fundamentam-se 
nos pressupostos epistemológicos estabelecidos no quadro da 
Semiótica discursiva de linha francesa, das teorias do discurso pelo 
viés bakhtiniano, do ensino-aprendizagem de línguas (materna e 
estrangeira) pela ótica dos gêneros discursivos/textuais. Possui 
capítulos de livros e artigos científicos principalmente nas áreas 
de Teoria e Análise do discurso e do texto, Semiótica discursiva 
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de linha francesa, Leitura e Produção textual em língua materna 
(português) e língua estrangeira (francês) e Ensino de Língua 
Portuguesa. É autor do livro “Leitura e Produção textual na 
universidade: teoria e prática” pela Editora Mackenzie (2ª 
edição).

Maria Luiza Guarnieri Atik possui Mestrado (1997) e 
Doutorado (1989) na área de Letras Modernas da Universidade 
de São Paulo (USP). Foi Docente do Curso de Letras e Professora 
Titular do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM) de 1992 a 2021. Atuou como 
Coordenadora e Docente do Curso de Especialização Português 
Língua e Literatura (lato sensu) da Universidade Metodista de 
São Paulo (UMESP) no período de 1994 a 2001. Foi Chefe de 
Departamento de Línguas Estrangeiras da Faculdade de Letras 
e Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie de 
1995 a 1998. Foi Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Educação da Universidade Presbiteriana Mackenzie (2001/2006) 
e Editora Acadêmica da Revista Todas as Letras, por 5 anos. É 
Membro do Grupo de Pesquisa Estudos sobre a Intermidialidade 
(Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) e da University 
of Indiana (USA)) e Membro do Grupo de Pesquisa Brasil França 
(USP/IEA, SP - Brasil). Como pesquisadora, desenvolve estudos 
à luz das teorias narrativas e dos conceitos de intermidialidade, 
analisando as homologias e as divergências das soluções 
estéticas escolhidas na transposição de uma mídia para outra, 
bem como as especificidades dos códigos artísticos em suas 
múltiplas possibilidades. Publicou artigos e ensaios sobre 
literatura brasileira, literatura e outras linguagens em livros 
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e revistas acadêmicas. Dentre suas publicações destacam-se 
as obras Vicente do Rego Monteiro: um brasileiro da França e 
Narrativas insólitas ou realidades possíveis (em coautoria com 
Ana Lúcia Trevisan).

Neusa Barbosa Bastos é Titular do Centro de Comunicação 
e Letras da UPM e do Departamento de Linguagens e Filosofia 
da PUC/SP. Pós-doutora pela UP/Portugal. Coordenadora 
acadêmico-administrativa do IP-PUC/SP. Vice-Coordenadora do 
NEL-UPM. Membro da Comissão para a Promoção do Conteúdo 
em Língua Portuguesa, CPLP|CBL. Membro Comissão HL na 
ABRALIN. Pesquisador Colaborador do Centro de Estudos em 
Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/Pt, desde 
2018. Consultora e parecerista ad hoc de órgãos de fomento. 
Membro do GT de Historiografia da Linguística Brasileira da 
ANPOLL. Membro de diretoria do Sindicato dos Professores. 
Atuação na área de Letras e Linguística com ênfase em Língua 
Portuguesa, Historiografia Linguística, Lusofonia: cultura e 
identidade, Análise do Discurso. Membro do Conselho Diretivo 
do Museu Virtual da Lusofonia Atuação na área de Letras e 
Linguística. Autora de artigos, de capítulos e de livros.

Renato Alvim é Professor Associado na California State 
University-Stanislaus e trabalha com cursos de língua portuguesa 
para todos os níveis de proficiência, curso de literatura brasileira 
e culturas de língua portuguesa. Renato Alvim também trabalha 
com cursos de língua espanhola nos níveis básico e intermediário. 
Em sua experiência acadêmica, trabalhou como professor/
instrutor nas seguintes universidades nos Estados Unidos: 
American University-Washington, D.C., Indiana University-
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Bloomington, and University of Alabama-Birmingham; no Brasil: 
UFMG – Faculdade de Letras (FALE) e Universidade de Itaúna. 
Suas áreas de interesse, pesquisa e publicação incluem língua, 
culturas e literaturas de língua portuguesa. Dr. Alvim recebeu 
a bolsa Fulbright para o seu primeiro mestrado – em Educação 
para o Nível Médio pela Ball State University em Muncie, Indiana 
(EUA).

Saulo Rios Mariz é farmacêutico-bioquímico pela 
Universidade Federal do Maranhão (1990), é mestre em 
Toxicologia e Análises Toxicológicas pela Universidade de 
São Paulo (1998) e doutor em Produtos Naturais e Sintéticos 
Bioativos pela Universidade Federal da Paraíba (2007). Em 
fevereiro de 2013 concluiu pós-doutorado na Universidade Paris 
8 sobre o tema da prevenção ao uso indevido de drogas no meio 
universitário. É membro do Comitê Editorial da Revista Saúde 
& Ciência online e é Tutor Grupo PET Fitoterapia (CCBS-UFCG) 
desde janeiro de 201. Tem experiência na área de Avaliação de 
Toxicidade e Análises Toxicológicas, atuando principalmente 
nos seguintes temas: Farmacologia e Toxicologia, avaliação de 
toxicidade, análises toxicológicas, toxicovigilância, prevenção 
ao uso indevido de drogas, promoção ao uso racional de 
medicamentos e plantas medicinais.

Sílvia Ramos-Sollai possui mestrado em Letras pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorado em Filosofia, 
na área de Currículo e Instrução, com ênfase em Formação de 
Professores de Língua Estrangeira e de Segunda Língua pela 
Faculdade de Educação da Florida State University. Atualmente, 
é professora adjunta da University of Florida e professora 
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convidada da California State University. É responsável pelo 
alinhamento do currículo de ensino de inglês para falantes 
de português da variante brasileira do Duolingo ao Quadro 
Europeu Comum de Referência para as Línguas (CEFR). Além 
da autoria de diversos artigos metodológicos voltados para a 
criação de materiais autênticos, também foi responsável pela 
implementação, pilotagem e análise da iniciativa e do subsídio 
para o Portuguese Acquisition Linkages na University of Georgia, 
projeto suplementar ao Portuguese Flagship Program que, em 
colaboração com o US Department of Defense e com o Consulado 
Geral do Brasil, tinha como objetivo fazer um levantamento 
minucioso sobre o ensino de português em âmbito nacional, 
e assim desenvolver iniciativas para aumentar o número de 
estudantes de PLE em escolas médias norte-americanas de 
cinco regiões diversas. Os resultados da pesquisa nacional dos 
programas de ensino, do levantamento dos dados demográficos 
secundários e do material replicável de PLE está disponível em 
plataforma digital gratuita e de livre acesso.



Saberes em Conexão na Universidade: língua, literatura e cultura é fruto de pesquisas 
acadêmicas que convergem para um importante ponto: o lugar das Humanidades na 

universidade, dentro de um paradigma interdisciplinar e intercultural. Organizado em 
onze ensaios precedidos de um texto a guisa de apresentação que, também, pode ser 

categorizado como um ensaio, dada sua extensão e profundidade téorico-crítica, a 
coletânea abarca estudos que se debruçam sobre uma ampla gama de temas: a origem 
e o lugar das Humanidades na universidade, o entrecruzar entre Estudos Linguísticos, 
Estudos Culturais e Estudos Literários, o ensino de português como língua materna e 

estrangeira, o ensino de francês em cursos de Letras na universidade, letramento 
visual, letramento acadêmico, interdisciplinaridade entre Literatura e seu ensino em 

relação a outras áreas do conhecimento, dentro e fora das Humanidades (Artes 
Visuais, Bioquímica, Educação e História), questões de interculturalidade, tradução e 

internacionalização do currículo. Os autores dos onze ensaios são oriundos de 
diferentes universidades do Brasil e dos Estados Unidos e seus textos representam 
um espectro bastante significativo de reflexões sobre qual é/deve ser o lugar das 

Humanidades em geral e dos estudos linguísticos e literários em particular na 
universidade hoje, dentro e fora do Brasil. O e-book é fruto, assim, de um esforço 

coletivo de pesquisadores unidos em torno de um objetivo comum: compartilhar suas 
reflexões e experiências docentes sobre como fomentar essa conexão de saberes 

entre língua, literatura e cultura que o título do e-book propõe. 
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