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Apresentação 7

APRESENTAÇÃO

A presente coletânea reúne trabalhos de conclusão de curso 
defendidos e aprovados no âmbito dos cursos de Letras Português e 
Letras Português Inglês da atual Universidade Federal de Catalão, no 
período compreendido entre 2018 e 2020. O Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) é prerrogativa para a obtenção do grau de licenciado 
nos cursos supraditos e, portanto, constitui etapa de fulcral relevância 
na formação dos graduandos em Letras da instituição, por representar 
muitas vezes o primeiro contato do acadêmico com a prática de 
pesquisa, inicialmente na elaboração de um projeto em uma das áreas 
com que possua maior afinidade, a saber, língua inglesa, linguística ou 
literatura, seja ela americana ou nacional, e posterior desenvolvimento 
da pesquisa, que deve consubstanciar-se em um artigo, ao seu término.

Portanto, o TCC é a súmula da formação acadêmica do licenciando 
em Letras, delimitada conforme as suas preferências pessoais e que 
pode, ainda, ser um divisor de águas na sua atuação, desdobrando-se, 
por exemplo, no intento de prosseguir na carreira acadêmica, ampliando 
a sua prática de pesquisa. Para além da preocupação dos cursos com a 
preparação do alunado para o exercício da docência, o TCC demonstra 
sua outra face, a de formação para a pesquisa e, por conseguinte, para 
a produção de conhecimento e, de modo especial, de inovação. Não se 
quer com isto segmentar ensino e pesquisa, pelo contrário, acreditamos 
que são indissociáveis e se alimentam reciprocamente, ainda que não 
forçosamente.

Face ao exposto, esta obra lança ao olhar acurado do seu leitor 
uma amostragem dos percursos de pesquisa ainda incipientes nos 
estudos linguísticos e literários, dando a conhecer a sua característica 
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diversidade teórico-metodológica, no ensejo de incitar pesquisas de 

naturezas afins, que com estas dialogem, ou que as contradigam ou, 

ainda, que as ampliem, enfim...  Do espectro literário, apresentam-se 

três trabalhos, um deles voltado para o ensino de literatura por meio 

da literatura fantástica, o outro para o dialogismo em obra ficcional do 

romancista Cristóvão Tezza e o último para representações do amor, do 

feminino e da sexualidade em uma obra de Gabriel Garcia Márquez.

Os outros três trabalhos que compõem esta coletânea enquadram-

se na esfera dos estudos linguísticos, prestando-lhes contribuições 

diversas. Um deles dedica-se ao estudo comparativo de línguas, em 

especial de línguas naturais em relação a uma língua artificial, a 

Dothraki, concebida para a série de livros “As crônicas de gelo e fogo” 

(1996) e posteriormente ampliada para a sua adaptação audivisual por 

meio do seriado“Game of Thrones”, transmitido pelo canal televisivo 

HBO. Por meio dele, evidencia-se que a língua artificial ancora-se na 

sistematicidade das línguas naturais, sendo o paralelo entre elas que a 

torna funcional ao seu público-alvo. 

O segundo trabalho pelo prisma linguístico presente na obra 

versa sobre a inevitável correlação entre léxico e cultura, considerando 

que o homem é um ser cultural pelo uso da linguagem. Assim, questões 

identitárias revelam-se nos usos linguísticos, não raro associados a 

valores e juízos sociais sobre os sujeitos que deles se valem. O terceiro 

e último texto remonta a uma experiência de ensino de língua inglesa 

como língua estrangeira de maneira remota no contexto da pandemia 

causada pela Covid-19, levantando os aspectos positivos e negativos do 

processo de ensino-aprendizagem apontados por alunos por meio de 

questionários.
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Passaremos, agora, a uma breve apresentação de cada capítulo 
da obra, contendo uma síntese da sua proposta e contribuições e 
respeitando-se o sequenciamento dos textos listados no Sumário.

O trabalho de Carolina Bernardes Alves Costa e Fabianna Simão 
Bellizzi Carneiro, intitulado RUPTURAS, FISSURAS E FRESTAS: 
REVENDO O ENSINO DE LITERATURA BRASILEIRA ATRAVÉS 
DA LITERATURA FANTÁSTICA, faz uma reflexão sobre o ensino 
de literatura no ensino médio, que conforme destaca a autora,  vem 
se tornando cada vez mais escasso no contexto escolar. Tendo essa 
realidade em mente, o trabalho objetiva propor novas maneiras de 
ensinar literatura almejando despertar um maior o interesse por parte do 
leitor jovem à disciplina de Literatura. Para tanto, a presente abordagem 
de ensino da literatura propõe o enfoque na leitura e análise de obras de 
autores que não são considerados cânones da literatura brasileira, mas 
que por sua vez, se aproximam mais da realidade dos jovens e assim 
atraem  maior       interesse  desse público pela disciplina.

Na sequência, o texto A NATURALIDADE DO ARTIFICIAL: 
UMA ANÁLISE TIPOLÓGICA DOS CONSTITUINTES DAS 
ORAÇÕES EM LÍNGUAS FICCIONAIS, de Leonardo Garcia de 
Freitas Chinelato Alves e Maria Helena de Paula, tematiza o uso de 
línguas artificiais em obras ficcionais distópicas, criadas a partir de 
elementos gramaticais e lexicais presentes em línguas naturais, de modo 
a assegurar a sua verossimilhança junto ao seu público-alvo. Tendo 
como objeto de investigação a Língua Dotrhaki, pertencente ao seriado 
televisivo “Game of Thrones” (2011), o estudo fez o recorte de uma das 
falas de modo a traçar o seu percurso originário, contrastando-a com 
as línguas portuguesa e inglesa. Os autores mostram que as línguas 
não se dissociam de seus falantes e, portanto, das culturas em que se 
inserem. Pelo viés sintático, evidenciam o sequenciamento hierárquico 
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dos constituintes imediatos nas línguas referidas para a construção de 
enunciados. Além disso, os resultados apontam que a língua focalizada 
neste estudo possui casos, tal como a língua latina e que sua estrutura 
fonético-fonológica equipara-se à das línguas inglesa e portuguesa.

O desenvolvimento do artigo NO NEVOEIRO DA MEMÓRIA: 
UMA HISTÓRIA DENTRO DA HISTÓRIA, de autoria de Regina 
Lourenço da Silva e Ulysses Rocha Filho  abarca  o dialogismo presente 
no romance Trapo (1988), do romancista, contista e professor Cristóvão 
Tezza,  desmistificando o processo de metaficção em que um enunciado 
replica outro, impregnado de várias leituras ou vivências ficcionais. A obra 
apresenta alternância de narradores e protagonistas (o professor Manuel 
e o poeta Trapo), típica característica de narrativa encaixada, processo 
que o livro apresenta em todo o seu enredo, revelando uma estrutura 
com interrupções de espaço físico e temporal. Sendo assim, trata-se de 
histórias dentro de uma outra história, nevoeiros da memória tanto do 
Professor aposentado quanto do poeta Trapo: pessoas comuns, cotidianas, 
cheias de histórias para contar e que se interagem entre si. Para tanto, na 
confecção desse artigo, pautamos nos pressupostos teóricos de  Verônica 
Daniel Kobs, Léa Penteado Sajnaj, Marcelle Elissa Wittkowski Hamann e 
no próprio Cristóvão Tezza (também crítico literário). 

O artigo NO LIMITE DA PULSÃO: MEMÓRIA DE MINHAS 
PUTAS TRISTES, de Rita de Cassia Duarte da Silva e Ulysses Rocha 
Filho objetiva ressaltar a sexualidade, o erotismo e o amor presentes 
no romance Memórias de Minhas Putas Tristes, do escritor colombiano 
Gabriel Garcia Márquez (1994-2014), considerado pela crítica 
especializada um hino à vida e ao amor. A problematização recorrerá aos 
pressupostos teóricos de Simone de Beauvoir (1908-1986), de Segundo 
Sexo; parcialmente em Sigmund Freud (1856-1939), de Três Ensaios 
Sobre a Sexualidade de 1905 e ao crítico filosófico-literário Octávio 
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Paz (1914-1998), de A Dupla Chama: amor e erotismo. Tais teóricos e 
obras mencionadas versam sobre a premissa sem deixar de discorrer 
a respeito da evolução e da importância da representação do feminino 
em relação aos limites recorrentes da pulsão e da impotência (sexual e 
da própria vida) advindos de amor inesperado de um nonagenário por 
uma “ninfeta” – tema precípuo da obra de Gabo.

Por outro prisma, o texto de Roziane Nascimento da Souza e 
Vanessa Regina Duarte Xavier, LÉXICO E CULTURA EM FALARES 
DE PIAUIENSES QUE RESIDEM EM CATALÃO- GO, partiu de 
entrevistas semiestruturadas com cinco piauienses residentes em 
Catalão-GO para uma investigação de aspectos léxico-culturais que 
evidenciam o seu enraizamento sociocultural mesmo após a sua 
inserção em solo goiano há alguns anos. O estudo realizou a transcrição 
das gravações, um inventário do léxico correlacionado ao quadro 
sociocultural da região de origem e de residência atual em confronto, e a 
verificação das marcas de uso relativas à região nordeste em dicionários 
gerais de língua contemporâneos. Um dos seus pontos centrais foi a 
temática do preconceito relacionado ao falar nordestino e os eixos 
temáticos de maior destaque nas narrativas foram a culinária, os estilos 
musicais e os ambientes de lazer, denunciando também os aspectos mais 
divergentes entre as regiões cotejadas com base nos dados amostrais da 
pesquisa.

O trabaho de Victor Hugo Borges dos Santos e Luciane Guimarães 
de Paula intitulado PESQUISA AÇÃO: A CONTRIBUIÇÃO DA 
PRÁTICA ADQUIRIDA EM UM PROJETO DE EXTENSÃO      
PARA A FORMAÇÃO DOCENTE E DESEMPENHO EM SALA 
DE AULA descreve os resultados de uma pesquisa-ação que almejou 
investigar a  contribuição da experiência como professor no Projeto de 
Extensão “Centro de Línguas”  na formação acadêmica e profissional 
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do licenciando em Letras Português e Inglês da UFCAT. A pesquisa 
foi realizada no ano de 2020, no contexto de ensino remoto devido à 
Pandemia causada pelo vírus chamado de COVID-19. Obervou-se que 
a prática docente foi sendo aperfeiçoada à medida em que o o ensino 
remoto exigia do professor pesquisador o enfrentamento de situações 
adversas ou dificuldades novas, como problemas tecnológicos, que 
exigia do pesquisador a reflexão e tomada de decisões para sanar os 
problemas que surgiam.  Assim, os dados obtidos demonstraram que 
a experiência em sala de aula foi de grande valia para a formação 
acadêmica e profissional do pesquisador, uma vez que a oportunidade 
possibilitou processos de mudança e desenvolvimento da prática do 
professor.

Convidamos aos interessados em geral para se enveredarem pelo 
universo das pesquisas do escopo da área de Letras, ora apresentadas, de 
modo que diálogos e debates possam surgir e conduzir-nos à produção 
de conhecimento científico na área.

Luciane Guimarães de Paula 

Ulysses Rocha Filho 

Vanessa Regina Duarte Xavier
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RUPTURAS, FISSURAS E FRESTAS: 

REVENDO O ENSINO DE LITERATURA 

BRASILEIRA ATRAVÉS DA LITERATURA 

FANTÁSTICA1

Carolina Bernardes Alves Costa2 

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro

DO CÂNONE – TRADIÇÃO E RUPTURA

A palavra cânone é um termo que deriva do grego “kanón”, 
utilizado para designar uma vara que servia de referência como unidade 
de medida. Na Língua Portuguesa, o termo adquiriu o significado 
geral de regra, preceito ou norma. Na literatura, o cânone literário é 
um conjunto de livros considerados como referência, advindo dessa 
condição, há a noção de preservá-lo e transmiti-lo para futuras gerações. 
Podemos ver com mais clareza a definição de cânone na afirmação: 

Nas artes em geral e na literatura […] cânon significa um perene 
exemplar conjunto de obras – os clássicos, as obras primas dos 
grandes mestres -, um patrimônio da humanidade (e, hoje 

1 Artigo de TCC exigido para a conclusão do curso de Letras Português e Inglês 
da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, sob orientação da Profª. Dra. 
Fabianna Simão Bellizzi Carneiro.
2 Graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Goiás/
Regional Catalão, aluna do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 
da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão.
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percebemos com mais clareza, esta “humanidade” é muito 
fechada e restrita) a ser preservado para as futuras gerações, cujo 
valor é indisputável . (REIS, 1992, p. 70)

Nem todas as obras de literatura são consideradas cânones, dessa 
forma temos que lidar com a exclusão de obras e autores, o que levanta 
o principal questionamento em sala de aula nas aulas de literatura, quais 
os critérios para definir um autor ou texto canônico?  Alguém elabora 
esses critérios? Quem? Quem escolhe o valor inquestionável de um 
texto enquanto desqualifica outros?

O cânone surgiu na conjuntura religiosa, como a lista de livros 
que compõem a Bíblia, e que possui uma superioridade irrefutável, 
porque foi diretamente inspirada por Deus.  Vemos então que desde 
sua origem, quando era usado para selecionar os textos bíblicos, é um 
sistema de seleção e automaticamente, exclusão. Se pensarmos nos 
escritores canônicos que nos foram ensinados na escola, veremos que 
a grande maioria se tratava de homens, brancos e de cultura ocidental, 
nesse aspecto a literatura dissemina um determinado modelo cultural, 
deixando à margem tudo aquilo que não se encaixa nos padrões citados 
anteriormente. 

Trazendo esse debate a instituição escolar desempenha importante 
papel na perpetuação da tradição literária, pois é na escola que nos são 
ensinados de maneira quase que exclusiva, os grandes clássicos, nomes 
e obras de grandes autores da literatura ocidental. Tudo isso nos é 
transmitido através da Literatura como disciplina em sala de aula. Aqui 
entramos em uma problemática maior: o que ensinar? Como fazemos 
a diferença?

Ainda mais problemática torna-se a questão no Ensino Médio, que 
tem a exímia e quase exclusiva preocupação em preparar os alunos para 
os exames admissionais, com a adoção do Exame Nacional do Ensino 
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Médio, doravante ENEM, no lugar dos vestibulares. Essa questão ficou 
ainda mais acentuada, pois, aborda uma diversidade de conteúdos que 
vimos durante toda a vida escolar, além de conhecimentos básicos de 
mundo, o Ensino Médio se tornou apenas uma ponte para o Ensino 
Superior:

De algum modo, em algum lugar, há um comando em autoridade 
que exige que os vestibulares sejam como são e que o aprendizado 
de literatura seja testado através de períodos, datas, nomes e 
características, quanto mais memorizável melhor; quem não se 
adequa ao sistema está fora dele (LEAHY-DIOS, 2004, p. 37).

Para ilustrar a questão do cânone nos vestibulares, podemos citar 
a lista de leituras obrigatórias do vestibular as USP, a universidade mais 
concorrida do país. De 2013 a 2015 foi adotada a mesma lista, com nomes 
como: José de Alencar, Machado de Assis, Eça de Queirós, Graciliano 
Ramos e Carlos Drummond de Andrade. Jorge Amado também compôs 
esse elenco de autores, mas seu valor literário por vezes é questionado, 
por trazer em suas obras a linguagem oral popular, e segundo os 
especialistas o texto literário é um local de refinamento linguístico, e a 
obra de Jorge, cheia de regionalismos, expressões populares e palavrões, 
não se adequa a Academia.  

Ainda em relação ao vestibular da USP, a lista de livros de 2017 
repete os nomes de: Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, 
José de Alencar, Graciliano Ramos, Eça de Queiroz e Jorge Amado. Este 
último manteve-se na lista da USP até o ano de 2018; ao passo que a 
lista de 2020 até 2022 contempla os autores estreantes: Cecília Meireles, 
Gregório de Matos, Fernando Pessoa, Mia Couto e Bernardo Carvalho, 
nomes como Graciliano Ramos, Machado de Assis, Eça de Queiroz e 
Carlos Drummond de Andrade permanecem, houve rotatividade apenas 
de algumas obras. Muito embora Jorge Amado tenha sido retirado por 
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motivos ininteligíveis, devemos reconhecer que surge um incipiente 
movimento a favor de autores não canonizados.

Retomando a questão do cânone no Ensino Fundamental e Médio, 
a escola e o material adotado por ela, abordam em seus cronogramas 
apenas as obras canônicas exigidas pelos vestibulares, conforme visto 
em parágrafos anteriores, não exigindo nenhum pensamento crítico, ou 
seja, as aulas de literatura não formam leitores, formam especialistas em 
datas e escolas literárias.  Segundo Jaime Ginzburg (2004, p.99):

A configuração do ensino de literatura como reprodução 
do cânone configura um trabalho que nada tem a ver com o 
ensino da reflexão sobre o valor; pelo contrário, o componente 
reflexivo é abandonado, em favor de uma pura confirmação 
esquemática de sistemas de valor que, em muitos casos, não 
são conceitualmente discutidos com os estudantes. Estes, desse 
modo, passam a defender que um autor é bom sem saber por 
que, ou sem formular opinião própria a respeito dos critérios de 
valor. A reprodução passiva do cânone na formação de estudantes 
constitui uma limitação na expectativa de desenvolvimento de 
pensamento crítico.

Após essas breves considerações sobre o cânone, entramos em 
outra problemática: o ensino de literatura. Neste trabalho consideramos 
a literatura, especialmente a literatura fantástica, como a ferramenta que 
tem o poder de transformar o indivíduo, estimulando seu senso-crítico, 
fazendo-o enxergar o mundo de diferentes maneiras, reconhecendo seu 
papel na sociedade, afinal a literatura é uma forma de expressão do ser 
humano, que cria novas realidades e transcende espaço e tempo. 

 Podemos verificar o descrédito, e até mesmo aviltante ensino 
de literatura em nossas salas de aula, apesar dessa disciplina estar 
presente nos espaços educativos desde os primórdios. Os textos não são 
analisados de forma crítica, não há tempo, o estudante precisa ter um 
conhecimento hábil sobre a obra, seu autor, o período em que foi escrita, 
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se há influências ou não do momento histórico, a qual movimento 
literário pertence, e por fim breves características da obra que permitem 
reconhecê-la como parte desse movimento. O ensino é superficial e 
não leva à reflexão, tirando da literatura o caráter humanitário, saber: 
o qual nos leva a pensar sobre o indivíduo, sobre o lugar que ocupa na 
sociedade, sobre a própria sociedade e sobre si mesmo. Ainda citando 
Leahy-Dios (2004, p.179), um aluno afirma que “o professor não aceita 
o que você diz (...) você copia tudo no caderno, é tudo copiado, você não 
pensa em nada, de verdade... Você só senta lá e... é só isso!”.

Por fim, a questão do cânone é problemática não só por não trazer 
obras que sejam do universo dos alunos, mas que se aproximem dos seus 
interesses. Na atualidade, dado o potencial tecnológico da humanidade 
e o contato dessa tecnologia com a nova geração, é extremamente difícil 
despertar o gosto pela leitura nos jovens, que ao chegar à escola se 
deparam com um conteúdo estritamente fechado e canônico, criando 
ainda mais um instinto de repulsa a leitura. “A pouca oferta em sala de 
aula de textos extra cânone, de textos contemporâneos, (...) que tragam 
questões socioculturais mais condizentes com suas realidades, são as 
maiores reclamações de estudantes em fase pré-vestibular” (LEAHY-
DIOS, 2004, p.27).

Nossa intenção, neste trabalho, não é desmerecer os autores 
canonizados, nem questionar o seu valor literário, tampouco criticar 
os professores e as aulas de literatura, mas, mostrar que, além do 
cânone existem grandes obras que podem ser trabalhadas nos ensinos 
fundamental e médio, principalmente dentro da literatura fantástica.
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DA LITERATURA FANTÁSTICA – PERCURSO, CONSIDERAÇÕES E 

SUA MANIFESTAÇÃO NA LITERATURA BRASILEIRA 

Apesar de ter em nosso meio uma difusão restrita, as narrativas 

fantásticas seguem como o principal interesse dos jovens, mas o que é 

o fantástico? Segundo Todorov (2008), o fantástico deriva da indecisão 

do leitor, de acreditar no acontecimento sobrenatural ou convencer-se 

de que tudo era uma ilusão. Para o autor, o fantástico surge a partir 

da presença de algum elemento que quebre com os acontecimentos 

naturais. Todorov (2008, p.24) explica que cabe ao legente compreender 

a existência de um mistério, humanamente impossível de ser explicado: 

O fantástico não dura mais que o tempo de uma vacilação: 
vacilação comum ao leitor e ao personagem, que devem decidir 
se o que percebem provém ou não da “realidade”, tal como existe 
para a opinião corrente. Ao finalizar a história, o leitor, se o 
personagem não o tiver feito, toma entretanto uma decisão: opta 
por uma ou outra solução, saindo assim do fantástico. Se decidir 
que as leis da realidade ficam intactas e permitem explicar os 
fenômenos descritos, dizemos que a obra pertence a outro gênero: 
o estranho. Se, pelo contrário, decide que é necessário admitir 
novas leis da natureza mediante as quais o fenômeno pode ser 
explicado, entramos no gênero do maravilhoso.

Ainda segundo Todorov (2008, p.16): 

O fantástico ocupa o tempo desta incerteza. Assim que se escolhe 
uma das duas respostas, deixa-se o terreno do fantástico para 
entrar em um gênero vizinho: o estranho ou o maravilhoso. 
O fantástico é a vacilação experimentada por um ser que não 
conhece mais que as leis naturais, frente a um acontecimento 
aparentemente sobrenatural. O conceito de fantástico se define 
pois com relação ao real e imaginário.
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O fantástico divide a opinião dos teóricos desde os primórdios, 
Todorov, um dos precursores desta teoria, acreditava que para uma 
obra ser considerada fantástica ela deveria ser composta de elementos 
insólitos do início ao fim, como nos contos de fadas, onde animais, 
plantas e bruxas se comunicam com os personagens principais durante 
toda a narrativa. Atualmente a maioria dos teóricos não comunga dessa 
visão, pois os estudos de Todorov são considerados ‘engessados’, para que 
uma obra seja considerada fantástica, basta a presença de um elemento, 
em qualquer momento da obra.

Ressaltamos que a literatura fantástica existe desde os primórdios, 
vemos elementos irreais desde a “Odisseia” de Homero, do século VIII 
a.C.; e dos contos das Mil e uma noites entre outros textos antigos, porém 
com o passar dos anos outras formas de escrever e escolas literárias 
surgiram. A escola literária do romantismo inaugura na Europa o 
romance, que, oriundo do realismo, se firmou no século XVIII, após 
a industrialização e ascensão da burguesia moderna, neste período a 
epopeia já estava em decadência, o que só fez com que a nova forma de 
escrever se consagrasse ainda mais entre a população.

O romantismo instaura o romance como o conhecemos, mas como 
já dito anteriormente a literatura acompanha as mudanças na sociedade, 
pouco tempo após o surgimento do romance, vimos a manifestação 
de uma nova geração, a geração ultrarromântica. O ultrarromantismo 
surge na segunda metade do século XIX e se caracterizou por levar 
ao exagero, as normas e ideais preconizadas pelo  romantismo. No 
ultrarromantismo surge o romance fantástico, em 1764, com o “Castelo 
de Otranto” de Horace Walpole.

Todas essas considerações feitas anteriormente tratam da 
literatura europeia, mas e no Brasil? Em que momento se deu a inserção 
do fantástico? Obviamente, nosso país também sofreu influências do 
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ultrarromantismo europeu, a obra “Noite na Taverna” de Álvares de 
Azevedo, escrita por volta de 1850 e publicada em 1878, é considerada a 
primeira narrativa brasileira na modalidade do fantástico. 

Machado de Assis em “Memórias Póstumas de Brás Cuba”, 
publicado em 1881, pretendia inovar as narrativas realistas da época, em 
sua obra, o narrador nada mais é do que um “defunto autor”, que escreve 
suas memórias começando com a famosa dedicatória: “Ao verme que 
primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa 
lembrança estas memórias póstumas”. Em um dos capítulos, chamado 
“Óbito do Autor”, ele narra seu funeral e conta a que a pneumonia foi a 
causa de sua morte.

Machado chancela, no Brasil, o início do romance fantástico, 
muito embora outros autores já haviam feito tais produções, porém não 
foram reconhecidos, como: Bernardo Guimarães e Hugo de Carvalho 
Ramos.

No Brasil do século XIX havia uma forte tendência ao naturalismo 
e ao realismo, nesse panorama, haveria espaço para uma literatura 
totalmente caracterizada pelo sobrenatural? 

Neste trabalho exploraremos a obra de José J. Veiga, nascido 
em 1915, numa fazenda em Goiás. Sua região natal deixou marcas 
em suas obras, desde quando começou a escrever contos, em 1959. 
As paisagens rurais e interioranas compõem o espaço nas histórias de 
Veiga, mas a caracterização dos lugares e os nomes estranhos como: 
Platiplanto, Manarairema entre outros, trazem o tom ficcional para 
a obra. O fantástico em suas obras é marcado pelos acontecimentos 
extraordinários e insólitos. 

Veiga produziu obras muito importantes durante a ditadura 
militar, como “A hora dos ruminantes” em 1966, “Sombra de reis 
barbudos” em 1972 e “Os pecados da tribo” em 1976. Nestes romances 
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estão presentes situações de opressão e de estranhas invasões, em “A 
hora dos ruminantes”, uma pequena cidade do interior, Manarairema, 
é tomada por alienígenas, depois por cães e por último, invadida por 
bois, todos acontecimentos muito próximos as invasões militares. Na 
obra “Os pecados da tribo”, uma pequena cidade, muito parecida com 
Manarairema, sofre com estranhas proibições após a instalação de uma 
companhia no povoado. Em “Sombra dos reis barbudos”, soldados 
obrigam os cidadãos a executar ordens, enquanto sofrem com uma 
rigorosa fiscalização pelo cumprimento das leis. Os romances de Veiga 
não retratam o fantástico convencional, mas sim o realismo mágico, 
vertente do fantástico em que é possível familiarizar os acontecimentos 
da história com a realidade em crise que os leitores vivem. Ele rompe com 
o sobrenatural comum às histórias fantásticas, lobisomens, vampiros, 
mansões assombradas e projeta o fantástico sobre temas do mundo real 
e ações provenientes dos homens.

O realismo mágico, termo paradoxal, pois funde a realidade aos 
elementos maravilhosos e sem solução, surgiu em um dos períodos 
mais conturbados na América Latina, no século XX, entre as décadas de 
1930 e 1970, era uma vertente literária, que se caracterizava como uma 
das formas escritas de reação, aos regimes ditatoriais daquela época. 
Teve como influência, as vanguardas europeias, dadaísmo, surrealismo, 
expressionismo, neste período, o racionalismo se desfazia nas obras de arte. 

Durante o iluminismo, havia a tentativa de aniquilar tudo que não 
fosse racional e natural, a literatura fantástica, representa durante esse 
período, uma resposta a racionalidade exagerada. Da mesma forma, o 
realismo mágico surge como forma de burlar as censuras dos regimes 
opressores que governavam a América Latina. Esse movimento tem 
como principal característica a união de elementos mágicos ao mundo 
real, mostrando coisas estranhas como algo rotineiro e habitual:
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A crítica, em seu tradicional descompasso com a produção 
artística latino-americana, diante de tal avalancha de textos, 
viu-se na necessidade de tentar explicar o fenômeno, ou pelo 
menos de criar alguns rótulos apressados que suprissem a falta de 
uma reflexão mais profunda sobre a questão. Foi nesse contexto 
que se popularizaram, principalmente nos meios acadêmicos, 
os termos realismo mágico e realismo maravilhoso que, mais 
que conceitos, seriam rótulos usados de forma mais ou menos 
indiscriminada, às vezes alternando-se, às vezes opondo-se, 
às vezes complementando-se, durante as décadas seguintes 
(ESTEVES; FIGUEIREDO, 2010, p. 394-5 apud CARNEIRO, 
2013, p. 52).

Na literatura de Veiga, examinaremos sua simbologia, e por 
meio dela formas de tratar assuntos pertinentes aos jovens, para isso 
selecionamos dois contos do seu acervo, “A invernada do sossego” e 
“Fronteira”, analisaremos essas obras à luz do letramento da literatura 
fantástica. 

DAS ANÁLISES

Antes de começarmos as análises ressalto que não busco o 
ineditismo neste trabalho, busco reafirmar a importância da literatura 
para os jovens. No conto “A invernada do sossego” ainda que os 
fatores sobrenaturais não se evidenciem de forma explícita, há uma 
simbologia muito própria e que nos traz importantes questionamentos 
acerca da alma humana. No início da narrativa nos deparamos com o 
desaparecimento de um cavalo, apesar de afligir alguns personagens não 
podemos dizer que seja um acontecimento que se opõe ao real.

O garoto que sofre pelo desaparecimento do seu cavalo Balão, faz 
suposições para explicar o sumiço do animal e por vezes se confunde 
entre os sonhos e a realidade. Com o alvorecer, após as longas horas 
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de vigília, a expectativa era quebrada, e a contínua ausência de Balão 
atordoava os meninos.

De manhã a primeira coisa que fazíamos era olhar se o Balão 
estava na porteira; e à noite acordávamos cismando ter ouvido 
o rincho dele, ou o galope dele no descampado. Não podendo 
verificar no escuro, ficávamos acordados até de manhã, contando 
as horas no relógio da varanda; mas era imaginação, ou desejo 
forte. (VEIGA, 1989, p. 58)

No dia seguinte, o pai manda um funcionário da fazenda verificar 
a bica d’água, do açude até a propriedade deles, isso porque a água estava 
minguando. Abel, o funcionário retorna com más notícias, havia achado 
o cavalo, morto tombado no açude. 

O Balão estava morto, morto para sempre. Tombado no açude, 
com o corpo dentro da água, o rabo boiando como ninho 
desmanchado, o pescoço entortado no barranco, decerto num 
último esforço para preservar a respiração, a barriga esticada 
como bolha que vai estourar, nem parecia o nosso cavalo. Olhei 
para Benício bem no momento em que ele também me olhava, 
e desconfiei que estávamos pensando a mesma coisa. Precisava 
a morte tê-lo mudado daquele jeito? Não podia ele ter morrido 
como era, bonito e limpo? (VEIGA, 1989, p. 59)

Nesse ponto da narrativa, a vida e a realidade se mostram duras e o 
garoto encara a morte de um ser querido, com todas as dores e a tristeza 
que ela traz, podemos interpretar essa parte como uma iniciação na vida 
adulta, o menino tem de aprender a lidar com o sofrimento e com a 
inconformidade de ver seu amado Balão desconfigurado.

Durante a noite daquele mesmo dia, o garoto é convidado por 
seu irmão a participar de uma cavalhada, na qual Balão também estava 
presente, eles saem silenciosamente para não acordar os adultos, que 
já estavam dormindo. O episódio dá-se em uma espécie de sonho 
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misturado com a realidade. Todos dormem enquanto os meninos 
participam de um grande evento como as cavalhadas.

Uma noite eu acordei cuidando de ter ouvido o bater de cascos 
em galopes e fiquei de ouvidos atento. Devia ser muito tarde, não 
havia sinal de vida na casa, só o compasso do relógio na varanda 
[...] Abri a janela devagarinho para não acordar mamãe no outro 
quarto – e não compreendi logo o que estava vendo [...] Benício 
passou de roupa nova e um cabresto na mão debaixo da janela e 
gritou para cima: “Anda moleza! Quer perder a cavalhada?”. De 
jeito nenhum eu queria perder a cavalhada, todo ano nós íamos, 
papai já tinha até comprado roupa nova e botinas para nós dois. 
“Tem cavalo para nós?” – perguntei. “Nós vamos no Balão”. Eu 
ainda estava pensando como se o Balão ainda não tivesse voltado, 
mas isso era compreensível considerando o tempo que ele levou 
sumido. (VEIGA, 1989, p. 60-61)

Aqui devemos ressaltar que algumas narrativas fantásticas 
possuem elementos recorrentes, como a noite. Segundo Remo 
Ceserani, a noite é a ambientação preferida do fantástico, de acordo 
com o autor “A contraposição entre o claro e o escuro, sol e escuridão 
noturna é bastante utilizada no fantástico.” (CESERANI, 2006, p. 78). 
Ademais, o imaginário encontro entre o cavalo e as crianças dá-se à 
noite. Destacamos o sintagma “imaginário” uma vez que o cavalo havia 
morrido, porém, para aquelas crianças, o cavalo estava vivo em suas 
memórias e imaginações. 

Algo que, inclusive, é muito próprio do universo infantil: criar 
um mundo fantástico. Ao crescermos, deixamos que a realidade 
muitas vezes engessada tome conta de nossos sonhos. De acordo com 
o autor, Leonardo Arroyo, na literatura infantil, as crianças geralmente 
se deparam com problemas e situações de difícil solução, levando-as a 
criar alternativas conflituosas com o equilíbrio do mundo racional dos 
adultos. 



Rupturas, fissuras e frestas: revendo o ensino de literatura brasileira através 
da literatura fantástica 25

A incorporação do fantástico se fortalece na não surpresa das 
crianças ao se depararem com o cavalo vivo e se encontrarem em um 
lugar extraordinário, onde os cavalos desaparecidos viviam plenamente, 
como retrata o trecho da obra Veiga (1989, p. 61-62)

Como estava bom de sela o Balão, e como andava depressa!  Mal 
passamos o arame na porteira e descemos a baixada do córrego, 
já íamos longe, em terras muito diferentes das nossas, uma várzea 
de buritis a perder de vista. [...] Era um lugar onde não havia 
cobra nem erva, nem mutuca, a vida deles era só pastar e comer 
quando tinham vontade, quando dava sono caíam e dormiam 
onde estivessem, nem a chuva os incomodava, se duvidar até 
nem chovia. Agora, vendo aqueles cavalinhos gordos e lustrosos 
lambendo-se uns aos outros, rinchando à toa, perseguindo-se em 
volta das árvores, fazendo todo barulho que queriam sem medo 
de serem espantados, compreendi que Abel não havia inventado 
nada, a Invernada do Sossego existia, qualquer pessoa podia ir lá 
se não ficasse aflito para chegar. 

Contudo, a Invernada do Sossego não é um lugar maravilhoso, 
calmo e tranquilo como o próprio nome sugere, em dado momento da 
narrativa se instaura uma disputa pelos cavalos que estão na Invernada, 
o lugar que serviria de abrigo e escape para os meninos, torna-se agora 
uma região de conflitos e disputas.

Os “Capadócios”, figuras que surgem no paraíso com a intenção 
de matar os cavalos como forma de diversão, representam, com suas 
características, a própria morte, como podemos ver no trecho do diálogo 
do menino com Zeno, filho de ciganos que moravam na Invernada.

[...] Os cavalos daqui não têm dono porque são de todos. – E não 
sai briga? – perguntei. – Com gente daqui, não. Quem briga são 
os Capadócios, que aparecem de repente armados de garrucha 
e fazem um estrago medonho. – Eles não gostam de cavalo – 
perguntou Benício. – Gostam muito, mas é para matar. – E vocês 
que vivem aqui, por que deixam? – Vontade de correr com eles 
não falta, mas ninguém aguenta. Não se pode nem chegar perto, 
fedem muito. (VEIGA, 1989, p.63)
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Durante a invasão dos Capadócios os meninos precisam esconder 
Balão, porém não possuem casa ou estábulo como os outros habitantes. 
Zeno, num ato desesperado, sugere cavar um buraco e escondê-lo lá. 
Os meninos em pânico o ajudam, mas em vão, pois Balão se perdeu no 
meio dos outros cavalos que corriam e relinchavam. Aflito, na busca 
pelo seu animal, o menino cai no buraco que ele e os amigos cavaram. 

A Invernada do Sossego, que era local de paz, transforma-se agora 
em zona de guerra, o menino dentro do buraco é esmagado pelos corpos 
dos Capadócios e a cena culmina na morte simbólica da criança, dos 
sonhos, da imaginação:

Com dificuldade afastei um braço que me cobria os olhos e 
fiquei olhando as nuvens passarem no céu alto, tão livres e tão 
remotas, os pássaros cumprindo o seu dever de voar, sem se 
importarem que no fundo de um buraco um menino morria de 
morte humilhante, morria como barata, esmagado como barata. 
O ar não alcançava mais o fundo do meu peito, meus olhos doíam 
para fora, os ouvidos chiavam, e ninguém perto para me dar a 
mão. Eu estava sozinho no escuro, sozinho, sozinho. (VEIGA, 
1989, p. 64)

Ceserani (2006) sublinha que o conto fantástico tem por 
característica recorrente, a criação de um universo pacífico, no qual, 
após a familiarização do leitor, dispara mecanismos de desorientação e 
medo, principalmente o medo físico, é o que percebemos claramente na 
obra: a invasão dos Capadócios gera tanto no menino como no legente 
a angústia da confusão, seguida pela sensação de esmagamento, narrada 
em primeira pessoa, recurso característico de obras fantásticas.

O modo fantástico utiliza profundamente as potencialidades 
fantasiosas da linguagem, a sua capacidade de carregar valores 
plásticos as palavras e formar a partir delas uma realidade [...] O 
conto fantástico envolve fortemente o leitor, leva-o para dentro 
de um mundo  a ele familiar [...]. (CESERANI, 2006, p. 70-71)
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Vemos, durante a narrativa, um rito de passagem, no qual o menino 
aprende a lidar com a morte e mesmo em meio aos seus sonhos, lugar de 
escape para o garoto, é obrigado a encará-la, através do simbolismo de 
enterrar o cavalo e acabar enterrando a criança que há nele. 

Também no próximo conto que analisaremos “Fronteira”, 
destacaremos outro importante rito de passagem, o amadurecimento, 
a passagem da infância para a vida adulta. Neste conto, o personagem 
principal é o menino, ele conduz a história do seu ponto de vista e desde o 
primeiro parágrafo da obra, há menção ao conflito que se estenderá durante 
toda a narrativa, o contraste entre o mundo adulto e o mundo infantil:

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma infinidade de coisas 
que os adultos ignoravam. Sabia que não se deve responder 
aos cumprimentos dos glimerinos, aquela raça de anões que 
a gente encontra quando menos espera e que fazem tudo para 
nos distrair da nossa missão; [...] sabia que ao ouvir passos atrás 
ninguém deve parar nem correr, mas manter a marcha normal, 
quem mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. (VEIGA, 
1989, p. 35)

O menino vive em uma constante angústia, sua obrigação de ir 
e vir guiando os adultos era uma responsabilidade muito grande para 
seus ombros infantis, por vezes se comparava com um burro, pois não 
conhecia as pessoas que levava e nem os negócios que iriam realizar. 
Quando se queixava de sua obrigação, logo era repreendido com os 
dizeres de que cada um tem aceitar o seu destino. Suas únicas chances 
de se libertar da penosa obrigação era a morte ou se tornar adulto:

Minha única esperança de liberdade era crescer depressa, para 
ser como os adultos, completamente incapazes de irem sozinhos 
daqui ali; mas quando eu baixava os olhos para olhar o meu 
corpo de menino, e via o quanto eu ainda estava perto do chão, 
vinha-me um desânimo, um desejo maligno de adoecer e morrer 
e deixar os adultos entregues ao seu destino. (VEIGA, 1989, p.36)
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Apesar de exaustivas, as caminhadas sempre rendiam 
aprendizados ao garoto “Mas não pense que as minhas caminhadas para 
lá e para cá fossem uma rotina desinteressante; nada disso. Raro era o 
dia em que eu não aprendia alguma coisa nova.” (VEIGA, 1989, p. 36). A 
representatividade do rito de passagem da infância para a adolescência 
é muito forte neste trecho, o amadurecimento apesar de difícil sempre 
gera grandes aprendizados.  Nas palavras de Arnold van Gennep (2013, 
p. 73):

Assim, num e noutro sexo a puberdade física é um momento 
muito difícil de datar, e esta dificuldade explica o fato de tão 
poucos etnógrafos e exploradores terem feito pesquisas a 
este respeito. Isto torna mais imperdoável ainda aceitar-se a 
expressão “ritos da puberdade” para designar o conjunto dos 
ritos, cerimônias, práticas de toda espécie que marcam nos 
diversos povos a passagem da infância à adolescência. Convém, 
portanto, distinguir a puberdade física, assim como se distingue 
o parentesco físico (consanguinidade) e o parentesco social, a 
maturidade física e a maturidade social (maioridade), etc. 

Retomando o conto, há uma interessante passagem em que 
o menino descobre que quando alguém joga uma moeda em água 
corrente, não se deve tentar recuperá-la, quanto contou isso ao pai, se 
tornou motivo de chacota, mas o menino insiste e acaba desafiando o 
pai levando-o a beira de um córrego. A ganância do pai fez com que 
ele se deslumbrasse e insistisse em pegar as moedas para ele “[...] e só a 
força conseguimos tirá-lo de lá dia depois; e para impedi-lo de voltar, 
tivemos de interná-lo. Disseram que a culpa foi minha, mas não consigo 
sentir-me culpado.” (VEIGA, 1989, p. 37).

Após a tragédia ocorrida com o pai, as pessoas começaram a 
marginalizar o garoto, atribuindo a ele a culpa pelos delírios do pai, a 
princípio o menino pensou que estavam lhe dando um descanso após os 
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longos anos do penoso trabalho, mas com o passar do tempo percebeu 
que estava sendo evitado até mesmo nas ruas da cidade. 

O menino, chorando no colo da mãe, com medo de que esta 
também estivesse sentindo desprezo por ele, assim como o restante da 
população, percebe que havia, finalmente, deixado de ser criança:

[...] senti-me como se tivesse acabado de subir ao alto de uma 
grande montanha, de onde eu podia ver embaixo o menino de 
calça curta que eu havia deixado de ser, emaranhado em seus 
ridículos problemas infantis, pelos quais eu não sentia mais o 
menor interesse. (VEIGA, 1989, p. 37-38)

Na última passagem do conto, o menino sobe a penosa montanha 
do amadurecimento e assim como em todos os ritos de passagem na 
vida, a metafórica subida, nunca é fácil. “Enxuguei as lágrimas e senti-
me como se tivesse acabado de subir ao alto de uma grande montanha, 
de onde eu podia ver embaixo o menino de calça curta que eu havia 
deixado de ser...” (VEIGA, 1989, p. 38).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partimos de estudos de teóricos sobre o ensino de literatura no 
ensino médio, que vem sendo cada vez mais desmerecido e enviesado, por 
vezes em algumas escolas, é quase inexistente, dessa forma, objetivamos 
propor novas maneiras de ensinar literatura, trazendo a tona à análise 
de obras e autores que se aproximam da realidade dos jovens e que não 
são considerados cânones da literatura brasileira, visando despertar 
maior interesse na disciplina.

Neste trabalho, durante a análise dos contos, discorremos sobre os 
ritos de passagem e sua importância na vida, principalmente dos jovens. 
Hoje me encontro exatamente como o menino do conto “Fronteira”, 
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diante de uma montanha, talvez a maior que já tenha me deparado 
durante minha breve experiência de vida, uma subida íngreme, repleta 
de percalços e lágrimas, assim como a dos personagens dos contos 
analisados nesta pesquisa.

A narrativa de Veiga, é mais que fantástica, é realista, leva-nos 
a refletir sobre o cotidiano, nossas próprias experiências, nossos ritos 
de passagem emaranhados aos sentimentos mais profundos dos seres 
humanos. Ratificando, nosso objetivo nesse trabalho não abarca propor 
novos métodos de ensino, nem a criticar o valor das obras canônicas, 
mas respalda-se em sugerir novas alternativas de ensino, fugindo do 
comum e levando jovens, alunos e professores a assim como eu, repensar 
sobre suas fronteiras e perceber que a vida não é tão diferente assim das 
narrativas fantásticas. 
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INTRODUÇÃO

Com o avanço das obras audiovisuais, principalmente as voltadas 
para o ramo da ficção científica, a curiosidade humana em relação ao 
que poderia viver fora do nosso planeta, em um passado inexistente 
ou em um futuro distópico, foi potencializada. Tendo sua origem no 
universo de J. R. R. Tolkien principalmente na trilogia “O senhor dos 
anéis” (1954), as línguas ficcionais são um dos inúmeros modos de 
tornar um mundo fantástico mais verossímil para quem o consome, 
sendo praticamente uma obrigatoriedade em obras ficcionais, que 
abrem margem para sua inserção da atualidade.

3 Agradecemos especialmente aos docentes Ezequiel Bernardo (ISCED-Cabinda/
Angola) e Jozimar L. Bernardo  (UFCAT), pelas valiosas contribuições no exame deste 
trabalho.
4 Graduando em Letras-Português pela UFCAT.
5 Orientadora do referido Trabalho de Conclusão de Curso.
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Ao serem criadas, as línguas ficcionais empregam em sua 
estrutura elementos e regras presentes nas línguas naturais, como 
forma de alcançar essa verossimilhança. David J. Peterson (2015), 
um dos mais famosos criadores de línguas ficcionais da atualidade, 
disse em uma de suas palestras6 que o processo criativo de uma língua 
deve ser baseado em alguns pontos, como o propósito dessa língua, a 
fonética, a morfologia, a sintaxe e o sistema de escrita (em caso de a 
língua ser gráfica).

Por necessitar de um conhecimento aprofundado nos estudos 
da Linguística, cabe aos acadêmicos este trabalho de criação, mas 
com o advento da Internet e a popularização dos sites de fóruns, as 
línguas ficcionais começaram a ser estudadas e desenvolvidas pela 
comunidade em geral, contando com comunidades que possuem 
milhares de participantes7. 

O corpus desse artigo é a Língua Dotrhaki, pertencente ao 
seriado televisivo “Game of Thrones” (2011). Devido à quantidade de 
falas presentes ao longo do seriado, como recorte para este trabalho foi 
selecionado uma fala, já que a partir dela é possível traçar o processo 
básico de criação dos constituintes desta língua.

O diálogo analisado está presente no episódio 3 (três) da 
primeira temporada, intitulado “Lord Snow”. Nele, Jorah Mormont 
e Rakharo conversam próximo a uma fogueira sobre espadas. Jorah 
analisa o Arakh, arma comum do povo Dothraki que possui uma 
lâmina curvada, dizendo que para quem anda a cavalo é uma boa 
arma, mas, para aqueles que usam uma armadura completa, ela não 

6 Create a Language in Just One Hour| David J. Peterson | Talks at Google. 
7 De acordo com o último acesso em 31/03/21, a comunidade “conlangs” encontrada 
no site “reddit” possuía mais de 62 mil membros.
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conseguiria penetrar no aço, tornando-se uma arma inútil. Jorah 
mostra uma espada larga e explica que aquela seria uma arma perfeita 
para esse tipo de combate. Rakharo diz “Dothraki vos ondeo shoris 
tawakofi (os Dothraki não usam roupas de metal)” e explica que o fato 
de usar armadura o deixa lento e diz que aprendeu isso com o pai. A 
cena continua com uma conversa entre os dois. 

Todo o processo de análise parte da seguinte prerrogativa: 
de que maneira, ao criar uma língua ficcional, o autor emprega os 
constituintes das línguas naturais em seu desenvolvimento? 

A execução desse trabalho justifica-se pela crescente necessidade 
de aproximação da universidade com a comunidade em geral, além de 
possibilitar uma popularização dos estudos linguísticos, já que possui 
diversas comunidades sobre este tema estabelecidas em fóruns da 
internet. 

Este trabalho tem como finalidade analisar a língua Dothraki, 
estabelecendo uma relação com duas línguas naturais, a Língua 
Portuguesa e a Língua Inglesa, e, assim, mostrar o processo de criação 
de uma nova língua. Desse modo, esta pesquisa possui um caráter 
descritivo e comparativo.

Para tal, tomamos como fundamentação teórica a grande área 
da tipologia linguística, tendo como principais aportes teóricos Faraco 
(2006), Greenberg (1966) e Velupillai (2012). Também utilizamos 
Negrão (2003) como base teórica para assuntos relacionados à sintaxe 
e Saussure (2004), Jason (2015) e Peterson (2015) como base para a 
compreensão de língua natural e ficcional.

Desta forma, para a realização deste trabalho, foram realizadas 
pesquisas em fóruns e páginas da internet para a compreensão e análise 
da gramática da língua Dothraki.
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LÍNGUA NATURAL E LÍNGUA ARTIFICIAL

Antes de adentrar nos estudos voltados à língua ficcional, faz-
se necessária a compreensão da língua natural e como ela auxilia 
o seu desenvolvimento, sendo a base para todo processo criativo.  A 
linguagem é uma capacidade nata de processar os sistemas elaborados 
de comunicação, do que podemos entender que a língua

[...] não se confunde com a linguagem; é somente uma parte 
determinada, essencial dela, indubitavelmente. É ao mesmo 
tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um 
conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo 
social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos 
(SAUSSURE, 2004, p. 17).

Desta forma, é possível dizer que a língua é uma forma de 
manifestação presente na linguagem, sendo ela oral, escrita ou gestual. 
Se essa manifestação surge de forma espontânea em um grupo de 
usuários e evolui da mesma forma, ela é considerada uma língua natural, 
já que não houve interferência sintética nesse período e seguiu o fluxo 
da história dos seus usuários. 

É importante ter em mente que a língua não é apenas um sistema 
de comunicação, ela carrega em si a identidade e a cultura de um grupo, 
como dito por Jason (2015). Esse aspecto social, cultural e identitário 
faz com que falantes de línguas semelhantes, seja graficamente ou 
foneticamente, sintam que falam diferentes línguas, já que não 
reconhecem a sua língua no outro. E assim como o ser ao qual está 
intimamente relacionada, pode-se estabelecer uma “linha da vida” 
de uma língua natural: nascimento, estabelecimento, dissipação e sua 
provável extinção.

O nascimento de uma língua natural é associado ao seu primeiro 
falante, mas o seu estabelecimento acontece apenas quando um nome 
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é atribuído. A importância de se atribuir um nome a uma língua é que 
“o nome de uma língua também é o nome de um aspecto chave da 
sociedade em que a língua é usada, o que implica afinidade social e/
ou política e uma cultura comum” (JASON, 2015, p. 32). Desta forma, 
nomear uma língua é um processo político, pois, em países colonizados 
a língua oficial é a de seu colonizador e, muitas vezes, os indivíduos que 
buscam a sua liberdade utilizam a sua língua original como forma de 
resistência, a exemplos de ex-colônias portuguesa em África, apesar do 
estatuto oficial da Língua Portuguesa nestes territórios. 

A dissipação de uma língua natural pode ocorrer de diversas 
maneiras, sendo a mais comum pelo processo de colonização por 
impérios ou países. E, por fim, a extinção. Na história da humanidade, 
diversas foram as tomadas de território por guerras ou pela colonização. 
Um exemplo é o Império Romano, que impôs o Latim como língua 
oficial a diversos povos, fazendo com que as suas línguas originais fossem 
extintas, ou aculturadas. Esse processo ocorria da seguinte maneira:

[...] os falantes pouco a pouco mudaram de uma língua para 
outra. No primeiro estágio, as famílias se tornavam bilíngues e, 
na geração seguinte, as crianças já aprendiam uma língua nova 
em vez de aprender primeiro a língua original. Mais tarde ainda, 
as pessoas paravam totalmente de aprender a língua original 
(JASON, 2015. p.111).

Esse processo não foi exclusividade do Império Romano, por 
exemplo, em 2018 o Brasil possuía 190 línguas indígenas ameaçadas de 
extinção8 e as consequências desse apagamento vão além das mortes 
dos falantes, já que todo o processo cultural dessas pessoas se perderá 
com o passar do tempo, pois as experiências culturais são recortadas 

8 Reportagem BBBC
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e inscritas no mundo pelas línguas originais, o que pode levar ao total 
esquecimento deste povo.

Todo processo anteriormente citado pode ser facilmente simulado 
durante a construção de uma língua artificial. Quando um indivíduo ou 
um grupo de pessoas constrói uma língua, elaboram-se todas as etapas 
para que seja uma forma pronta, e assim, não necessite de uma evolução 
a partir de um grupo de falantes reais. Esse processo possui um caráter 
específico, em que seu criador busca uma nova forma de comunicação 
ou uma linguagem científica, podendo até ser uma atividade para passar 
o tempo.

A língua artificial é dividida em três categorias, sendo elas: 
auxlang, artlang e engelang.

Segundo Rhiemeier (2012) auxlang, ou língua auxiliar, pode 
ser caracterizada como uma língua desenvolvida para facilitar a 
comunicação entre pessoas falantes de línguas nativas diferentes. São 
exemplos dessa língua o Esperanto (1887) e Novial (1928). Engelangs, 
ou línguas científicas, são línguas desenvolvidas com finalidade de 
ajudar nos objetivos a serem alcançados. São exemplos as línguas 
lógicas, as línguas filosóficas e as línguas experimentais. E, por fim, a 
artlang, ou língua artística, é uma língua construída com um intuito 
artístico. Possui três subcategorias: línguas místicas e religiosas, língua 
pessoal e língua ficcional, sendo esta última o objeto de estudo deste 
trabalho e definida por Peterson (2015) como uma língua que existe em 
um ambiente ficcional, como livros, filmes e jogos eletrônicos. 

Assim como a língua natural possui uma cultura associada, ao 
criar uma língua ficcional, o seu criador busca passar essa sensação 
com a mesma naturalidade para quem esteja consumindo a obra. Para 
alcançar esse objetivo, ele utiliza estruturas presentes na língua natural, 
seguindo uma lógica em sua estrutura. No filme Avatar (2009), quando 
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a personagem Neytiri mata um Viperwolf, ela diz “Oeru txoa livu. 
Ma oeyä tsmukan, ma oeyä tsmukan.”, que pode ser traduzida para o 
português como “Perdoe-me. Meu irmão, meu irmão.”. Mesmo que não 
haja uma compreensão imediata apenas ao ouvir o que a personagem 
diz, quando se lê a legenda do filme, é possível entender o que ela deseja 
expressar naquele momento. Isso ocorre, pois, na língua portuguesa, por 
exemplo, ao elaborarmos uma frase, sabemos que existe uma hierarquia 
dos termos e que construções elaboradas de forma puramente linear 
como “do menino casa a fogo pegou” não é uma sentença gramatical no 
idioma. É importante salientar que ao construir uma oração, conforme 
Negrão (2003), existem itens lexicais para que os elementos supram uma 
determinada exigência e, por consequente, existem os itens que suprem 
essa necessidade imposta pelos itens anteriores, como por exemplo, os 
verbos que necessitam de um ou mais itens para complementar o seu 
sentido. Ou seja, os itens lexicais, em seus arranjos nos enunciados, têm 
uma sintaxe própria nas línguas, de modo geral.

TIPOLOGIA LINGUÍSTICA 

Para todo esse processo empregado na criação do idioma ficcional, 
torna possível aplicar teorias do estudo linguístico em sua construção, 
sendo uma delas a tipologia linguística. 

Ao classificar uma língua, podem-se utilizar dois métodos de 
classificação: o genético e o tipológico. O método de classificação 
genético utiliza como base o parentesco das línguas, estabelecendo 
assim que as línguas são oriundas de uma grande e ancestral língua, 
fazendo com que línguas diferentes possuam em seu sistema linguístico 
acontecimentos que podem ser encontrados em outros. Dessa forma, 
dividem as línguas em grupos ou subgrupos linguísticos, como por 
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exemplo, o português pertencendo ao subgrupo românico ou o inglês 
pertencendo ao subgrupo germânico, mas sendo ambos pertencentes 
ao grupo Indo-europeu.

Já classificação tipológica, segundo Velupillai (2012),

[...] é o estudo e a interpretação dos tipos linguísticos ou de 
linguagem. Mais especificamente, é o estudo e interpretação 
de tipos de sistemas linguísticos. Embora isso possa envolver 
a comparação de sistemas linguísticos dentro de uma língua, 
geralmente envolve a comparação de sistemas linguísticos entre 
línguas. A tipologia linguística pode ser sincrônica, ou seja, uma 
comparação de línguas contemporâneas entre si, ou diacrônica, 
ou seja, uma comparação de línguas em vários estágios de seu 
desenvolvimento histórico.9  (VELUPILLAI, 2012, p. 38, tradução 
nossa).

Basicamente, pode-se dizer que a tipologia linguística é um estudo 
voltado para encontrar semelhanças e diferenças estruturais entre 
línguas naturais, tendo como principal foco de estudo a organização 
interna. Esse processo de análise possui diferentes abordagens, seja pelo 
viés fonético, morfológico, sintático etc. (sendo o sintático utilizado 
nesse trabalho), mas deve se ter em mente que todo o processo deve 
ser realizado baseado em duas ou mais línguas, pois, ao estudar apenas 
uma, todo o conhecimento adquirido estaria relacionado apenas a ela. 

A primeira vez este método foi utilizado para classificar diferentes 
línguas foi no século XIX, em 1818, por August Wilhelm Schlegel. 
Ele separava as línguas em três tipos: “as que utilizam afixos, as que 

9 Texto original “[...] is the study and interpretation of linguistic or language types. 
More specifically, it is the study and interpretation of types of linguistic systems. 
While this may envolve comparison of linguistic systems within a language, it more 
generally involves comparison of linguistic systems between languages. Linguistic 
typology can be both synchronic, i.e. a comparison of languages contemporary to each 
other, or diachronic, i.e. a comparison of languages at various stages of their historical 
development.”
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utilizam flexões e as que não têm estrutura morfológica flexional ou 
afixal” (FARACO, 2006, p.170). Anos depois, em 1865, Schleicher, de 
forma semelhante, propôs uma classificação das línguas como isolantes, 
aglutinantes e flexivas, sendo assim

- nas isolantes, as palavras são invariáveis morfologicamente 
(como em chinês);
- nas aglutinantes, há processos morfológicos de acréscimo 
sucessivo de afixos à raiz. As palavras são claramente divisíveis 
em uma série de elementos distintos – raiz e afixos – e cada 
afixo indica uma categoria gramatical diferente: gênero, número, 
pessoas, posse, voz. Em turco, por exemplo, atlarim é divisível na 
raiz at- (‘cavalo’) e nos sufixo -lar (plural) e -im (possessivo de 
primeira pessoa), equivalendo ao português ‘meus cavalos’; 
- nas flexivas, as palavras indicam as categorias gramaticais pela 
variação de sua forma, alterando, por exemplo, sua terminação 
como em latim. As palavras, nesse caso, não têm um afixo para 
cada categoria; as flexões costumam representar várias categorias 
gramaticais simultaneamente. A terminação -os num adjetivo 
latino como bonos indica caso acusativo, número plural e gênero 
masculino (FARACO, 2006, p. 171).

Mesmo sendo um método considerado por alguns linguistas 
como ineficiente, já que trata a língua como uma forma que se altera ao 
longo dos anos, se modificando de isolante (forma mais primitiva) até 
flexiva, ainda é bastante utilizado em manuais de linguística como uma 
forma absoluta de classificação.

Anos depois, em 1960, o linguista estadunidense Joseph Greenberg 
desenvolveu uma tipologia que toma como critério classificatório a 
ordem básica dos constituintes da oração. Essa ordem divide as línguas 
em SVO, SOV, VOS, OSV etc., ou seja, línguas que possuem sua ordem 
baseada em Sujeito-Verbo-Objeto, Sujeito-Objeto-Verbo etc.

Greenberg, em seu artigo “Some universals of gramar with 
particular reference to the order of meaningful elements” (1966), buscou 
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mostrar que existe um determinado grau de relação entre os constituintes 
de diferentes línguas, até mesmo em aspectos não considerados até o 
momento. Estabelecendo assim uma relação de que se X acontece, então 
terá Y. Ou seja, 

[...] se uma língua é SVO, então ela tem preposições, os verbos 
auxiliares precedem os principais, as orações relativas seguem os 
substantivos, e assim por diante. Se a língua é SOV, então ela tem 
posposições, os verbos auxiliares seguem os principais, as orações 
relativas precedem os substantivos (FARACO, 2006, p. 173).

Essas observações receberam o nome de “universais” e em seu 
artigo são um total de 45. Dessa forma, ao delimitar a posição em que o 
constituinte está inserido na frase na língua ficcional, é possível traçar 
uma equivalência com a língua natural em que foi baseada, podendo 
assim determinar a classificação dessa língua.  

TIPOLOGIA SINTÁTICA

Pequenas unidades como fonemas e morfemas unem-se e criam 
unidades maiores, a palavra. Essa palavra se une a outras e assim criam 
uma unidade maior ainda, seja uma frase, oração ou sentença. Esse 
processo não pode ocorrer de forma apenas colocada, como citado, 
atribuindo à sintaxe o trabalho de organizar na estrutura frasal e dar 
sentido à junção dessas palavras. 

Sintaxe, do grego sýntaxis “combinação”, é responsável por 
estabelecer a ordem das palavras em uma frase ou oração, sendo 
basicamente a responsável pelo arranjo e combinação dos constituintes, 
que são elementos funcionais em uma construção. O processo de 
construção de uma sentença pode ser classificado como: em uma 
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sentença encontramos uma oração, que é constituída de uma ou mais 
frases.

FRASE

Imagine que uma pessoa está em uma rua e ouve alguém gritar 
“corra!”. Mesmo que não saiba o que esteja acontecendo, a pessoa 
compreende o que foi dito e sente a necessidade de fazer a ação. O que a 
pessoa ouviu é uma frase, constituída de uma ou mais palavras, mas que 
possui um significado fechado em si mesmo.

ORAÇÃO

Uma oração é composta minimamente por um sujeito e predicado, 
podendo constituir um período simples ou composto. O período simples 
se organiza apenas por uma oração, por exemplo, “a menina viu o gato”. 
Um período composto é constituído por uma ou mais orações, podendo 
ser duas orações coordenadas ou uma oração principal e uma oração 
subordinada. “Brigou com a irmã e correu para o quarto” é um exemplo 
de orações coordenadas e “Maria observa o seu carro ser lavado” é um 
exemplo de oração subordinada.

CONSTITUINTES 

Ao construir uma oração as palavras funcionam como uma forma 
de bloco estrutural, como uma base de sentidos. Esses blocos recebem 
o nome de constituintes e para que façam sentido é necessário que 
sejam colocados em uma ordem lógica no momento da construção da 
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sentença, sendo possível assim reconhecer uma sentença lógica e uma 

sentença não lógica na língua portuguesa:

1(a) As aves de rapina vivem no cativeiro.

(b) Aves as rapina de cativeiro no vivem.

Utilizando como exemplo a sentença “a”, o item lexical de rapina 

deve ser colocado junto a aves para assim formar o constituinte aves de 

rapina, que juntando ao item lexical as, forma um constituinte superior as 

aves de rapina, ocorrendo assim de forma sucessiva até possuir uma série 

de constituintes superiores, formando uma sentença. Essa composição 

partindo de itens lexicais e os colocando em grupos hierarquicamente 

superiores possui o nome de estrutura de constituintes (NEGRÃO, 

2003). Essa estrutura pode ser representada como o diagrama a seguir:

Figura 1: Estrutura dos constituintes em Língua Portuguesa.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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O mesmo acontece, por exemplo, na língua inglesa:

2(a) The woman bought a car.

Aqui o item lexical woman se une ao tem lexical the para formar 

o constituinte superior the woman, e assim acontece de forma sucessiva 

até formar a sentença completa. O diagrama a seguir mostra essa 

construção:

Figura 2: Estrutura dos constituintes da Língua Inglesa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O que podemos perceber com esses exemplos é a constatação da 

hierarquia no momento da construção de uma sentença, comprovando 

assim que não é apenas um arranjo aleatório de palavras, mas uma 

composição hierárquica de itens lexicais que formam os constituintes. 

Toda essa composição permite que os estudos tipológicos possam 

estabelecer um método de comparação e classificação, a chamada 

tipologia da ordem da palavra, ou word order typology.
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Após as publicações de Greenberg (1966), os estudos voltados 
para a ordem das palavras nas sentenças ganharam bastante força. Esses 
estudos buscam compreender a ordem dos constituintes nas línguas, 
para que assim pudesse ser elaborada uma classificação. Estabeleceu-se 
então que uma das formas de se diferenciar as línguas seria através da 
ordem dos seus constituintes, ou da ordem das palavras. Desse modo, 
ao estudar a ordem dos constituintes em uma sentença, de modo geral, 
se estuda o posicionamento do sujeito, verbo, objeto e modo que as 
línguas seguem rigorosamente essa estrutura (VELUPILLAI, 2012). Por 
exemplo, tanto em português quanto em inglês, a estrutura da sentença 
funciona de forma rígida, sendo o sujeito a cabeça da oração, seguido 
pelo verbo, que é seguido pelo objeto. Dessa forma, na frase “o homem 
encontrou a mulher”, identificamos o homem como sujeito da oração e 
a mulher como objeto. Sendo assim, a tipologia da ordem das palavras 
busca traçar um mapa da ordem dos constituintes nas orações.

Segundo Velupillai (2012), existem seis possibilidades lógicas de 
ordenar os constituintes principais sujeito (S), verbo (V) e objeto (O) 
de uma sentença: SVO, SOV, VSO, VOS, OSV e OVS. Essa ordem foi 
comprovada a partir de um estudo de Dryer (DRYER apud VELUPILLAI, 
2012, p. 284) com 1377 línguas, possibilitando assim os seguintes dados:

N %
SVo 565 41
sob 488 35.4
VSO 95 6.9
VOS 25 1.8
OSV 11 0.8
OVS 4 0.3
ND 189 13.7
TOTAL 1377 99.9
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O que podemos perceber com esses dados é que as línguas que 
possuem o sujeito como primeiro constituinte são em maioria, sendo 
seguidas pelas línguas que possuem o verbo como principal constituinte. 
É importante salientar que além dessas seis possibilidades, existe uma 
sétima, a chamada ordem flexiva. Essa ordem não é determinada pelo 
sujeito ou objeto, mas sim por outros fatores:

Em algumas línguas a ordem é determinada por fatores semânticos 
como animação, em outros por vários fatores pragmáticos como 
característica atual ou foco, ou estrutura de informação, em 
outras ainda, a ordem das palavras é determinada pelos fatores 
gramaticais como a aparência (VELUPILLAI, 2012, p. 300).

Um exemplo desse tipo linguístico é o Navajo que baseia sua 
forma de estabelecer a ordem do sujeito e objeto em uma hierarquia 
de animação, bem como o tamanho em relação aos animais, sendo essa 
hierarquia constituída da seguinte maneira:

Humano > animal (grande > médio > pequeno) > inseto > 
forças naturais > plantas e objetos inanimados > noções abstratas 
(VELUPILLAI, 2012, p. 301).

DOTHRAKI

Dothraki é uma língua ficcional e em seu universo é ágrafa, 
existindo apenas os escritos nos roteiros para auxiliar os atores no 
momento das gravações. Originalmente criada pelo escritor George R. 
R. Martin em sua série de livros “As crônicas de gelo e fogo” (1996), a 
língua Dothraki é falada pelos Dothraki, um povo nômade e guerreiro 
que baseia sua cultura em cavalos e na arte de cavalgar; inclusive, o 
nome Dotrhaki pode ser traduzido como “cavaleiros”. 
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Com a adaptação dos livros para uma série televisiva, “Game of 
Thrones”, disponível no canal de televisão HBO, os roteiristas da série 
sentiram necessidade de mais palavras da língua Dothraki para compor 
os diálogos, já que nos livros a quantidade era insuficiente. Para tal 
tarefa, o linguista David J. Peterson foi contratado, tendo desenvolvido 
inicialmente 1700 palavras do idioma, tomando como base palavras já 
existentes nos livros e usando como inspiração as línguas Turco, Russo, 
Estoniano, Inuktitut e Swahilli.

ORDEM DOS CONSTITUINTES NA LÍNGUA DOTHRAKI

A ordem dos constituintes da língua Dothraki é Sujeito-Verbo-
Objeto (SVO), como a encontrada na língua Portuguesa e Inglesa. Um 
exemplo dessa estrutura é

  3(a) Dothraki (S) vos ondeo (V) shoris tawakofi (O).
  (b) Dothraki (S) don’t wear (V) stell dresses (O).
  (c) Os Dothraki (S) não usam (V) vestidos de metal (O). 



Leonardo Garcia de Freitas Chinelato Alves, Maria Helena de Paula48

Podendo assim separar seus constituintes como:

Figura 3: Estrutura dos constituintes da língua Dothraki.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Aqui o item lexical Dothraki se une ao item lexical vos para 

construírem um constituinte superior dothraki vos, da mesma forma, o 

item lexical ondeo se une ao item lexical shoris tawakofi para formarem 

o constituinte lexical ondeo shoris tawakofi, para assim formarem o 

grande constituinte superior Dothraki vos ondeo shoris tawakofi.

Para entender o posicionamento dos constituintes na língua 

Dothraki é necessário saber como esses constituintes são classificados, 

como veremos a seguir.

SUJEITO

O sujeito da oração é composto por um substantivo ou um 

pronome e se refere a quem faz algo ou se fala na oração. Na língua 

Dothraki, o sujeito sempre aparecerá no nominativo, como acontece no 

latim, e existem duas classificações de sujeito: os animados e inanimados. 

Essa classificação é necessária para o momento de declinação dos casos.
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A definição do que é animado e inanimado funciona mais a partir 
de uma visão de mundo do que de uma regra em si, já que existem 
substantivos que podem funcionar como ambos. Em uma forma geral, 
humanos e animais são classificados como animados, já objetos e alguns 
seres são considerados inanimados. No dicionário da língua Dothraki 
esses substantivos são marcados com na para substantivos animados 
(animated nouns) e ni para substantivos inanimados (inanimated nouns).

São exemplos de substantivos animados:
- palavras que terminam com o sufixo /-(a) k/
  Akkelenak – líder
- palavras que terminam com os sufixos coletivos /-(a) sar/, /-(e) 

ser/, /-(i) sir/ ou /-(o) sor/
  Chafasar – clima
  Hrazefeser – manada de cavalos selvagens / tráfego
  Assikhqoyisir – profecia
  Rhojosor – família

Exemplos de substantivos inanimados
- palavras que terminam como o sufixo de diminutivo /-i/ ou /-sh/
  Qeshah – areia
  Rhaesof Valiri – metro (medida)

CASOS DO SUBSTANTIVO

Na língua Dothraki são cinco (5) casos do substantivo: 
nominativo, acusativo, genitivo, alativo e ablativo. A declinação depende 
se o substantivo é animado ou inanimado e, caso seja animado, deve-
se levar em consideração o plural. Em relação à frase utilizada como 
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exemplo, os dois casos utilizados no presente estudo serão o nominativo 
e o acusativo.

O caso nominativo é a forma básica do nome e é usado quando o 
substantivo é o sujeito da oração.

  Jano (S) ost (V) hrazef (O)
  A dog bit a horse.
  Um cachorro mordeu um cavalo.

Jano é a forma dicionarizada da palavra cachorro e como é o sujeito 
da oração não sofre modificação. Existe uma forma plural do nominativo 
para substantivos animados, sendo utilizado o sufixo /-i/ quando termina 
em consoante e /-si/ quando termina em vogal, por exemplo:

  Jano (cachorro) – Janosi (cachorros)
  Asshek (dia) – assheki (dias)
  Ashefa (rio) – ashefasi (rios) 

O caso acusativo ocorre quando o substantivo é o objeto da frase. 
Quando o substantivo é inanimado, a sua forma permanece a mesma 
do radical da palavra, alterando o final apenas se terminar em vogal. 
Nesse caso, a vogal final é retirada da palavra como acontece em Jolino 
(panela) fica Jolin quando é o objeto da oração.

Dessa forma, se invertêssemos a ordem dos constituintes da 
oração, tornando Hrazef (cavalo) o sujeito e Jano10 (cachorro) como o 
objeto, obteríamos o seguinte resultado:

  Hrazef ost jan. 
  A horse bit a dog.
  Um cavalo mordeu um cachorro.

10 De acordo com o dicionário da língua Dothraki, Jano (cachorro) é considerado um 
ser inanimado. Essa classificação ocorre de acordo com a cultura do povo Dothraki, 
em que, provavelmente, o cachorro não é bem quisto pelo povo. 
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Já quando o substantivo é animado, a sua terminação será com 
o sufixo /-es/ para palavras no singular e as que estão no plural, caso 
terminem em consoante, o sufixo será /-is/ e, se terminam em vogal, o 
final será /-es/.

  Lajaki tihish chiories. 
  The warriors saw the woman.
  Os guerreiros viram a mulher.
 
Dessa forma, ao analisar a composição dos itens lexicais Dothraki 

e shoris tawakofi, encontramos a seguinte formação:
 

Dotrak -i

Substantivo animado marcação de plural

Shor -is tawakof -i

Substantivo animado acusativo substantivo animado acusativo

VERBO

O verbo expressa uma ação que está ocorrendo na oração, mas 
também pode indicar um estado ou um fenômeno. Na língua Dothraki, 
os verbos possuem duas formas: estática e dinâmica.

A forma estática acontece quando se refere a um estado estático. 
“o cão está doente”, “a panela está vazia” e “eu te amo” são orações com 
forma estática do verbo.

  Jano zhikha
  Jolino mena
  Anha zhilak yera
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A forma dinâmica expressa mudança ou uma ação realizada, de 
forma direta ou indireta, pelo sujeito na oração. Alguns desses verbos são 
derivações de formas estáticas, alguns são dinâmicos na sua forma base.

Em relação à conjugação, a língua Dotrhaki possui três (3) modos 
e tempos verbais: presente, passado, futuro, infinitivo, particípio e 
imperativo. Um ponto importante é que dependendo do modo verbal, a 
conjugação irá flexionar de acordo com a pessoa e o número.

Infinitivo é a forma dicionarizada do verbo, terminando em /-at/ 
quando o radical termina com uma consoante e /-lat/ para quando 
termina com uma vogal.

  Sholat - marcar
  Thirat - viver

O verbo no passado caracteriza-se por retirar o sufixo de infinitivo 
–(l)at do verbo. Caso esteja em uma oração negativa, acrescenta-se o 
sufixo /-o/ após a retirada do sufixo de infinitivo. No plural possui o 
sufixo /-(i)sh/ e a forma negativa é /-osh/.

Oholat (ficar quieto) – ohol (ficou quieto) / vos oholo 
(não ficou quieto)

No presente, o verbo sofre flexão de acordo com a pessoa e o 
número. Em verbos cujo radical termina em vogal, na primeira pessoa 
do singular e plural acrescenta-se o sufixo /-k(i)/ após a retirada do 
sufixo de infinitivo. Na segunda e terceira pessoas do singular e plural, 
acrescenta-se o sufixo /-e/ ao radical. Na forma negativa, acrescenta-se 
o sufixo de negação /-o/ ao sufixo de tempo verbal; assim, na primeira 
pessoa do singular e na do plural a forma completa é, respectivamente, 
/-ok/ e /-oki/ e na segunda e terceira pessoas do singular e plural substitui 
o sufixo /-e/ pelo sufixo de negação /-o/. 
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Quando o radical termina em uma consoante, na primeira pessoa 
do singular e na do plural, acrescenta-se o sufixo /-ak(i)/ e sua forma 
negativa é /-ok(i)/. Na segunda pessoa do singular e plural acrescenta-se 
o sufixo /-i/ tanto em sua forma afirmativa quanto negativa. Na terceira 
pessoa do singular, acrescenta-se o sufixo /-a/ na forma afirmativa e /-o/ 
na negativa e no plural acrescenta-se o sufixo /-i/ tanto na afirmativa 
quanto na negativa.

No futuro, acrescenta-se o prefixo /a-/ em verbos que começam 
com uma consoante, já os que começam com vogal utiliza-se o prefixo 
/v-/. Na forma negativa dos verbos que começam com consoante, 
substitui-se o prefixo /a-/ por /o-/, já os que começam com vogal, não 
há alteração, permanecendo o prefixo /v-/.

Dessa forma, é possível identificar o tempo, número e pessoa 
que o verbo está na oração 1. O verbo ondeo em sua forma infinitiva é 
ondelat; na oração o encontramos sem o sufixo /-lat/ e com a marcação 
de negação /-o/, classificando-o, assim, na segunda ou terceira pessoa 
do plural no tempo presente. 

A tabela a seguir demonstra a conjugação nos três (3) tempos 
verbais:
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Tabela 2: Conjugação verbo ondelat

Verbo Ondelat

Presente

Pessoa Singular Plural

Primeira pessoa Ondek Ondeki

Segunda pessoa Onde Onde 

Terceira pessoa Onde Onde 

Passado

Pessoa Singular Plural

Primeira pessoa Onde Ondei

Segunda Pessoa Onde Ondei

Terceira Pessoa Onde Ondei

Futuro

Pessoa Singular Plural

Primeira Pessoa Vondek Vondeki

Segunda Pessoa Vondoe Vondeo

Terceira Pessoa Vondoe Vondoe

Fonte: Elaborado pelos autores.

Podemos ver que a língua Dothraki segue a mesma estrutura 
sintática das Línguas Portuguesa e Inglesa, com uma forma rígida na 
construção da sentença, tendo o sujeito como cabeça da oração, seguido 
pelo verbo e objeto.

À GUISA DE CONCLUSÃO

Concluímos assim que, mesmo sendo uma língua ficcional e criada 
de modo artificial, a língua Dothraki respeita a criação e ordens dos 
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constituintes comumente presentes em línguas naturais, estabelecendo-
se, assim, uma relação com a realidade. Logo, mesmo sendo artificiais, 
as línguas criadas tendem a imitar paradigmas de outras já existentes, 
as chamadas línguas históricas, buscando manter uma relação de 
proximidade aos falantes de línguas nativas. Ao mesmo tempo em que 
está inscrita no mundo da ficcionalidade, a língua Dothraki estabelece 
para os seus falantes uma pertença a este mundo criado, que possui seu 
próprio povo, língua, economia, religião etc. 

Essa pesquisa pode ser expandida através de estudos mais 
aprofundados em relação à fonética e à fonologia, já que ao desenvolver 
uma nova língua deve-se ter em mente os sons existentes nas línguas 
naturais para que possa ser falada pelos usuários. O que notamos é que 
a estrutura fonético-fonológica desta língua apresenta um paradigma 
de equivalência à estrutura da Língua Portuguesa ou à Inglesa, por 
exemplo. 

Outro ponto exploratório em estudos futuros pode ser a relação 
entre a língua e cultura do povo Dothraki, pois, ao criar um idioma, 
em um primeiro momento, é necessário que se crie uma cultura para 
aquele determinado povo, já que a cultura de um falante interfere em 
seu léxico. Para os Dothraki, um povo que possui os cavalos como 
parte fundamental de suas vidas, os itens mais específicos e identitários 
do patrimônio lexical da sua língua relacionam elogios e insultos aos 
animais, bem como suas divindades. 

O nosso estudo nos evidenciou que as línguas, como sistemas 
organizados em estruturas que obedecem a paradigmas, mesmo quando 
são criadas em laboratórios, obedecem a uma lógica que rege as línguas 
históricas ou naturais já conhecidas e descritas no mundo, o que nos 
leva entender que não obstante seja fruto de criação artificial é nas 
línguas naturais, resultantes de séculos de histórias e complexas práticas 
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culturais de povos, com sua vida factual e social estabelecida, que uma 
língua ficcional se baseia, como ocorre com a língua Dothraki.
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NO NEVOEIRO DA MEMÓRIA: UMA 

HISTÓRIA DENTRO DA HISTÓRIA

Regina Lourenço da Silva

Ulysses Rocha Filho 

INTRODUÇÃO

Cristóvão Tezza nasceu na cidade de Lages, em Santa Catarina, em 
1952 e mudou com sua família para Curitiba, após a morte de seu pai. 
Seus primeiros livros: os contos de A cidade inventada e os romances 
Gran Circo das Américas e O terrorista Lírico foram publicados entre 
1979 e 1981. Em 1974, na Universidade de Coimbra em Portugal, Tezza 
foi estudar Letras e voltou a Curitiba em 1986, para dar aulas na UFPR 
até 2009, quando se demitiu para dedicar-se exclusivamente à literatura. 
Em 1985, publicou o romance Ensaio da Paixão, mas foi apenas em 1988, 
quando publicou Trapo, que seu nome começou a se tornar conhecido 
nacionalmente. Também na área acadêmica, Cristóvão Tezza escreveu 
dois livros didáticos em parceria com o linguista Carlos Alberto Faraco 
(Prática de Texto e Oficina de Texto, editora Vozes) e há vários anos 
publica eventualmente resenhas e textos críticos em revistas e jornais. 
Em abril de 2017, Cristóvão Tezza começou a assinar uma coluna 
quinzenal no caderno Ilustrada da Folha de S. Paulo.

Este artigo apresenta um recorte analítico do romance Trapo, do 
escritor supramencionado no que diz respeito a teoria da metaficção 
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pois o entrecho da obra é a confecção (ou carpintaria) de um livro (o 
romance) que conta a história de outro livro (a reescrita) a partir de 
apontamentos de um personagem já falecido. Além disso, a presença do 
autor e da criatura na mesma obra será apresentada a temática subjacente 
do romance, ou seja, a desvalorização do professor aposentado vez que é 
a profissão de um dos protagonistas. Para tanto, pautamos em aspectos 
teóricos de Verônica Daniel Kobs, Léa Penteado Sajnaj, Marcelle Elissa 
Wittkowski Hamann e o próprio Cristóvão Tezza entre outros

A obra Trapo compõe-se de duas partes, escritas por dois autores, 
que se intercalam. A primeira parte compõe-se de cartas, além de 
poesias, textos memorialísticos e outros da autoria de um jovem de 22 
anos: Trapo. No caso das cartas, o principal interlocutor de Trapo é sua 
namorada Rosana. A segunda, abrange narrativa em primeira pessoa 
do professor Manuel, um velho mestre aposentado de 50 anos de idade. 
Dessa forma, as vozes narrativas é que conduzem o romance: a de Trapo 
e a do Professor Manuel.

Neste sentido, a figura do professor, da escrita e da educação serão 
apresentadas no discurso desse romance. Parte-se do pressuposto de que 
os professores aposentados, não são retratados pela sociedade e nem 
têm seu devido destaque na literatura brasileira, que não é primordial e 
nem mesmo secundário o bem-estar do professor aposentado. Este fato 
pode ser observado na contínua desvalorização da profissão docente, 
que se manifesta não apenas na remuneração, mas comparando-se a 
outras profissões com nível de estudo equivalente, pode-se perceber que 
outras profissões são bem mais valorizadas que a do professor, ainda 
nessa discussão Vicentini e Lugli ponderam,

Com esse quadro da situação atual do professorado no Brasil 
se produz uma imagem dos seus membros que pode ser 
sintetizada da seguinte forma: um profissional mal preparado e 
com uma remuneração insuficiente que goza de pouco prestigio 
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na sociedade e cuja legitimidade está sob constante ameaça. 
(VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 156).

O interesse em observar esse ponto de vista deve-se ao fato de 
haver conflito de gerações, em que um professor aposentado tradicional, 
deixa ser influenciado por um rapaz sem preceitos: um poeta suicida. 
Assim, o romance gera um conflito entre a tradição e a modernidade, 
em que o velho, em meio a tanto preconceito pela sua idade, ainda se faz 
produtivo e o novo, com o vigor de seus 20 e poucos anos, provocara 
um suicídio.

METAFICÇÃO EM TRAPO DE CRISTOVÃO TEZZA

O romance Trapo contém uma história dentro de outra história, 
pois discorre sobre a vida de professor aposentado que irá conhecer 
outras histórias contadas por Trapo em suas diversas poesias e cartas, 
cheias de personagens diferentes; pessoas comuns, cotidianas, cheias de 
histórias para contar e com as quais o professor irá interagir a partir das 
leituras. Existem momentos em que não se sabe quem é o protagonista 
do livro, pois as histórias se misturam, ora fazendo acreditar que seja o 
poeta Trapo, ora o professor.

[...] o teu pai, esse monstro de asas de morcego e orelhas de burro, 
é mesmo um homem sutil, joga com as minhas armas, e mal sabe.
E como, para completar, havia lua cheia — das derramadas— 
sentei no meio-fio e puxei dois charutos de maconha, com os cães 
latindo atrás de mim num furor melancólico.
Não é comum que batam à porta depois do Jornal Nacional, 
quando desligo a televisão e volto para meus livros, para as 
sutilezas da literatura e linguística, com um prazer que nunca tive 
nos meus trinta anos de magistério. (TEZZA, 2007, p. 07)
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Para elucidar esses momentos nessa alternância existente, a 
narrativa se mostra encaixada, dando uma percepção visual maior ao 
leitor, a construção do romance é feita a partir das vozes narrativas, isto 
é, da narrativa encaixada e da relação profissional entre o professor e 
o aprendiz escritor, respectivamente os personagens Manuel e Paulo 
(Trapo), pois o professor aposentado tem a árdua tarefa de descobrir, 
pesquisar e escrever a obra do poeta aprendiz suicida.

 — Foi o menino que se matou.
Continuei mudo. Seria o próprio filho
— Vinte e um anos de idade, ou vinte. 
— Mergulha na memória, no único momento até então em que 
percebi Izolda voltando-se para dentro, pensando e pensando 
antes de falar.
— O Trapo.
— Trapo?
— Apelido dele. O nome era Paulo, [...].
A tragédia de Trapo desarticulou momentaneamente o filtro 
mental, meu escudo de ferro. Uma figura imprecisa, morta aos 
vintes anos, passava a fazer parte da minha vida. Desespero de 
resolver e concluir tudo:
— E essa papelada? (TEZZA, 2007, p. 22)

O romance envolve a figura de um professor aposentado que, 
quando atuava em sala de aula, era muito rígido. Esse professor recebe 
de Izolda mil páginas inéditas do poeta Trapo, que era um jovem, cujas 
principais características eram a paixão, a solidão e o suicídio. O enredo 
mostra uma narração auto diegética (o narrador que é personagem 
principal e que relata, na primeira pessoa, as suas experiências pessoais) 
correspondente ao personagem central que participa dos eventos. Neste 
processo, aos leitores são dadas sensações de como estarem envolvidos 
nas ações e descobertas que acompanham a visão do narrador. Porém, 
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pode-se perceber que, neste romance, existe uma alternância entre 
narradores protagonistas: o professor e o poeta Trapo quando redigia 
suas cartas e poemas endereçados a alguma personagem.

A partir das contribuições de Reis e Lopes (1980, p. 251), o 
narrador autodiegético apreende-se que “a entidade responsável por 
uma situação ou atitude narrativa específica: aquela em que o narrador 
da história relata as suas próprias experiências como personagem 
central da história”. Sendo assim, se pode constatar essa alternância de 
personagens protagonistas existente no romance, através dos trechos 
que se traz abaixo, respectivamente, do professor Manuel e do escritor 
Trapo:

sinto um ligeiro mal estar, fechando a porta. O olho vê , aciona 
o mecanismo mental, e a resposta vem instantanea, definindo o 
objeto — prostituta — e só então suspiramos aliviados. Não há 
ninguém no mundo que não tenha armazenado na cabeça um 
fichário de imagens definidas( quase sempre definitivas) sobre 
o mundo, as coisas e as pessoas. Viver sem essa mecânica seria 
difícil. (TEZZA, 2007, p.9)

Rosa-rasante:
ontem passei uma noite incrível, de fossa e de extase. Fui à Agencia 
e recolhi a grana do meu último tyrabalho, uma frase seca, 
enxuta, contudente, que há de vender todo o estoque encalhado 
de máquinas de lavar louça do Clientão...( TEZZA, 2007, p. 16) 

Dessas personagens do romance de Cristóvão Tezza, tem-se o 
professor aposentado Manuel que por momentos é o protagonista 
e em outros momentos, troca o protagonismo com a personagem 
Paulo (Trapo), um poeta de 20 e poucos anos de idade, revoltado 
com as situações da vida e usuário de maconha, um suicida que se 
autodenominava um trapo. 
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Trapo não mantinha um bom relacionamento com seu pai 
(Fernando, um homem bem-sucedido e empresário) e com sua mãe 
(Cláudia: manipulada pelo marido, mulher bonita e inteligente, mas que 
acaba ficando louca com a morte do filho) e, também, não conseguia 
se relacionar com seu irmão Toninho, interessado no dinheiro do pai, 
Fernando. Trapo tinha um amigo (cartunista, bêbado) e era apaixonado 
por Rosana, para qual eram direcionadas estas cartas e poemas, em 
páginas inéditas que vão parar nas mãos do professor Manuel, que era 
um viúvo solitário e arredio. 

Bateram novamente à porta. Desço a escada que tem a minha 
idade, que range como eu, e vou passando a mão por este verniz 
sebento, já um prolongamento da minha pele. Como eu, minha 
casa resiste ao tempo, espremida entre prédios, quase no centro 
de Curitiba, de certo modo conformada com a velhice. (TEZZA, 
2007, p. 08) 

As cartas e os poemas de Trapo são levados ao professor pela 
senhora Izolda, confidente e amiga do jovem morto, dona da pensão 
onde ele vivia e que o tratava como um filho. O romance se desenvolve 
na alternância das cartas delirantes de Trapo com os sóbrios relatos 
do professor, além das informações que ele recebe de Hélio, Leninha, 
Suzana, Izolda, o pai de Trapo e os pais de Rosana. 

Ressalta-se que o espaço em que acontece a história é a cidade de 
Curitiba, citada em diversas obras do autor do romance em relevo.

Penso que aprendi a olhar o mundo pelos olhos de Curitiba. 
Quando cheguei aqui, em 1960, a cidade grande representou um 
impacto na minha infância, um deslocamento de perspectiva 
e geografia, de gente e espaço que me arrancou de um passado 
idílico, do velho mito da aurora da minha vida que os anos 
não trazem mais.... Meus anos de formação foram também de 
adaptação. E, como já é senso comum numa cidade que tem 
recebido levas de estrangeiros ao longo das últimas décadas, 
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Curitiba é uma senhora bastante reservada, muito consciente do 
seu espaço, entre as casas, as árvores e as pessoas. Eu sinto que 
Curitiba tem uma atmosfera diferente, mas só consigo traduzi-la 
na ficção. Devo muito das eventuais qualidades do que escrevo 
a esse impalpável universo curitibano, que não se mostra, mas é 
muito forte. O espaço urbano que tem se tornado marca nacional 
de modernidade abriga uma população fortemente conservadora, 
contraste que considero literariamente muito rico. (TEZZA, 
1994, p. 19). 

A estrutura narrativa do romance alterna interrupções em seu 
desenvolvimento: existem momentos em que as cartas e poemas do 
poeta Trapo se entrelaçam com o enredo narrativo da história, como se 
pode perceber na citação abaixo:

... passaria a noite acordado, dormiria entre as cinco e seis 
da madrugada, levantaria às oito por força de uma obrigação 
imemorial, passaria o dia idiotizado de sono, iria para a cama 
cedo demais na próxima noite, acordaria de madrugada, e levaria 
uma semana para recolocar a vida nos eixos. Que diabo tenho a 
ver com Trapo? Que diabo tenho eu a ver com qualquer coisa que 
não seja eu mesmo?
Minha adoradíssima, tenho tanta coisa pra te escrever que 
não sei por onde começar. Você pede mais histórias da Dulce, 
porra, que se foda a Dulce, porra, que se foda a Dulce dulcíssima 
ruim-de-cama. Passou. Rosinha tu estás sendo traída pelos teus 
encantatório dezesseis anos. (TEZZA,2007, p. 22)

A citação nos mostra a formatação de narrativa encaixada, ou seja, 
o primeiro parágrafo é a narração do romance feita pelo professor e a 
segunda, trata-se de um manuscrito de uma carta endereçada a Rosana 
e parte integrante do romance. É perceptível na estrutura o espaço, 
materializado no papel, que divide a narrativa propriamente dita do 
espaço da carta. São, portanto, dois narradores, isto é, uma característica 
principal de narração encaixada.
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O que nos faz perceber a mudança entre os protagonistas é que, 

além de um espaço presente na estrutura do romance, também se 

observam as formas dos escritos de Trapo (que por vezes suas escritas, 

eram feitas erradas propositalmente), as palavras que são combinadas 

em rimas, ricas em aliterações e assonâncias, metáforas e termos que 

formam pequenos trocadilhos, que evocam associações sensoriais – 

características primeiras de um poema.

Rosa, rosae, rosarum, rosana, rasura:
Se eu soubesse latim, que grande escritor seria!
Uma boa notícia, musa inspiradora dos meus delírios!
Saiu um concurso de contos eróticos da revista Pêlus&Talhus, que 
pagará caralhões de dinheiro ao autor do texto mais excitante. 
(TEZZA, 2007, p.67)

Minha pele-de-pêssego-maduro estou alucinado pra te ver te 
tocar te cheirar de novo e há mais o tesão do medo da bandeira 
do terreno proibido qualquer coisa parecida com violentação 
deflora transgressão estupro até — se você não quisesse, o que 
seria absurdo... (TEZZA, 2007, p.41)

A teórica norte-americana Linda Hutcheon (1985) conceitua 

metaficção como “narrativa narcísica”, onde a narrativa se volta sobre 

ela mesma. Portanto, tem-se, como condição de produção, a produção 

dentro dela mesma, refletindo a ficção no ato de escrever ficção.

“Metaficção” é ficção sobre ficção – isto é, ficção que inclui em si 
mesma um comentário sobre sua própria identidade narrativa e/
ou lingüística. “Narcisista” – o adjetivo qualificativo escolhido 
aqui para designar essa autoconsciência textual – não tem sentido 
pejorativo, mas principalmente descritivo e sugestivo, como as 
leituras alegóricas do mito de Narciso. (HUTCHEON, 1985, p. 12)
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O recurso metaficcional é uma característica acentuada nos 
romances de Cristóvão Tezza, podendo ser notadas em vários de seus 
romances como: Aventuras provisórias, Juliano Pavollini, A suavidade do 
vento, A cidade inventada, O fantasma da infância, dentre outros. Tantos 
romances podem ser justificados sua competência nestes recursos 
utilizados como a metaficção, segundo a crítica especializada:

O leitor tem que assumir um compromisso de responsabilidade 
de leitura para que haja entendimento as metaficções, os códigos 
se fazem necessários ao seu reconhecimento, fazendo que se 
desnuda as convenções no ato de ler, disturbado, desafiado, 
forçado a sair de sua complacência, o leitor deve conscientemente, 
estabelecer novos códigos para chegar a um acordo com novos 
fenômenos literários (HUTCHEON, 1985, p. 37)

É muito recorrente na produção literária o uso do suporte da 
metaficção que pode ser definida como ficção sobre ficção, ou seja, uma 
narrativa ficcional que tematiza o próprio processo da escrita literária, 
como se pode notar na obra Trapo e nas demais citadas.   A obra em 
questão faz uma reflexão consciente sobre a própria condição de ficção 
em que está inserida. Foca no autor e no processo de criação da história, 
no ato da escrita em si. Porém, entre todas as obras de Tezza, Verônica 
Daniel Kobs afirma que: 

Trapo é a metaficção por excelência. É como se, nesse livro, o 
recurso da metaficção passasse por um aprimoramento, sendo 
usado com exímia destreza. A autoria do livro é atribuída a 
Manuel, um professor universitário, já aposentado, que recebe das 
mãos de Izolda, dona da pensão onde Trapo morou e suicidou-se, 
um pacote com cartas e poemas escritos pelo jovem que, meses 
depois, tem a história de sua vida transformada em livro. No 
entanto, os poemas, as cartas e mesmo o relato dos amigos de 
Trapo não são suficientes para desvendar o mistério do suicídio 
do rapaz. Então, o professor Manuel decide inventar um final, 
para que seu livro possa ser concluído. É nesse momento que a 
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metaficção dá espaço à manipulação do discurso, estratégia que 
fica evidente no romance, já que esse é de caráter metaficcional 
e, sendo assim, tende a mostrar também o que acontece nos 
bastidores do processo narrativo. (KOBS, 2006, P.10)

A análise que faz a respeito dessa obra é que se funde a vida 
do pacato professor, com as poesias/poemas do personagem Trapo, 
alternando-os como protagonista juntamente com as lembranças de 
Matilde e tantos outros personagens e suas histórias diversas.

O romance se passa em um tempo cronológico, havendo uma 
sequência de acontecimentos. No entanto, dá-se um jogo entre 
passado e presente que motiva e modifica todas as ações e reações 
do narrador. (Sajnaj e Hamann: 2002, p. 6).

Em se tratando da manipulação metaficcional do discurso 
apontada acima por Kobs (2006), pode ser ratificada no trecho em que 
Manuel encontra uma saída para o final de seu romance, com coerência, 
misturando amor e tragédia, isto é, na passagem transcrita abaixo, 
quando Manuel diz a Izolda o que aconteceu, logo após o momento em 
que Trapo soube da gravidez de Rosana e depois que ele havia decidido 
se casar com Rosana:

— A família de Rosana também foi contra, mas de uma forma 
mais violenta. Sexta-feira Rosana contou, muito provavelmente 
para a mãe, que estava grávida. — Por que ‘provavelmente’? 
Ignoro a interrupção — sou um sortista às avessas, na fumaça 
leio o passado. — [...] e posso imaginar o terror daquela mão em 
garra, súbita nos cabelos, para matar, sacudindo Rosana de um 
lado a outro — ‘sua vagabunda! Sua puta! ’ — [...]. — Rosana... 
Rosana morreu? Então... descubro que minha lenta e medida 
retórica envolveu Izolda por completo — as palavras constroem 
o mundo. 
Cada vez mais envolvida Izolda vai ficando enquanto o professor 
Manuel vai relatando sua história “— Continue, Manuel. ” Manuel, 
ao perceber que sua versão está tendo sucesso, diz: “Continuo a 
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escrever meu romance, um prazer inefável”. Izolda só se dá conta 
do absurdo da história, quando pergunta a Manuel se ele quer 
que ela acredite que foi a mãe de Rosana que contou a ele aquela 
história maluca. A reação do professor é imediata:
— E por que não? — Mas é absurdo! — Pode ser absurdo. Mas 
faz sentido. É o que me basta. — Mas Manuel, isso parece novela 
de rádio! Um segundo formigamento, muito mais forte, começa 
a me queimar a careca. Reajo, furioso: — E daí? Sua burra! Você 
sabia que a novela foi inventada pelos gregos? — Que gregos?! 
— Os gregos, ora! A diferença é que eles levavam a tragédia até o 
fim, sem remissão. Exatamente como o Trapo (TEZZA, 2007, p. 
249-253).

Dessa forma, ao analisar estes trechos observa-se como a técnica 
da metaficção é recorrente nesta obra, ao explicar a Izolda como seria 
o fim de sua obra, o leitor consegue perceber a materialização de uma 
história ocorrendo dentro de outra história, da narrativa principal.  O 
leitor fica seduzido com a sensação ilusória de comandar a história 
junto com o autor, o leitor investiga junto com as personagens, que 
são também autores e que seguem as pistas que encontram nas cartas, 
suas únicas referências. Ou então, o leitor pode ter comportamento de 
estranheza ao ler o livro com a metaficção encontrada, por isso ele terá 
que acionar suas capacidades cognitivas de leitura retro já mencionadas, 
para que possa, também, revelar através das falas dos personagens uma 
história entrecruzada.  

Outro momento explícito em que se depara em reconhecer a 
teoria da metaficção, é no processo cíclico da escrita, isto é:  o professor 
Manuel remete da mesma forma ao início do romance Trapo para 
escrever o seu próprio romance. Então infere-se que há um livro sendo 
escrito dentro do livro/romance, concomitantemente. “Não é comum 
que batam à porta depois do Jornal Nacional...” (TEZZA, 2007, p.7). 
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Esta citação é usada para iniciar o romance de Cristóvão Tezza e, 
também, é a primeira que principia o romance em que o personagem 
Manuel (o professor) começa a tecer sobre a vida de Paulo (Trapo) tanto 
está descrita na página 07, quanto na 246.  Na página 242, ocorre um 
diálogo entre o professor e o personagem Hélio: o professor afirma que 
já tem um plano de escrita para seu romance.

— Mas já tem um plano definido pro romance? 

— Sim, para o meu romance. Decidir trocar todos os nomes, 
exceto o do Trapo. Daqui para frente, interessa-me a obra de arte, 
não a realidade. Dessa, já  estou farto” (TEZZA, 2007, p.242).

Com essa afirmação do professor, percebemos o momento cíclico 
na página 246, que retoma ao início do livro/romance de Tezza, quando 
o professor inicia sua obra e começa, exatamente, como no início da obra 
Trapo. “Não é comum que batam à porta depois do Jornal Nacional...” 
(TEZZA, 2007, p.246).  O leitor ativa sua consciência responsiva para 
este novo fenômeno literário, ou seja, do processo metaficcional que 
se desenha e, por conseguinte, abarca todo o romance (uma narrativa, 
cíclica, em que a construção de outra narrativa se presentifica durante 
todo o enredo do romance maior).

Como já explanado a respeito da estrutura encaixada do romance, 
ressalta-se que, através dessa alternância, este momento cíclico apontado, 
pode ser observado o dialogismo entre a narrativa do romance e a teoria 
acerca do romance. Sobre o dialogismo, podemos compreender que: 

O linguista russo Mikhail Bakthin preocupou-se em investigar 
as ligações entre o discurso que se produz e os vários discursos 
que o formam. Ele diz que todo discurso, por mais simples que 
seja, está inevitavelmente permeado de inúmeros discursos de 
natureza social, cultural ou ideológica e essencialmente calçado 
sobre o discurso do receptor. A esta propriedade intrínseca de 
cada texto, dá-se o nome de dialogismo, visto que sob este ponto 



No nevoeiro da memória: uma história dentro da história 69

de vista nenhum discurso pode ser erguido sob a forma de um 
verdadeiro monólogo, mas está sempre perpassado de outras 
vozes e textos. (Apud: SAJNAJ; HAMANN, 2002, p. 08)

Como se percebe, o diálogo entre enunciados aparece claramente 
no decorrer do romance Trapo, a partir da alternância: Narrativa do 
professor Manuel / cartas do Trapo / flash-backs / narrativa do Trapo 
/ narrativa do professor Manuel, e com o momento cíclico também 
é notório o dialogismo, os enunciados que aparecem no início do 
romance Trapo também aparece no início do romance do professor 
Manuel, estabelecendo assim, um diálogo entre esses dois enunciados 
(do início e do fim). Todo enunciado, para Bakhtin (2011) –a partir da 
teoria do dialogismo, proposta pelo Círculo de Bakhtin, que tem como 
noção nodal o diálogo – responde a outro. 

Dessa forma, o enunciado que se repete no final do livro não é 
de todo igual ao que iniciou o romance, porque nenhum enunciado é 
igual a outro. Assim, o professor Manuel, ao retomar aquele enunciado, 
não o torna igual ao enunciado do livro a ser tecido por ele, porque foi 
perpassado, por diversos aprendizados e outras leituras, o conhecimento 
a respeito dos poemas de Trapo, o autor, e conforme citação (em itálico, 
no original), a seguir:

Não é comum que batam à porta depois do Jornal Nacional, 
quando desligo a televisão e volto para meus livros, para as 
sutilezas da literatura e da linguística, com um prazer que nunca 
tive nos meus trinta anos de magistério. (TEZZA, 2007, p. 7) 

Não é muito comum que batam à minha porta, depois do Jornal 
Nacional, da Rede Globo, quando então desligo a televisão colorida 
e retorno para os meus livros e minhas revistas... (TEZZA, 2007, 
p. 246)
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As personagens atuam livremente com o seu ponto de vista, 
elas estão inclusas no diálogo e tem consciências de seus atos. Na 
obra ficcional, as personagens têm um contexto histórico e social que 
perpassa no campo da linguagem, representando seus pontos de vista 
sobre a sua realidade concreta e lhes conferindo significados reais. A 
ligação existente entre os diálogos tem maior importância na análise 
da obra e esta análise procura explicar uma linguagem com amparo de 
outra linguagem, mantendo a vivacidade da estrutura como forma de 
expressão. Assim, a partir dos enunciados que dialogam ao decorrer do 
romance, podemos afirmar que, a partir das contribuições do Círculo 
de Bakhtin, se trata de um romance dialógico, em que enunciados 
dialogam com outros enunciados, produzindo diversos sentidos.

Dessa forma, buscaremos, a seguir, compreender a questão 
do professor aposentado e de seus dilemas dentro da obra Trapo, de 
Cristóvão Tezza que não apenas retrata de forma ficcional, a história de 
um professor aposentado, mas remete a discussões muito mais amplas 
que envolvem esses profissionais, suas histórias de vida, seu trabalho, 
entre outros aspectos. 

LITERATURA, APOSENTADORIA E VELHICE: TEMAS DE TRAPO 

A profissão docente é uma das mais importantes no país, 
porém, passa por inúmeras dificuldades decorrentes do processo de 
desvalorização dessa profissão na sociedade e pela falta de infraestrutura 
para o desenvolvimento de seu trabalho. Roldão (2005) considera que 
tanto o professor que está em sala de aula, como aquele que já se aposentou 
vivencia a realidade da escola, que se abriu a setores sociais, mas que não 
conseguiu oferecer um ensino de qualidade a todas elas e isto decorre 
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de fatores diferenciados, desde a falta de infraestrutura pedagógica e 
material até a desqualificação de muitos de seus profissionais. 

Essa desvalorização percorre até ao mundo da literatura e é bem 
representada na obra Trapo. A desvalorização é percebida através de 
apontamentos em relação a profissão do pai de Trapo em relação ao 
professor Manuel. Fernando (pai de Trapo) homem rico, que se tornou 
grande empresário sem nem um tipo de formação específica da sua 
profissão, já o professor Manuel que teve uma vida universitária a ser 
contemplada, sofre os percalços da vida para se sustentar.

— Quem sou eu professor. O senhor sinta-se à vontade, tenho 
orgulho do fato de meu filho ser estudado por um professor 
universitário. Não tenho sequer o ginásio, professor, de modo 
que sei o que significa, um curso superior. E não sou ignorante 
a ponto de atrapalhar uma homenagem ao meu próprio filho. 
Pelo que percebo, o senhor entendeu meu filho melhor do que eu 
mesmo. Sinceramente, estou feliz. Fico-lhe grato. (TEZZA, 2007, 
p. 175)

Visto que o professor Manuel já é um professor aposentado, segue 
com as mesmas dificuldades financeiras que contemplam a profissão do 
professor. Não raro, porém, o indivíduo que se aposenta, e tem como 
responsabilidade o papel de manter sua família, precisar continuar 
trabalhando por necessidade financeira, considerando-se que, para 
grande parcela dos brasileiros, o valor recebido com a aposentaria, 
não cobrem as despesas de manutenção e a de seus dependentes. Seja 
pela necessidade de ampliação de sua renda, seja por não conseguirem 
manter-se longe do trabalho, essa realidade de retorno a sala de aula 
é muito comum para muitos professores e só é possível para aqueles 
que de acordo com LAPO (2008) apud MEIRA e LEITE (2013) 
desenvolveram experiências positivas em sala de aula e que por isto, 
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assumem novamente a função docente e todos os desafios que advém 
dessa profissão.

O professor aposentado, também, viverá as consequências da 
inatividade, sendo que por muitos anos de sua vida dedicou-se a uma 
profissão que exigia muito dele e com a aposentadoria, o ócio pode se 
tornar um problema de saúde que age diretamente sobre esse indivíduo. 
Para Dartora (2009) é preciso que seja pensada uma aposentadoria que 
prepare as pessoas para mudar suas atividades laborativas, de forma 
que elas possam receber seu benefício previdenciário até que consigam 
desvincular-se, totalmente do mercado de trabalho.

As diferentes formas pelas quais os sujeitos percebem o trabalho 
e a aposentadoria podem ser ressaltadas pela história de vida de 
cada um. Os processos de envelhecimento e de aposentadoria 
ocorrem de maneiras diversas, com múltiplas interfaces, 
relacionadas com as mudanças na vida social e no mundo do 
trabalho, a reorganização da vida familiar que se presencia na 
sociedade contemporânea, o convívio dentro e fora do trabalho, 
a rotina laborativa, os papéis sociais desempenhados, o status do 
sujeito, o modo de ser de cada um, os projetos de vida e muitos 
outros fatores. (MEIRA; LEITE, 2013, p.67)

No caso do professor, ele precisa enfrentar diariamente e por 
todos os anos de trabalhos as dificuldades da profissão docente e após 
sua aposentadoria que é seguida pelo processo de envelhecimento, acaba 
vivenciando outras dificuldades, seja pelo ócio, seja pela desvalorização 
que a sociedade tem do idoso, pela falta de infraestrutura de lazer 
para essas pessoas, enfim, passa a vivenciar outras dificuldades. Esse 
indivíduo, mesmo querendo voltar a sua profissão por não conseguir 
se sustentar ou porque quer manter-se ativo, terá que vivenciar a 
concorrência com os mais novos, a desvalorização deste professor como 
alguém que pode estar acima da idade e é considerado como incapaz, as 
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dificuldades enfrentadas pelo próprio corpo já cansado, dentre outras 
questões. 

Sob o olhar de Dartora (2009) a sociedade atual é muito 
contraditaria, isto porque veem a aposentadoria como um direito 
daquele que trabalha e contribui para a previdência e que depois de 
anos de dedicação e serviços prestados, tem o direito de descansar e 
usufruir mais de sua vida, ao contrário, porém, desvaloriza o sujeito que 
se aposentou, considerando-o como alguém inútil, improdutivo. Então 
como subterfugio, o professor Manuel agarra esta oportunidade de estar 
escrevendo o livro a respeito de Trapo, como uma forma de se manter 
ativo e sair do ócio que sua vida tornou.

Meu silêncio prolongou-se, enquanto eu navegava no romance 
imaginário. Se eu não me deixasse levar pela retórica, se me 
disciplinasse à imparcialidade, se evitasse o excesso de adjetivos 
— poderia, realmente, escrever um bom romance. Por que não? 
Bebi mais vodca — garrafa a meio — na euforia apavorada do 
projeto tomando o corpo. Não tive filhos, não plantei árvores, 
não escrevi um livro, como exige o ditado. Agora tinha a chance 
de eliminar dois itens: o filho — Trapo um mistério maior, 
sob o pretexto da literatura: a morte. Entendê-la em Trapo era 
entende-la em mim. Talvez essa — e o álcool me estimulava a 
elucubrações — talvez essa a razão de recusar e querer Trapo tão 
sistematicamente. Por trás do comodismo, o medo da revelação. 
Trapo exige um mergulho que é também um mergulho na minha 
própria realidade, à tristeza bem-comportada da minha solidão. 
A literatura, mero pretexto. Interessa-me a figura torturada que 
deu tiro na cabeça. Não entendo — e, súbito, a idéia me faz suar, 
a extensão da minha mediocridade — não entendo como me 
arrastei décadas e décadas sem dar um tiro na cabeça. (TEZZA, 
2007, p. 169)

Seguindo na mesma premissa da desvalorização da profissão do 
professor em relação a outra, no romance também aponta outro tipo de 
desvalorização em relação ao professor. Quando uma profissão se julga 
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melhor que a outra, este episódio pode se constatar onde o promotor 
Fontes (pai de Rosana) para amedrontar o professor Manuel, usa sua 
profissão para lhe causar medo e mostrar sua supremacia em relação a 
sua posição social que sua profissão lhe ocasionou em relação a profissão 
de professor, que não o trouxe benefício algum.

Eu acho que estou sendo claro. Sou o promotor Fontes, se lhe 
interessa saber.
— Pois não, doutor Fontes. Acho que houve um mal-entendido...
— De minha parte está claríssima, professor. E já basta. (TEZZA, 
2007, p. 236)

A mudança ocorreu, pois, se anteriormente o professor era o 
centro do processo de ensino e aprendizagem, tendo uma significativa 
ascensão de valores na sociedade, atualmente ele é um mediador entre 
o aluno e o conhecimento, tendo que desdobrar-se para promover um 
ensino de qualidade, mesmo quando não tem infraestrutura necessária 
para tal, não recebendo bons salários e ainda convivendo com as 
inúmeras cobranças e com a falta de apoio e valorização da sociedade 
em relação a sua profissão. 

Esteve (1995) considera que especialmente após o processo de 
democratização do ensino, a escola ganhou um público mais amplo e 
com isto, passou a atender a uma sociedade que vivenciou profundas 
transformações históricas em todos os campos, seja o político, social, 
econômico ou cultural e tudo isto influenciou na docência, uma vez 
que “[...] as mudanças sociais transformaram profundamente o seu 
trabalho, a sua imagem social e o valor que a sociedade atribui à própria 
educação” (ESTEVE, 1995, p.95).

Além dessa visão que a sociedade contemporânea incorporou à 
docência, percebe-se também com o idoso; a velhice também é vista 
pela sociedade de forma pejorativa e isso também reflete em sua 
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representação na literatura, que por diversas obras apenas retrata o 
idoso como, um bom velhinho, os avós, bibliotecários, bruxos, etc. No 
romance Trapo a figura do idoso é representada pelo professor Manuel 
e existe o pensamento que o idoso é algo velho em desuso.

Desço a escada que tem a minha idade, que range como eu, e vou 
passando a mão por este verniz sebento, já um prolongamento da 
minha pele. Como eu, minha casa resiste ao tempo, espremida 
entre prédios, quase no centro de Curitiba, de certo modo 
conformada com a velhice. (TEZZA, 2007, p. 8)

O próprio professor por diversas passagens relata e sustenta 
o pensamento que ele é um pobre velhinho, reforçando o que diz a 
literatura em diversas obras literárias. Existem várias recorrências 
durante o romance, tanto o próprio Manuel se dizendo velho, como 
também as outras personagens pertencentes ao romance sustentam 
também este mesmo pensamento:

Descubro que há de melhor, mais interessante, mais ensinável, 
aos cinquenta e tantos anos, quando nos aposentamos e nos 
tornamos pequenos trastes simpáticos. (TEZZA, 2007, p. 8)
— Por favor, professor. Não leve a sério o que ele dizia. É que essa 
gente moça é diferente de nós, a velharia. (TEZZA, 2007, p. 35)
— Trapo me conhecia? — Não, é claro que não. Se conhecesse ia 
detestá-lo, imagino. Não gostava de velhos. (TEZZA, 2007, p. 91)
— e no entanto, por força do acaso, estão aqui em casa, na casa 
de um velho professor aposentado, maníaco, avesso ao moderno, 
à juventude, à rebeldia, à quebra de rotina. (TEZZA, 2007, p. 93)
— Estou escrevendo um livro, mamãe.
— Depois de velho? Isso você deveria ter feito quando era moço, 
podia até ganhar mais dinheiro. Agora já não tem mais cabeça. 
(TEZZA, 2007, p. 216)

É cognoscível, a forma com que o idoso é representado do início ao 
fim do romance. A velhice é discriminada e desrespeitada, a experiência 
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e o conhecimento que os idosos assumem com o decorrer dos anos, não 
têm importância alguma, e de forma contrária, os idosos ganha um peso 
de inútil, tirando lhes funções que são cabíveis a eles. Porém estes idosos 
são amparados por leis que contém em seu estatuto  (Estatuto do idoso. 
Lei 10.741/03, de 01 de outubro de 2003) como:

Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, 
respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. 33 Art. 
27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é 
vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, 
inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do 
cargo o exigir. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate 
em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de 
idade mais elevada. Art. 28. O Poder Público criará e estimulará 
programas de: I – profissionalização especializada para os idosos, 
aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades 
regulares e remuneradas; II – preparação dos trabalhadores 
para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 (um) ano, 
por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus 
interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de 
cidadania; III – estímulo às empresas privadas para admissão de 
idosos ao trabalho.

Em relação ao romance parecem contraditórias que leis assim, 
em pleno cenário do século XXI, ainda persista uma (triste) realidade 
vivenciada pelos idosos. Mas tais concepções foram adotadas como 
pensamentos arcaicos e valores atribuídos à velhice pelo senso comum 
como explica Moscovici (1981, p. 181)

[…] um conjunto de conceitos, afirmações e explicações originadas 
no quotidiano, no curso de comunicações interindividuais. Elas 
são equivalentes, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de 
crenças das sociedades tradicionais; elas podem até mesmo ser 
vistas como uma versão contemporânea do senso comum. 
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O professor Manuel vive uma luta do velho contra o novo, do vivo 
versus o morto, onde se supõe que o velho em desuso esteja fora, que 
o morto não possa produzir. E assim o professor aposentado Manuel, 
está se vitalizando saindo do ócio com a escrita de um novo romance; 
Manuel se depara com Trapo, um jovem que poderia estar ativo em suas 
funções, morto, provocando suicídio aos 20 e poucos  anos de idade, 
ou seja, o professor Manuel se encontra através dos escritos de Trapo, e 
através da metaficção o professor Manuel estabelece uma relação com a 
literatura de vivacidade, que por consequência é deixada por Trapo em 
seus escritos, onde agora o professor encontrou como forma de se tornar 
mais produtivo e se sentir mais vivo. Assim o professor aposentado que 
se sentia morto pelo ócio, pôde voltar a vida por intermédio de um 
suicida e sua literatura que vigora viva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como previsto, sobre os pressupostos que os professores 
aposentados, eles não são reconhecidos pela sociedade e nem possuem 
o devido destaque na literatura. Dessa forma, conclui-se através de 
leituras teórica, que a velhice é descriminada, ainda que seja um processo 
natural como aponta Netto (2011), 

o envelhecimento é um processo comum a todos os seres vivos, 
iniciando com a concepção e terminando com a morte, dinâmico 
e progressivo, constituído de modificações morfológicas, 
funcionais, bioquímicas e psicológicas.( NETTO. 2011.p.05)

Neste romance, são retratadas as diversas formas de desvalorização 
em relação a profissão do professor e do aposentado, desde profissões 
com equivalência de estudo ao professor  a profissões que têm profissional 
nenhuma qualificação. No enredo, o próprio professor Manuel e as 
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outras personagens (por exemplo sua mãe), retratam a figura do  idoso 
como pessoa em desuso e incompetente para exercer qualquer  função, 
realçando a falta de reconhecimento do público aqui sugerido na 
literatura, reafirmando preconceitos em professores aposentados que 
por algum motivo tenham que retornar à sala de aulas, por necessidade 
financeira, já que a profissão não é valorizada, ou, seja pela vontade de 
sair do ócio.

É importante meditar como a ótica sobre os idosos e, por 
consequência os aposentados, são retratados na literatura, levantar 
inquietações como os pensamentos a respeito da aposentadoria é 
impregnado de valores preconceituosos trazidos pela própria sociedade, 
ou seja, é conclusivo dizer que nada mais é, a realidade sendo reproduzida, 
retratada na ficção. 

O romance exemplifica a teoria  da metaficção, segundo os 
pressupostos teóricos da crítica norte americana Linda Hutcheon,   
conforme ratificação de Kobs (2006), que assevera que  sua competência 
em envolver os leitores, fazendo-os ativar sua competência cognoscível, 
isto é,  suas vozes narrativas encaixadas escoam o dialogismo de forma 
bela em um momento cíclico ou em sua alternância de personagens, que 
por nem um momento os leitores geram dúvidas de qual personagem 
protagonista se trata naquele momento.
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NO LIMITE DA PULSÃO: MEMÓRIA  

DE MINHAS PUTAS TRISTES

Rita de Cassia Duarte da Silva

Ulysses Rocha Filho

INTRODUÇÃO

A obra do escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez (1927-
2014), Memória de minhas putas tristes (2004) revela sutilezas da 
experiência humana, sobre uma perspectiva incomum e transgressora 
que ultrapassa algumas convenções sociais.  Senão, vejamos:  é através 
de  uma relação platônica entre um nonagenário e uma menina de 
quatorze anos que a obra lida com as limitações tênues do  amor, da 
libido, do afeto e da pulsão. Ademais, é história que ultrapassa a força 
das aparências em relação à vida adulta e, sobretudo, frente ao amor. 
Revela sutilezas da experiência humana, de uma perspectiva diferente, 
que ultrapassa algumas convenções sociais. Por meio da referida obra, o 
prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Márquez, possibilita ao leitor 
refletir sobre diversas questões pouco usuais, tais como:  a velhice e suas 
limitações das suas possibilidades. Revela isso de uma forma atípica, 
principalmente ressaltando elementos sobre a sexualidade, o erotismo. 
Faz, contudo, preponderar o amor. 

Para a fundamentação do presente artigo, além do romance 
mencionado de Márquez, a discussão será subsidiada por outras 
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produções que versam sobre a temática com destaque para a obra de 
Octavio Paz, Dupla Chama: amor e erotismo e o Segundo Sexo de Simone 
de Beauvoir além de elementos da psicanálise e da história da velhice. 

APRESENTANDO A OBRA MEMÓRIA DE MINHAS PUTAS TRISTES

Antes de abordar os elementos indicados, faz-se necessário 
apresentar a obra de Garcia Márquez, bem como discorrer brevemente 
sobre ele.  Ele foi um escritor, editor e jornalista, nasceu em Aracataca 
na Colômbia em 1927, também era conhecido como Gabo, sobretudo 
para os mais íntimos. 

Márquez se notabilizou como um dos maiores autores da América 
Latina do século XX. Com a publicação dessa obra, em 2004, ocorre um 
alvoroço e ansiedade por parte dos seus leitores, devido ao fato de o autor 
não se fazer publicar obra alguma por, praticamente, uma década, sendo 
o seu último romance Do Amor e outros Demônios, publicado em 1994.

O romance Memoria de Minhas Putas Tristes, publicado em 2004 
em diversos países de língua espanhola. No Brasil chegou em 2005, por 
meio da Editora Record, tradução de Eric Nepomuceno. Teve como 
inspiração, como atesta sua epígrafe, a obra A Casa das Belas Adormecidas 
de Yasunari Kawabata (1961), do escritor japonês Yasunari Kawabata. Esta 
breve intertextualização ocorre a partir do pressuposto do enredo japonês, 
somente porque os idosos pagam para passar a noite em companhia de 
belas jovens, adormecidas à base de narcóticos. No entanto, a obra de 
Gabo (como era apelidado o escritor Gabriel José García Márquez) utiliza 
esse embrião para tecer outra narrativa, a de 2004.

Memórias...  é narrada em cinco capítulos, passados em meados 
da década de 30. Na obra, o narrador-personagem, cronista e crítico 
musical e não nomeado, prestes a comemorar os seus noventa anos de 
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idade, decide se presentear com uma experiência com uma virgem. 
Entretanto, antes de abordar esse encontro, o narrador apresenta ao 
leitor Rosa Cabarcas, dona de uma casa noturna clandestina, com a 
qual tem uma amizade. É justamente essa cafetina a responsável por 
tornar possível a realização da experiência desejada. Posteriormente, o 
narrador-personagem faz o relato de sua condição atual e de sua vida 
boemia e pervertida.

Em seus relatos fica evidenciado, por algumas memórias como 
foi a vida do nonagenário, sobretudo no contexto sexual. Era uma vida 
desprovida de relações duradoras no que tange ao compromisso estável 
com outras mulheres, ou seja, era uma vida descomprometida e sem 
vínculo emocional desde jovem e no âmbito sexual, substancialmente 
ativa. Sendo assim, fica notório que uma relação monogâmica, via 
casamento, dado seu estilo de vida, seria inviável, tanto que a única 
tentativa de matrimônio por parte do mesmo resultou em fracasso.   

Essa tentativa foi realizada tendo não o amor como fundamento, 
isto é, mesmo o compromisso que o narrador personagem adquiriu foi 
motivando não por sentimentos e, sim, por uma atração que o mesmo 
definiu como satânica que se submeteu a esse compromisso como 
uma espécie de rendição diante de uma atração sexual intensa, essas 
colocações feitas acima ficam evidentes no relato da sua memória ao se 
referir a esse momento atípico de sua vida, descompromissada e regada 
a muito sexo casual;

Sabia que nunca chegaria a ser amor, mas a atração satânica que 
exercia sobre mim era tão ardorosa que tentava me aliviar com 
tudo que era dama da vida de olhos verdes que encontrava no 
meu caminho. Nunca consegui sufocar o fogo de sua lembrança 
na cama de Pradomar, e assim entreguei-lhe minhas armas, com 
pedido formal de mão. (Márquez, 2005, p.41)
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 Isto posto, à primeira vista, no começar da leitura tanto do 
título quanto de algumas páginas da obra, percebe-se que o narrador 
personagem, principalmente pela linguagem ausente de pudor, seja um 
homem quase amoral. O episódio mais marcante da obra é o encontro do 
personagem com o seu “presente”, haja vista que ele resolvera dar a si, no 
ensejo dos seus noventa anos, após uma vida boemia e tórrida.  Todavia, 
a proporção em que o leitor percorre as linhas, começa a perceber que 
é muito mais do que isso: tornam-se viagem e uma homenagem à 
memória esquecida, isto é, uma maneira de referenciá-la, de ser uma 
redescoberta, feita de uma forma poética. É a descoberta do amor pleno, 
ainda que tardio, evidenciando as especificidades da velhice e como ele 
pode ocorrer de formas diferentes a depender da pessoa e da forma tal 
como é vivida. 

Esse encontro, portanto, é ponto central do romance e no qual a 
percepção muda no sentido, posteriormente a esse encontro e os seus 
desdobramentos no aspecto subjetivo do narrador personagem, pois 
a partir de então ele experimenta sentimentos e sensações até então 
desconhecidas o que impacta de forma direta sua visão de mundo, sua 
forma de viver, bem como nas suas crônicas dominicais que ele escreve 
para um jornal. Posteriormente a esse encontro fatídico, o leitor passa 
a perceber que esse romance não é um simples conto erótico, pois 
essa experiência, em particular é, para esse Senhor, numa jornada de 
descobertas e experiências tanto do campo das memorias como do 
espaço presente. Uma prosa poética. Uma descoberta existencial do 
fogo original (re) descoberto na velhice. Lida com as limitações da sua 
idade, é verdade, mas, também, traz à tona a amizade retomada com 
uma antiga cafetina. É uma história que ultrapassa a força das aparências 
frente a vida e, sobretudo, frente ao amor maduro.
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 A SEXUALIDADE: O FOGO ORIGINAL PRESENTE EM MEMÓRIA DE 

MINHAS PUTAS TRISTES

Além de ser um elemento muito recorrente na literatura a 
sexualidade assim como o sexo é objeto de estudos de diversas esferas 
do conhecimento, bem como interesse de muitos estudiosos como 
Octavio Paz (1914-1998) em sua obra intitulada A Dupla Chama: amor 
e erotismo. Embora a palavra sexualidade não seja observada no título 
da sua obra esse tema está presente nas suas observações a respeito da 
dupla chama, no caso da sexualidade, ou melhor, explicita a estreita 
ligação que ela possui com o erotismo e o amor, ou seja, ela funciona 
como   uma unidade que faz parte de um todo.

No que tange à sexualidade, é ressaltada como sendo um fogo 
primário que ampara e possibilita a ocorrência da dupla chama.  O 
fogo original e primordial, a sexualidade, levanta a chama vermelha do 
erotismo e esta, por sua vez, sustenta outra chama, azul e trêmula: a do 
amor. Erotismo e amor: a dupla chama da vida” (PAZ, 1994, p.7). Por 
ser considerada para o referido autor como o fogo primário na equação 
erotismo e amor, isto é, da dupla chama, sendo assim não é possível 
conceber a ocorrência do erotismo e do amor sem que sejam precedidos 
do aspecto sexual, isto é, do instinto sexual, portanto para Paz (1994), a 
sexualidade, é o mais antigo dos três elementos e ocupa a centralidade 
na sua estreita relação com erotismo e o amor, a saber,

O mais antigo dos três, o mais amplo e básico, é o sexo. É a fonte 
primordial. O erotismo e o amor são formas derivadas do instinto 
sexual: cristalizações, sublimações, perversões e condensações 
que transformam a sexualidade e a tornam, muitas vezes, 
incognoscível. Como no caso dos círculos concêntricos, o sexo é 
o centro e o pivô dessa geometria passional. (Paz,1994, p.15)
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Ao apontar a sexualidade, o sexo como sendo um pivô em uma 
simetria do tipo passional, a despeito do título inquietante, fica evidente 
a relevância que Paz confere a temática sexualidade na sua obra como 
memória redescoberta. Assim, à luz da teoria do crítico, poeta e ensaísta 
mexicano, a sexualidade é fonte de pesquisa de diversas áreas do saber, pois 
como fica explicitado pelo teórico ela é uma manifestação de vida, daí o 
fato de ser objeto de estudo de muitas áreas.   Uma esfera do conhecimento 
que aborda de forma ampla e sistemática os três elementos que compõe o 
presente artigo é a psicologia, essa abordagem é feita, sobretudo no ramo 
da Psicanálise. Sendo assim para discorrer sobre o tema sexualidade os 
achados da psicanálise são por excelência um subsídio fundamental a 
ser considerado, como o texto Três Ensaios Sobre a Sexualidade, de 1905, 
defendido por Sigmund Freud (1856-1939).

Nesse texto, Freud aborda na sua discussão o fato de as necessidades 
sexuais se aproximarem muito de uma pulsão. Sendo assim, no âmbito da 
sexualidade, apresenta o termo pulsão sexual, que pode ser considerado 
como uma espécie de busca incessante pelo prazer que, em psicanálise 
é definido como libido, como pode ser comprovado no excerto abaixo, 

O fato da existência de necessidades sexuais no homem e no 
animal expressa-se na biologia pelo pressuposto de uma “pulsão 
sexual”. Segue-se nisso a analogia com a pulsão de nutrição: a 
fome. Falta à linguagem vulgar (no caso da pulsão sexual) uma 
designação equivalente à palavra “fome”; a ciência vale-se, para 
isso, de “libido” (Freud, 1905, p. 128).

Nesse sentido, a pulsão sexual visa a satisfação como uma espécie 
de saciação daquela que se tem quando se alimenta após a ocorrência 
da fome, por isso o autor faz a analogia da pulsão com a nutrição. No 
narrador personagem do romance de Gabriel Garcia Márquez, fica 
evidente que a pulsão era muito frequente no seu estilo de vida. Isso pode 
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ser observado, principalmente, pela quantidade atípica de mulheres 
com as quais ele teve relações sexuais, claro sempre na qualidade de uma 
relação mercantil como o personagem faz questão de pontuar, 

Nunca me deitei com mulher alguma sem pagar, e as poucas 
que não eram do ofício convenci pela razão ou pela força que 
recebessem o dinheiro nem que fosse para jogar no lixo. Lá pelos 
meus vinte anos comecei a fazer um registro com o nome, a idade, 
o lugar, e um breve recordatório das circunstâncias e do estilo. 
Até os cinquenta anos eram quinhentas e catorze mulheres com 
as quais eu havia estado pelo menos uma vez. Interrompi a lista 
quando o corpo já não dava mais para tantas e podia continuar as 
contas sem precisar de papel (Márquez, 2005, p.16)

Ademais, a mulher que ele  quase contraiu matrimonio ele não tinha 
por ela um amor, mas e sim -  como já foi mencionado anteriormente,  
uma atração satânica, isto é uma pulsão sexual muito forte em relação 
ao seu objeto de desejo, de modo que ele tentou compensar essa atração 
com outras mulheres e não conseguindo ele se entregou ao pedido  
casamento não por livre espontânea vontade, senão por uma pura 
rendição, por isso ele explicita que o pedido de casamento,  representou 
para ele uma espécie  de rendição.

Sendo assim, o que é imprescindível não é a presença ou a estreita 
ligação entre a pulsão sexual e o objeto de desejo, mas, sim, apenas a 
satisfação, ou seja, basta que a pulsão seja satisfeita para que ela ofereça 
o alívio da tensão que ela ocasiona. Sobre a complexidade dessa relação, 
bem como a independência da pulsão em relação ao objeto, 

Chamou-nos a atenção que imaginávamos demasiadamente 
íntima a ligação entre pulsão sexual e o objeto sexual. A 
experiência obtida nos casos considerados anormais nos ensina 
que, neles, há entre a pulsão sexual e o objeto sexual apenas 
uma solda [...] [...] É provável que de início, a pulsão sexual seja 
independente de seu objeto, e tampouco deve ela sua origem ao 
encanto deste (FREUD, 1905, p. 140).
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Dessa forma, a dependência da pulsão sexual em relação ao objeto 
de desejo sexual não é, somente, uma relação substancialmente estreita 
como comumente se imagina. O narrador personagem em Memória de 
Minhas Putas Tristes, após estabelecer na moça de 14 anos, que nomeia de 
Delgadina, como sendo por primazia um objeto central do seu desejo, ele 
é capaz de se satisfazer sem a presença feminina, pintando-a conforme os 
seus estados de humor, como pode ser testemunhado a seguir,

Desde então a tive na memória com tamanha nitidez que fazia 
dela o que queria. Mudava a cor de seus olhos conforme o 
meu estado de ânimo: cor de água ao despertar, cor de açúcar 
queimado quando ria, cor de lume quando a contrariava. E 
a vestia para a idade e a condição que convinham às minhas 
mudanças de humor: noviça apaixonada aos vinte anos, puta 
de salão aos quarenta, rainha da Babilónia aos setenta, santa aos 
cem. Cantávamos duetos de amor de Puccini, boleros de Agustín 
Lara, tangos de Carlos Gardel, e comprovávamos uma vez mais 
que aqueles que não cantam não podem nem imaginar o que é a 
felicidade de cantar. (Márquez, 2005, p.16)

Nesse trecho, pode-se observar que a satisfação do nonagenário 
não requisita de forma inquestionável a presença de Delgadinha, uma vez 
que após alguns encontros e a familiaridade adquirida em relação a moça, 
ele se satisfaz recriando-a conforme a casualidade de seus ânimos.  Outra 
relação que é pertinente a temática do sexo e sexualidade é a relação que 
a sexualidade humana tem com a sociedade na qual se está inserida, ou 
seja, o tipo de sociedade que se encontra o que pode variar de época em 
época, isto é, no seu contexto histórico e por conseguinte cultural. 

Retomando a abordagem de Paz (1994), ele apresenta um aspecto 
negativo da sexualidade em relação a família e a sociedade, sobretudo 
na sociedade moderna. Tal aspecto negativo do sexo é capaz de acordo 
com o mencionado autor de desintegrar a família e consequentemente 
a própria sociedade, essa faceta negativa da sexualidade humana é 
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definida, especialmente, pelo caráter insurgente que o sexo possui. Afora 
esse aspecto negativo o Paz no trecho em seguida tece uma diferença 
observada em relação a sexualidade humana e a sexualidade animal no 
que tange aos seus meios de regulação ou a ausência destes,

O sexo é subversivo: ignora as classes e hierarquias, as artes e as 
ciências, o dia e a noite; dorme e só acorda para fornicar e voltar a 
dormir. Nova diferença com o mundo animal: a espécie humana 
padece de uma insaciável sede sexual e não conhece, como os 
outros animais, períodos de excitação e períodos de repouso. Ou 
dito ele outra forma: o homem é o único ser vivo que não dispõe 
de e uma regulação fisiológica e automática de sua sexualidade. 
(Paz, 1994, p.17)

Isto posto, diante da ameaça dos excessos do sexo, a sociedade 
teve que criar mecanismo de transformação de impulsos indesejados 
em algo menos rigoroso, menos proibitivo:

Por isso tivemos de inventar regras que ao’ mesmo tempo 
canalizam o instinto sexua1 e protegem a sociedade de seus 
excessos. Em todas as sociedades há um conjunto de proibições e 
tabus _ também de estímulos e incentivos - destinados a regular e 
controlar o instinto sexual. (Paz, 1994, p.18). 

 Por fim, Paz exemplifica o tabu do incesto, o casamento e a legislação 
sobre os bordeis como fazendo partes dos diversos e ao mesmo tempo 
contraditórios mecanismos existentes para este fim. E nesse sentido que 
o romance de Márquez é transgressor, uma vez que ultrapassa alguns 
desses mecanismos ao apresentar para o leitor um personagem com 
uma vida diferente da que comumente se espera de um cidadão. Esse 
personagem além da quantidade incomum de parceiras sexuais na 
qualidade de prostituas tinha uma rotina diária subversiva em relação 
a maioria., na qual chegou a ser considerado como um consumidor de 



No limite da pulsão: Memória de minhas putas tristes 89

destaque no âmbito das relações sexuais mercadológicas, como pode ser 
observado por meio do seu próprio relato memorial,

Almoçava sozinho entre uma aula e outra, e às seis da tarde 
chegava na redação do jornal para caçar os sinais do espaço 
sideral. Às onze da noite, quando fechava a edição, começava 
minha vida real. Dormia no Bairro Chinês duas ou três vezes por 
semana, e com tão variadas companhias, que em duas ocasiões 
fui coroado como cliente do ano. Depois do jantar no vizinho 
café Roma escolhia um bordel qualquer ao acaso e entrava às 
escondidas pela porta dos fundos. (Márquez, 2005, p.19)

O personagem do romance de Márquez é transgressor no que 
considera como definição da própria sexualidade pois ressalta que a 
sexualidade não existe, apenas como função a reprodução.  Entretanto 
para o personagem o sexo é aberrante nesse sentido, uma vez que ele, 
ao longo de sua vida, considerou no sexo apenas uma ferramenta de 
descarga sexual, visando apenas a fornicação, no âmbito dos mecanismos 
de controle. 

Paz (1994) ressalta em sua teoria, pertinente a esse estudo, que os 
seres humanos, tal como o nonagenário desse romance, inventaram um 
mecanismo que possui a primazia no que que tange a regulação sexual 
que é o erotismo, o qual será problematizado no tópico a seguir.

O EROTISMO: A PRIMEIRA CHAMA NA OBRA DE GABRIEL GARCIA 

MÁRQUEZ

O livro A Dupla Chama: amor e erotismo, de Octávio  veio a 
público quando o autor completara 80 anos  abordando, logo nas 
primeiras páginas a estreita ligação entre o sexo é o erotismo, de modo 
que ambos são considerados indissociáveis. Assim nesse contexto do 
erotismo e o amor a sexualidade é algo intrínseco, ou seja, considerado 
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pelo referido autor como a base, “o sexo é a raiz, o erotismo é o talo, e o 
amor, a flor”. (Paz, 1994, p.37).  Portanto não é possível conceber o amor 
e o erotismo sem que eles sejam precedidos pela sexualidade. 

O narrador personagem de Memória de Minhas putas Tristes com 
a progressão dos encontros passa e desenvolver pela jovem sentimentos 
análogos ao erotismo, entretanto o mesmo incialmente teve a intenção 
de fornicar com a moça jovem virgem, isto pode ser notado em dois 
momentos do seu relato. O primeiro pela retomada do contato com a 
cafetina, Rosa Cabarcas, a qual ele não procurava havia vinte anos, a 
retomada do contato foi movida pelo ímpeto sexual e a pretensão da 
cópula. Outro momento foi no fatídico encontro, o primeiro, no qual 
o nonagenário fez uma tentativa de se relacionar sexualmente com a 
moça, sem, no entanto, lograr êxito, a saber 

Tentei separar suas pernas com meu joelho por causa de uma 
tentação imprevista. Nas duas primeiras tentativas ela se opôs 
com as coxas tensas. Cantei em seu ouvido: A cama de Delgadina 
de anjos está rodeada. Relaxou um pouco. Uma corrente cálida 
subiu pelas minhas veias, e meu lento animal aposentado 
despertou de seu longo sono. Delgadina, minha alma, supliquei 
ansioso. Delgadina. Lançou um gemido lúgubre, escapou de 
minhas coxas, me deu as costas e enroscou-se como um caracol 
em sua concha. (MÁRQUEZ, 2005, p.34)

Reportando à obra A Dupla Chama: amor e erotismo, além de 
apresentar ao leitor a relação estreita entre sexualidade e erotismo, 
Octávio Paz busca apontar as especificidades do erotismo, ou seja, 
aquilo que ele tem que o separa da sexualidade, deixando claro para o 
interlocutor a distinção entre os dois, para ele como o sexo e o erotismo 
são manifestações da vida do ser humano e de certa forma por serem 
considerados como tal, podem ser objetos de confusão. Para Paz o 
sexo sempre se destina a reprodução e o erotismo é algo além disso, na 
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verdade o erotismo   tende a declinar da reprodução. No contexto dessa 
estreita relação _ sexo e erotismo_ no que concerne as suas finalidades 
o autor pondera, 

Embora as maneiras de relacionar-se sejam muitas, o ato Sexual 
significa sempre a mesma coisa: reprodução. O erotismo é sexo 
em ação, mas, seja por desviá-la ou por negá-la, suspende a 
finalidade da função sexual. Na sexualidade o prazer serve para 
a procriação; nos rituais eróticos o prazer é um fim em si mesmo 
ou tem finalidades diferentes da reprodução. (PAZ, 1993, p.12)

A esse debate é adicionado outro ingrediente, qual seja, a poesia, 
pois é estabelecido por Paz um paralelo entre ela e o erotismo, “A 
relação entre erotismo e poesia é tal que se pode dizer, sem afetação, 
que o primeiro é uma poética corporal e a segunda uma erótica verbal” 
, feito essa simetria o autor começa a tecer uma analogia da diferença 
entre sexo e erotismo e da poesia com a linguagem.  Paz, ao refletir 
sobre o erotismo e a poesia possível de qualquer enredo que envolva 
o amor entre duas pessoas, usa essa correspondência para apresentar a 
diferenciação entre o erotismo e a sexualidade. 

A poesia converte a palavra, assim ela deixa de ser uma pura 
e simples ferramenta de comunicação e no contexto do erotismo 
a sexualidade animal sofre uma metamorfose através das diversas 
varrições do erotismo que interrompem a procriação. Sobre essa 
analogia o escritor observa, 

A relação da poesia com a linguagem a semelhante à do erotismo 
com a sexualidade. Também no poema _ cristalização verbal_ 
a linguagem se desvia de seu fim natural: a comunicação. A 
disposição linear é uma característica básica da linguagem; as 
palavras se enlaçam umas às outras de forma que a fala pode ser 
comparada a um veio de água correndo. No poema a linearidade 
se torce, atropela seus próprios passos, serpenteia: a linha reta 
deixa de ser o arquétipo em favor do   círculo e da espiral. Há 
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um momento em que a linguagem deixa de deslizar e, por assim 
dizer, levanta-se e move-se sobre o vazio; há outro em que cessa 
de fluir e transforma-se em um sólido transparente - cubo, 
esfera, obelisco- plantado no centro da página. Os significados 
congelam-se ou dispersam-se; de uma forma ou de outra, negam-
se. As palavras não dizem às mesmas coisas que na prosa; o 
poema já não aspira a dizer, e sim a ser. A poesia interrompe a 
comunicação como o erotismo, a reprodução. (Paz, 1994, p.13)

Por meio desse excerto, pode-se perceber um paralelo entre a 
poesia da linguagem e o erotismo estabelecido pela situação recriada. 
Assim como a analogia resultante desse paralelo, embora seja uma 
abordagem complexa necessitando um zelo em alguns casos a repetição 
da leitura, tal como é o próprio romance, ela é deveras coerente e 
importante para compreender a natureza desse erotismo pulsante. 
Paz (1994, p.12) constata, “O erotismo é sexualidade transfigurada: 
metáfora. A imaginação é o agente que move o ato erótico e o poético. É 
a potência que transfigura o sexo em cerimônia e rito e a linguagem em 
ritmo e metáfora”. 

Destarte, a imaginação é uma ferramenta muito relevante no 
contexto das relações entre erotismo e sexualidade. Ela é a interferência 
humana naquilo que é inerente da natureza é a intervenção humana 
na sexualidade animal, pois “O erotismo é a dimensão humana da 
sexualidade, aquilo que a imaginação acrescenta a natureza”. (PAZ, 
1994, p. 106, grifo nosso). 

O adendo da imaginação a relação sexualidade e erotismo contribui 
para a diferenciação entre eles pois é, de acordo com Paz, outro aspecto 
que diferencia a sexualidade do erotismo é que nesse último sempre 
existe a possibilidade de um dos personagens do ato erótico ser um ente 
imaginário ou invisível o que não é possível na sexualidade animal. Por 
ser um aspecto humano a imaginação, e por consequência o erotismo 
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estão sujeitas às intempéries do ser humano, ou seja, ele está sujeito a 
diversas variações, 

O erotismo varia de acordo com o clima e a geografia, com 
a sociedade e a história, com o indivíduo e o temperamento. 
Também com a ocasião, a sorte e a inspiração do momento. Se o 
homem é uma criatura ‘ondulante’, o mar onde se move é regido 
pelas ondas caprichosa. (Paz,199, p.16)

No trecho acima, é feita uma simetria entre o erotismo e o ânimo ou 
estados de humor de um indivíduo o que encontra uma correspondência 
substancial ao excerto já mencionado no qual o personagem romance 
de Márquez após ter instituído, na memória, uma imagem precisa da 
moça virgem passa a pintá-la de acordo com os seus estados de humor, 
isto é, em determinada ocasião era uma noviça apaixonada em outra 
uma puta quarentona de salão ou Rainha da Babilônia. Esta possuía 
cores diferentes nos olhos a depender do humor do nonagenário.

PRESENÇA DO AMOR NO ROMANCE MEMÓRIA DE MINHAS PUTAS 

TRISTES

O amor é o ponto central em diversas criações humanas, filmes, 
novelas, obras de arte. Da mesma forma, existe uma vasta literatura a 
respeito desse tema. O amor pode, afora universal o amor é onipresente 
e esteve no seio da humanidade desde os tempos de outros por meio 
de diversas manifestações poemas, cantigas, dos rituais entre outras.  
Existem diversas formas de amar, o amor em relação ao sexo oposto ou 
em direção ao mesmo sexo, que é o amor romântico, amor familiar: de 
pai para filho ou vice e versa, o amor aos animais, ao amor a religião..., 
ou seja, o a amor admite várias maneiras de amar e não tem tempo, 
lugar ou idade para acontecer, como pode ser observado no romance de 
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Gabriel Garcia Márquez , no qual o personagem após uma vida inteira de 
boemia não se sujeitando aos compromissos, lutando e não entregando 
as “armas”, pois temia o amor  , mas quando menos esperava na idade 
de noventa anos descobriu finalmente o amor que o preencheu de tal 
modo que não conseguia se conter, talvez por que nunca tinha amado 
antes que  quando chegou a fazê-lo foi com substantiva expressividade. 

Me pergunto como pude sucumbir nesta vertigem perpétua que 
eu mesmo provocava e temia. Flutuava entre nuvens erráticas e 
falava sozinho diante do espelho com a vã ilusão de averiguar 
quem sou. Era tal meu desvario, que em uma manifestação 
estudantil com pedras e garrafas tive que buscar forças na 
fraqueza para não me colocar na frente de todos com um letreiro 
que consagrasse minha verdade: Estou louco de amor. (Márquez, 
2005, p.75, grifo do autor)

Nesse sentido, o idoso do romance de Márquez se transfigurou de 
tal modo que se pode delimitar uma outra qualidade o ser, isto é, antes 
de ocorrer o amor é um tipo de pessoa após a ocorrência do amor era 
outro o que pode ser facilmente observado por seus relatos, nos quais 
ele narra em diversas passagens a sua mudança de hábito. “Virei outro. 
Tratei de reler os clássicos que me mandaram ler na adolescência, e não 
aguentei. Mergulhei nas letras românticas que tanto repudiei quando 
minha mãe quis-me forçar a ler e gostar” (p.74, grifo nosso). 

Durante a sua vida, o personagem do romance de Márquez não 
tinha se importado com mulheres alguma, nem mesmo com o lugar 
onde se relacionava com as muitas mulheres. Entretanto, no quarto no 
qual se encontrava com Delgadina, tudo era diferente. Ele transformou 
o quarto, no qual eles se encontravam, reformando-o é o tornando 
perfumado e decente. De forma diferenciada, quis saber qual presente 
seria ideal para a moça na celebração de seus quinze anos e, ao saber da 
Cafetina Rosa Cabarcas que a bicicleta que a jovem usava para trabalhar 
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duas vezes por dia em uma longínqua fábrica de botões era avelhantada, 
tratou de   presenteá-la com uma bicicleta nova, “Mostrou-me nos 
fundos do armazém a bicicleta que Delgadina usava, e de verdade me 
pareceu um ferro-velho indigno de uma mulher tão bem-amada. ” 
(Márquez, 2005, p.81). 

Nem toda manifestação de vida, principalmente em relação a 
sexo oposto, pode ser considerada amor, pois para que ocorra o amor é 
necessário além da transfiguração da sexualidade e do erotismo que se 
tenha uma ótica diferente do mundo e consequentemente nesse contexto 
das relações entre os sexos_ sejam eles opostos ou não _ é necessário 
que a representação do outro seja algo além do que um mero repositório 
da descarga sexual.

No livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir (1908-1986), 
discorrendo sobre os romances de D.H Laurence, busca abordar essa 
objetificação presente nas relações humanas, tanto dos homens em 
relação as mulheres, quanto das mulheres em relação aos homens. A 
autora, primeiramente se referindo aos homens, afirma que aqueles 
que veem as mulheres somente como um objeto falham na sua 
própria condição de homem, nessa dança que é as relações humanas, 
metaforicamente falando, isto é uma manifestação na qual é necessário 
o parceiro a mulher deve ser considerado algo mais do que um mero 
utensilio ou uma preia, a ser capturada,  

O homem não tem somente necessidade, como Anteu, de 
retomar por momentos contato com a terra; sua vida de homem 
deve ser inteiramente expressão de sua virilidade que põe e exige 
imediatamente a mulher; esta não é, portanto, nem divertimento 
nem presa, não é um objeto em face de um sujeito e sim um polo 
necessário à existência do polo de sinal contrário. Os homens que 
desprezaram essa verdade, uns Napoleões, por exemplo, falharam 
em seu destino de homem (Beauvoir, 2009, p.220)
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Imbuídos pelo amor, tanto homem e a mulher não anulam um 
ao outro, não dominam e nem objetificam o parceiro. Para Beauvoir 
na mencionada obra de 2009 a relação sexual é o lugar no qual, tanto o 
homem quanto a mulher, se realizam, ou seja, não é apenas unilateral 
no qual o outro se apresenta apenas como um instrumento, para ela 
o contanto com o outro deve possibilitar um algo mais profundo, as 
relações eróticas são para Beauvoir a oportunidade de uma verdadeira 
comunhão se for diferente de tudo isso o outro seja mulher ou homem 
se objetifica.  

A autora critica a instituição casamento da sociedade moderna que 
muitas vezes se assenta em finalidades opostas a realização e a verdadeira 
comunhão de ambos os participantes, todos as finalidades egoísticas 
que afastam indivíduo da verdadeira comunhão a escritora a classifica 
coma as pretensões da personalidade. Sobre o casamento Beauvoir (2009, 
p.221) pondera. ” Essa comunhão é um milagroso enriquecimento; 
mas exige que as pretensões da “personalidade” sejam abolidas. Quando 
as personalidades procuram atingir-se sem se renegar, como acontece 
comumente na civilização moderna, a tentativa é fadada ao fracasso”. 

Na obra de Gabriel Garcia Márquez, o nonagenário após começar a 
nutrir sentimentos por Delgadina é capaz de declinar as suas pretensões, 
principalmente as de cunho sexual, uma vez que se torna capaz de 
contemplá-la sem ser tomado pela ânsia de possuí-la, em outros termos 
sem objetificá-la, 

Foi algo novo para mim. Ignorava as manhas da sedução e sempre 
tinha escolhido ao acaso as noivas de uma noite, mais pelo preço 
que pelos encantos, e fazíamos amores sem amor, meio vestidos 
na maior parte das vezes e sempre na escuridão para imaginar- 
nos melhores. Naquela noite descobri o prazer inverossímil de 
contemplar, sem as angústias do desejo e os estorvos do pudor, o 
corpo de uma mulher adormecida. (Márquez, 2005, p.35)
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Por meio dessa passagem, fica evidente como o nonagenário 
estava amando, pois diferentemente de outrora, ele se comportou 
de maneira alinhada a alguém que está amando, tanto pelos gestos 
quanto pelo comportamento dispensados.  Entretanto cumpre assinalar 
que somente na idade de seus noventa anos e após começar a nutrir 
sentimentos por Delgadina o personagem muda a sua percepção sobre 
aquilo que, verdadeiramente, representa o feminino e representação 
da mulher. Desse modo, adquire uma nova visão de mundo enxergar 
a mulher jovem de outra maneira, todavia ao longo de toda sua vida 
boemia e regada a sexo ele se deixou orientar pelas, retomando Beauvoir 
(2009), “pretensões da sua personalidade”.  

Embora a trama principal do romance de Márquez seja o encontro 
do Senhor, isto é, do idoso com a moça adolescente e virgem, nas 
Memória de suas putas tristes, o narrador faz relatos de diversas outras 
memórias nas quais ele possuía um pensamento tradicional e patriarcal, 
desconsiderando a importância das mulheres no contexto presente. Isso 
pode ser evidenciado em alguns relatos, quando se percebe um homem 
que revisa seus conceitos e preconceitos antigos. O   trecho a seguir 
exemplifica uma dessas memórias, no qual relata o teor da relação 
erótica que ele manteve, de forma ultrapassada e desrespeitosa, durante 
anos com sua empregada Damiana

A única relação estranha foi a que mantive durante anos com a 
fiel Damiana. Era quase uma menina, mais para forte e xucra, de 
palavras breves e terminantes, que se movia descalça para não me 
estorvar enquanto eu escrevia. Recordo que eu estava lendo La 
lozana andaluza na rede do corredor, e a vi por acaso inclinada 
no tanque com uma saia tão curta que deixava a descoberto suas 
coxas suculentas. Presa de uma febre irresistível levantei-a por 
trás, baixei suas prendas até os joelhos e avancei pelos fundos. 
Ai, senhor, disse ela, com um queixume lúgubre, isso não foi feito 
para entrar, mas para sair. Um tremor profundo percorreu seu 
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corpo, mas se manteve firme. Humilhado por tê-la humilhado 
quis pagar a ela o dobro do que custavam as mais caras daquele 
tempo, mas não aceitou nem um tostão, e tive que aumentar seu 
salário com o cálculo de uma montada por mês, sempre enquanto 
lavava roupa e sempre pela retaguarda. (Márquez, 2005, p.35) 

Como já foi apresentado, o romance Memória de Minhas Putas 
Tristes é transgressor em diversos aspectos, ele engendra o aspecto 
tradicional do feminino reproduzindo uma cultura ancestral. Assim é 
possível perceber após entrar em contato com o amor o personagem 
do romance de Márquez passa por uma revolução subjetiva, e não 
coletiva, e passando a evidenciar uma outra visão em relação a mulher 
em determinada situação.

Sempre que se versa sobre o amor é justamente nesse sentido 
subjetivo considerado o seu impacto nas subjetividades dos personagens, 
entretanto o amor, sobretudo o amor como ideia e não somente como 
sentimento possui um aspecto social. Paz (1994), aborda esse aspecto do 
amor, representado, sobretudo pelo “amor cortês”. No que diz respeito ao 
surgimento do amor cortes e importar assinalar que ele só foi possível 
devido ao contexto no qual ele surgiu de transformações sociais e de uma 
visão diferente da mulher, isto é, da representatividade feminina e que 
para época foi considera muito revolucionário principalmente para os 
dogmas da igreja. Pois o choque de ideias foi visível. Aqui é possível notar 
no amor cortês um caráter subversivo tal como pode ser considerada a 
sexualidade no que tange a sociedade. Quanto ao surgimento do amor 
cortes o narrador, constata, “O aparecimento do ‘amor cortês’ seria 
inexplicável sem a evolução da condição feminina” (p. 54)

 Essa mudança afetou sobretudo as mulheres da nobreza, que 
gozaram de maior liberdade que suas avós nos séculos obscuros” (Paz, 
1994, p.72). Tal como a ativista política Simone de Beauvoir, os adeptos 
desse amor são críticos da instituição do casamento pois para eles, o 
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casamento era um jugo injusto que escravizava a mulher, enquanto 
o amor fora do casamento era sagrado e conferia aos amantes uma 
dignidade espiritual.

O amor cortês surgiu por meio desses adeptos que consistia um 
grande grupo de poetas, o surgimento do amor cortes representou 
uma mudança significativa no tecido social no que tange a uma 
nova visão de mundo na qual as mulheres passaram a ser levadas em 
considerar resultado assim é um importante acontecimento em direção 
a igualdade dos sexos sobre a importância do amor cortes na mudança 
de perspectiva no que tange a representação feminina, isto é a mulher, 
o escritor pondera, 

O ‘amor cortês’ concedia às damas o senhorio mais apreciado: o 
do seu corpo e sua alma. A ascensão da mulher foi uma revolução 
não só na ordem ideal das relações amorosas entre os sexos, mas 
na realidade social. É claro que o ‘amor cortês’ não conferia às 
mulheres direitos sociais ou políticos; não era uma reforma 
jurídica: era uma mudança na visão do mundo. Ao transtornar a 
ordem hierárquica tradicional, tendia a equilibrar a inferioridade 
social da mulher com sua superioridade no domínio do amor. 
Nesse sentido foi um passo em direção à igualdade dos sexos. 
(Ibidem, p.86)

Sendo assim, o Amor não afeta somente as subjetividades como 
comumente pode se imaginar ele possui seu aspecto social, mesmo que 
isso significa ir contra os preceitos de algumas instituições com aconteceu 
com o amor cortes, pois o amor não respeita convecções sociais ele está 
além delas. O amor possui um aspecto que pode ser considerado como 
negativo que é representado pelo seu paradoxo que é um tema discutido 
na psicanálise e conhecido como o paradoxo do amor, a saber, 

Amar coloca em cena dois lugares: sujeito (amante) e objeto 
(amado). Aquele sobre o qual se abate a experiência de que 
alguma coisa falta, mesmo não sabendo o que é, ocupa o lugar 
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de amante. Aquele que, mesmo não sabendo o que tem, sabe que 
tem alguma coisa que o torna especial, ocupa o lugar de amado. 
O paradoxo do amor reside no fato de que o que falta ao amante 
é precisamente o que o amado também não tem (Ferreira,2004, 
p.10)

Fazendo uma simetria entre esse paradoxo e o romance Memória 
de Minhas Putas Tristes é possível intuir o que motivou o nonagenário 
a procurar uma mulher jovem e inocente e cheia de vida, que é tudo 
aquilo que nesse lhe falta na sua condição de velho e cansado, entretanto 
moça por sua vez não tem toda essa vida pelo peso que carrega, em 
como não é tão inocente devido a condição em que se colocou, isto é, a 
de uma puta.

CONCLUSÃO

O romance de Gabriel Garcia Márquez é capaz de suscitar n 
diversas sensações das mais positivas até as mais negativas devido ao 
caráter transgressor do contexto no qual ele insere o seu romance. É uma 
obra enriquecedora justamente por esse ser um romance que aborda 
aspectos polêmicos. Entretanto, torna-se um hino ao amor, ao erotismo 
e a expressão da sexualidade que são manifestações da vida. Por meio 
da escrita memorial, é capaz de comover o seu leitor, sobretudo por ser 
capaz de transmitir as angústias do personagem masculino central frente 
a um amor platônico e, aparentemente, absurdo, assim como é possível 
fazer as pessoas acreditarem que é possível amar em todos as ocasiões 
e, em qualquer tempo, por meio do personagem narrador nonagenário 
o personagem pode provocar identificações, sobretudo por meio da 
mudança positiva que o amor provoca nele.
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A obra torna-se um hino ao amor, principalmente à vida, 
sobretudo na maneira como esta pode ser vivida na fase adulta, da 
velhice, e a maneira de como deve ser celebrada,  não com a qual não 
pode se deixar contaminar com o número dos anos ou ao peso da idade, 
embora no romance o próprio personagem deixa claro que na velhice 
lhe é apresentado diversas limitações físicas, mas que essas não são 
um impeditivo de ser viver plenamente inclusive de se apaixonar e de 
experimenta o primeiro amor. 

Gabo, apelido do autor, criou um romance breve com uma leitura 
enriquecedora porque aborda temas cruciais para a manifestação e 
expressão da vida (sexualidade, tradicionalismo, erotismo, amor e velhice) 
sem cair no maniqueísmo ou apresentando discussões moralistas.

Por isso pode ser, ademais, fonte de diversas problematizações 
convidando outras esferas do conhecimento (outras formas de artes) a 
participar da discussão, levando o leitor a tecer reflexões e indagações  de 
como o porquê as putas desse nonagenário serem, para ele,  consideradas 
tristes.  “Dito às claras e às secas, sou da raça sem méritos nem brilho, 
que não teria nada a legar aos seus sobreviventes se não fossem os fatos 
que me proponho a narrar do jeito que conseguir nesta memória do 
meu grande amor” (2004, p.11).  

Sendo assim, o romance é transgressor e aborda a temática 
romântica sobre o sentimento daquele nonagenário sem escamotear 
as particularidades intrínsecas ao seu momento de vida finita, suas 
limitações impostas pela idade, de forma leve breve: sem elementos 
ou caracterizações moralizantes.  Torna-se uma celebração:  um hino 
a vida, deixando evidente que limitações da idade avançada não são 
impeditivas para a redescoberta do amor e para revisão de certos 
conceitos implantados em uma sociedade com conceitos, ainda, tão 
arcaicos e preconceituosos.
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LÉXICO E CULTURA EM FALARES DE 

PIAUIENSES QUE RESIDEM EM CATALÃO- GO

Roziane Nascimento da Souza11

Vanessa Regina Duarte Xavier12

INTRODUÇÃO

Propõe-se, com este artigo, analisar, em narrativas orais13 de 
piauienses que residem em Catalão-GO, aspectos léxico-culturais 
que evidenciam a sua pertença sociocultural. O corpus deste trabalho 
constituiu-se das narrativas coletadas por meio de gravações de áudios 
realizadas com os cinco participantes da pesquisa. Pretendendo 
investigar correlações entre o léxico presente nas narrativas e aspectos 
socioculturais nele presentes, as lexias selecionadas foram analisadas 
de forma qualitativa, fazendo um paralelo com os depoimentos dos 
participantes e os principais conceitos que fundamentam este estudo, 

11 Graduada em Letras – Português pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da 
Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Contato por e-mail: rozianesz2@gmail.
com
12 Professora orientadora da pesquisa (IEL/PPGEL/UFCAT). E-mail: vanessaregina@
ufcat.edu.br.
13 Por se tratar de uma pesquisa envolvendo diretamente seres humanos, o projeto 
de pesquisa do qual originou esse artigo passou pela apreciação do Comitê de Ética 
em Pesquisa da então Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão, a fim de 
resguardar os participantes dos seus devidos direitos. Parecer de nº 3.503.684, relativa 
ao CAAE 15811119.0.0000.8409.
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como língua, cultura, enraizamento, memória, identidade, variação e 
preconceito linguístico. As lexias foram, ainda, cotejadas nos dicionários 
de Ferreira (2004) e Borba (2011), a fim de verificar suas marcas de uso e 
se as acepções coadunam com as obtidas nas narrativas. 

O tema desse artigo originou-se principalmente do interesse 
pela variedade linguística usada por piauienses residentes em Catalão 
– Goiás, pois sabemos que, sobretudo em seu léxico, há um conjunto 
de valores sociais, culturais e históricos que podem ou não se manter 
ao longo dos anos, em virtude do contato com a variedade catalana da 
Língua Portuguesa.

Diante disso, é necessário esclarecer que o interesse maior de 
compreender o falar piauiense advém do fato de uma das pesquisadoras 
proponentes da pesquisa ser de origem nordestina, do estado do Piauí, 
tendo se mudado para a cidade de Catalão com a finalidade de encontrar 
novas oportunidades de trabalho e de formação. Assim, surgiu a 
oportunidade de estudar mais a respeito da linguagem regional a que 
esteve exposta na maior parte de sua vida e que ainda faz parte de seus 
falares e de outros moradores da cidade, provenientes do mesmo estado. 

Não é difícil perceber que o falar piauiense possui especificidades 
que nele destacam-se em seu vocabulário, na pronúncia das palavras 
etc. Levando em consideração o léxico, é que tratamos de identificar, na 
pesquisa feita em campo, o reflexo que nele se observa da cultura com 
a qual está diretamente relacionado. Dito isto, analisamos itens lexicais 
obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas com piauienses que 
se mudaram para a cidade de Catalão/GO, refletindo sobre juízos de 
valor tradicionalmente atribuídos ao falar nordestino, perpassando por 
questões relativas ao preconceito linguístico e às variações linguísticas.

Acredita-se que estes falares piauienses denunciam a pertença 
sociocultural dos indivíduos que ali passaram a maior parte de suas 
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vidas. Segundo Barbosa (1993, p. 1), “[...] o léxico representa, por 
certo, o espaço privilegiado desse processo de produção, acumulação, 
transformação e diferenciação desses sistemas de valores”. Dessa forma, 
cada escolha lexical está revestida de sentidos inerentes à história. 

Ao evidenciar o léxico piauiense usado pelos seus falantes mesmo 
após a migração para a cidade de Catalão, espera-se refletir a respeito do 
que se revestem suas escolhas lexicais, pois, mesmo com a mudança de 
estado, acredita-se que esse léxico tenha permanecido vivo na memória 
desses falantes e no seu falar diário. Apesar disso, sabemos que a 
aprendizagem de novas palavras está sempre acontecendo, visto que a 
língua está em constante mudança, constituindo uma finalidade desse 
estudo entender como as diferenças sociais e culturais entre o estado do 
Piauí e a cidade de Catalão se fazem sentir no léxico em questão. 

Para a pesquisa de campo, fez-se um roteiro de perguntas de 
modo a auxiliar na obtenção dos dados pretendidos nas narrativas, mas 
durante as entrevistas a intenção foi deixar o fluxo narrativo livre, sem 
grandes intervenções das pesquisadoras. Os dados foram analisados de 
forma qualitativa, com atenção ao uso do léxico selecionado, em sua 
relação com aspectos culturais e sociais. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico, apresenta-se o embasamento teórico para a 
problemática tematizada neste trabalho, trazendo os principais conceitos 
que abrange esse trabalho: pesquisa de campo, cultura, língua, léxico, 
enraizamento, preconceito linguístico, variação linguística e identidade. 
O presente estudo não inaugura as pesquisas sobre as relações léxico-
culturais, mas contribui com as já realizadas nessa perspectiva até o 
momento.
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O léxico efetivamente usado por um grupo pode mudar de região 
para região, recebendo influências de outros falares, sejam eles marcados 
geográfica e/ou socialmente pelo Brasil afora. Diante disso, será um 
incremento para os estudos sobre falares regionais saber que, mesmo 
após alguns anos longe de uma região, o vocabulário lá adquirido ainda 
permanece, muitas vezes, evidenciando o enraizamento do indivíduo, 
entendendo que “No processo de aquisição da linguagem o léxico 
é o domínio cuja aprendizagem jamais cessa, durante a vida toda do 
indivíduo” (BIDERMAN, 2001, p. 180).

Para compreendemos o que é o léxico de uma língua, destacamos, 
ainda, segundo Biderman, que ele 

constitui uma forma de registrar o conhecimento do universo. 
Ao dar nomes aos seres e objetos, o homem os classifica 
simultaneamente. Assim, a nomeação da realidade pode ser 
considerada como a etapa primeira no percurso científico do 
espírito humano de conhecimento do universo (BIDERMAN, 
2001, p. 13).

Tais considerações respaldam o que queremos enfatizar nesse 
trabalho, ou seja, que as esferas lexicais estão diretamente ligadas às 
peculiaridades sociais e culturais, seja de modo geral, pela pluralidade 
de variações, como também pelas especificidades assumidas nos falares 
de uma determinada região. 

Percebemos que as interações sociais constantes ou por um 
período de tempo considerável em determinada localidade, em 
termos geográficos, podem levar o indivíduo a absorver itens lexicais 
característicos desta em sua fala. Paradoxalmente, por vezes, as 
influências dos falares de outras regiões podem não atuar sobre o falante 
de forma tão marcante.  Acreditamos que isso possa estar relacionado 
com a necessidade do indivíduo de marcar a sua pertença sociocultural.
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No intuito de esclarecer o que é cultura, Paula assevera que se 
trata do “[...] conjunto de práticas sociais, situadas historicamente, que 
se referem a uma sociedade e que a fazem diferente de outra. Baseia-
se na construção social de sentidos a ações, crenças, hábitos, objetos 
que passam a simbolizar aspectos da vivência humana em coletividade” 
(PAULA, 2007, p. 74). Assim, as particularidades de cada grupo social 
constituem a sua identidade. 

De forma geral, as línguas humanas, à esteira de Scherre (2005, 
p. 10), “são reflexo e parte da cultura de um povo, mais do que isso, 
são mecanismos de identidade, um povo se individualiza, afirma-se 
e é identificado em função de sua língua”, razão pela qual este estudo 
propôs-se a estudar as marcas identitárias que se refletem no léxico 
piauiense.

Depreendemos, portanto, que “a língua é uma parte da cultura, mas 
uma parte que se destaca do todo e com ele se conjuga dicotomicamente” 
(CÂMARA JR, 2004, p. 53). O autor mostra que a língua destaca-se dentre 
outros sistemas culturais, devido à sua capacidade de representação do 
real, que se dá por meio do léxico. 

Com isso, compreendemos que cultura e língua são indissociáveis, 
percebendo o ser humano como aquele que interage em sociedade com 
falantes, objetos, circunstâncias etc., sendo que para que haja a interação 
social, fazem-se necessárias as nomeações, que se consubstanciam no 
léxico. Dessa forma, também concordamos com Sapir (1961, p. 45) 
ao proferir que “O léxico da língua é que mais nitidamente reflete o 
ambiente físico e social dos falantes”. A respeito das lexias narradas 
nos enunciados pelos participantes, acredita-se que elas revelam o 
enraizamento cultural às suas vivências e que, mesmo estando em 
espaço geográfico diferente, muitos dos aspectos socioculturais se 
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mantêm, ainda que tenha acontecido, de certa maneira, uma influência 
da cultura do local em que se encontram atualmente. 

O enraizamento resulta de uma capacidade fundamental do ser 
humano, a memória, a qual se presentifica nas narrativas orais coletadas 
neste trabalho. De acordo com Bosi (2012, p. 197), “Bem mais que um 
documento unilinear, a narrativa da testemunha mostra a complexidade 
do real. Oferece uma via privilegiada para compreender a articulação dos 
movimentos da história com a cotidianeidade”. Portanto, a memória não 
obedece à sequência cronológica dos fatos vividos, mas é fluida e pode 
ser reelaborada ao longo do tempo. A esse respeito, Pollak (1992, p. 201) 
ressalta que “Maurice Halbwachs, nos anos 20-30, já havia sublinhado 
que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um 
fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído 
coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças 
constantes”. Vale dizer que os fatos rememorados são constructos 
ou percepções acerca do real e significativos nos momentos em que 
aconteceram, justamente por isso é que alguns fatos são relembrados e 
outros não. 

Simone Weil (1943, p. 411 apud FROCHTENGARTEN, 2005, p. 
368) define o enraizamento como  

talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma 
humana. É uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem 
uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de 
uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e 
certos pressentimentos do futuro.

Este enraizamento constrói, assim, a identidade do indivíduo, 
pois, como elucida Pollak (1992, p. 204): “a memória é um elemento 
constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como 
coletiva [...]”. Nesse sentido, Bagno (2015, p. 18) ressalta que “[...] os 
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modos de falar de diferentes grupos sociais constituem elementos 
fundamentais da identidade cultural da comunidade e dos indivíduos 
[...]”. Esses modos “diferentes” de falar caracterizam o léxico regional, 
que é tema de estudos desde o século XIX, como afirma Isquerdo (2006, 
p. 9), em artigo sobre regionalismos no Brasil. Para ela, as múltiplas 
variações no falar brasileiro justificam-se pela diversidade histórica, 
social e geográfica presente em todo o território nacional.

A variação linguística acontece em todos os níveis da língua, a 
exemplo do fonético-fonológico, do morfológico, do sintático etc., mas 
de modo significativo no lexical, responsável pelas nomeações, que 
constantemente alteram-se devido às interpenetrações socioculturais. 
Nas narrativas coletadas, fica bastante clara a existência de nomes 
diversos para um mesmo referente, assim como a estranheza manifesta 
por catalanos com os quais os piauienses interagiam oralmente, além da 
adoção por parte desses de unidades lexicais mais comuns no território 
para o qual migraram, qual seja, a cidade de Catalão. Isso mostra 
que as variações existentes na língua comportam significação social, 
ocasionando julgamentos positivos ou depreciativos acerca desses 
falares, nesse último caso levando ao preconceito linguístico. 

Scherre (2005, p. 15) conceitua o preconceito linguístico como 
“qualquer crença sem fundamento científico acerca das línguas e de seus 
usuários”, depreciando o sujeito e a forma como ele fala. Sendo assim, 
admitimos que a variação está constantemente ligada ao preconceito 
linguístico, devido aos fatos linguísticos se fazerem acompanhar 
de juízos sociais e culturais, especialmente no que respeita ao falar 
nordestino, tão estigmatizado, em termos gerais. 

No caso do corpus desta investigação, é possível afirmar que 
trata-se de falares que remontam à região nordeste do Brasil, haja vista 
que Sousa e Lima (2019, p. 67) definem o regionalismo como “formas 



Roziane Nascimento da Souza, Vanessa Regina Duarte Xavier110

de apreensão do conjunto de particularidades de determinada região 
geográfica, decorrentes da cultura existente ali e de fatores históricos 
que a originaram, sendo o dialeto uma de suas principais formas de 
expressão”. Não se quer com isto afirmar que o léxico piauiense apresenta 
características exclusivas e distintas de outras cidades da região nordeste 
ou de outras regiões do país, mas sim que possui peculiaridades, em 
decorrência da sua história, bem como da sua relação com o meio etc.

Percebe-se, assim, que falar do léxico piauiense é reconhecê-
lo como um conjunto de nomeações matizadas por relações culturais 
e sociais próprias daquele lugar, que estão latentes na sua memória 
e denotam o seu enraizamento, mas também pelo contato com a 
comunidade catalana, suas práticas culturais e falares diversos, por 
vezes conflituoso e marcado por situações, mais ou menos evidentes, de 
preconceito linguístico.

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA PIAUIENSE 

É válido fazer menção, de forma bem sucinta, a respeito da história 
do estado do Piauí, que comtempla as peculiaridades linguísticas deste 
trabalho. Isto porque sabemos que muitas das lexias depreendidas nesse 
estudo são justificadas pelo contexto histórico, fator importante na 
definição da identidade cultural de seus habitantes. 

É preciso destacar que os rios foram peças-chave para o povoamento 
da região, especialmente o rio Parnaíba e seus afluentes, que, de certa 
forma, atraíram os sertanistas bandeirantes para exploração das terras e 
cultivo. Segundo dados do IBGE, “O estado foi colonizado do centro em 
direção ao litoral. À procura de novas expansões para suas criações de 
gado, fazendeiros do São Francisco passaram a ocupar, a partir de 1674, 
terras situadas às margens do rio Gurguéia” (IBGE, 2017).
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A localização dos rios nesta região facilitava a criação de caprinos, 
suínos e principalmente de bovinos, visto que “Os fundamentos da sua 
economia estavam na pecuária. O gado do Piauí abastecia não só a região 
da Bahia, mas toda a região de Pernambuco e até mesmo das Minas 
Gerais emprestando, no século XVIII, um sentido econômico à criação 
do nordeste” (MARCONDES; FALCI, 2001). Por esta razão, acreditamos 
que esse ramo de negócio foi predominante para o desenvolvimento do 
estado, o que também se fez notar na culinária local, em que o uso da 
carne bovina mostra-se recorrente.

Atentamo-nos também para a vegetação nativa da região, 
propiciada pelo clima, como os carnaubais, tucum, carnaúba, babaçu, 
dentre outros, palmeiras estas que são fonte de renda para o extrativismo 
de algumas regiões do estado e próximas a ele.  

A região piauiense, segundo Baptista (1994), foi habitada por pelo 
menos quatro tipos de tribos indígenas: Jê, Tupi-Guarani, Caribe e Cariri. 
Neste estudo, foram identificadas apenas vocábulos do tupi-guarani. 
Destacamos ainda que, segundo Medeiros (2000, apud BAPTISTA, 
1994), existia uma certa separação cultural e linguística entre as tribos 
tupis do interior e do litoral. Por isso, é importante aqui mencionar que 
muitas das lexias usadas pelos participantes da pesquisa ainda são de 
uso recorrente, razão pela qual encontram-se catalogadas nas obras 
consultadas, muitas vezes com marcas de uso da região Nordeste. 

A fim de esclarecer e contextualizar a pesquisa, é que se viu a 
necessidade de acrescentar esse tópico no estudo, pois acreditamos 
que muito da cultura do estado tem sua origem no período colonial. 
Mais adiante, acredita-se que estas informações serão relevantes para o 
entendimento das lexias encontradas.
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METODOLOGIA: DA SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES ÀS 

NARRATIVAS 

A pesquisa de campo encetada neste trabalho foi o meio pelo qual 
optou-se para a composição do corpus, considerando como objeto de 
estudo para esta investigação as narrativas orais de piauienses residentes 
em Catalão-Go. A pesquisa pode ser considerada etnográfica, porque 
envolve uma descrição antropológica “densa”, nos termos usados por 
Geertz (1989). Para o autor (1989, p. 20), “Fazer a etnografia é como 
tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um manuscrito 
estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas 
e comentários tendenciosos”. Portanto, não se restringe a selecionar 
participantes, realizar entrevistas, fazer observações em campo, mas 
em fazer inferências e tentar identificar os sentidos até mesmo dos 
silenciamentos. Não se pode perder de vista, contudo, que não se 
descreverá de forma completa a cultura dos participantes, mas aspectos 
desta que se mantêm vivos na memória dos participantes.

O projeto de pesquisa foi apreciado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da então UFG/Regional Catalão e, após sua aprovação, foram 
gravadas em forma de áudio, por meio de um gravador de voz do 
celular particular da pesquisadora, as narrativas de cinco participantes 
que atendiam aos seguintes critérios: i) ter vivido pelo menos vinte 
anos no estado do Piauí; ii) residir na cidade de Catalão-Goiás há, no 
máximo, dez anos; e iii) ser do convívio da pesquisadora. Com isso, não 
foi necessário fazer uso de estratégias de recrutamento. Desse modo, 
selecionamos três participantes residentes na cidade referida há oito 
anos, outro com sete anos e uma com dez. Optamos por reunirmo-nos 
com um participante de cada vez (exceto um casal de participantes, em 
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que a entrevista foi realizada conjuntamente), em suas casas e no horário 
acertado conforme a conveniência de cada participante.

Durante as gravações, que ocorreram após a explicitação dos 
propósitos da pesquisa aos participantes e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, realizaram-se anotações de 
expressões não-verbais para auxiliar na transcrição gráfica. A propósito, 
todos os participantes permitiram a sua identificação por meio do uso 
de seus nomes. 

As gravações foram realizadas com um total de cinco pessoas 
oriundas do estado do Piauí, sendo dois da cidade de Parnaíba, região 
litorânea, outros dois da capital do estado, Teresina, e outra da cidade 
de Fronteiras, que fica na região sudeste do estado. Foram quatro 
participantes do sexo feminino: Creusa Maria Almeida, com 51 anos 
e ensino médio incompleto; Josélica Coutinho Santos e Aracely Maria 
Araújo Oliveira, ambas com 38 anos e ensino médio completo e Ozeny 
Lima de Freitas, com 37 anos e ensino fundamental completo; e um 
do sexo masculino, Francisco Charles Barros, com 40 anos e ensino 
fundamental incompleto. As entrevistas tiveram duração mínima de 31 
minutos e máxima de 1h10min. 

Para tal, elaborou-se previamente um roteiro contendo as seguintes 
perguntas: 1) Fale um pouco sobre a sua vinda para Catalão, quando 
ocorreu e o que a motivou; 2) Há mais pessoas da sua família ou amigos 
que também fixaram residência na cidade?; 3) Você já sentiu algum tipo 
de preconceito em relação à sua fala?; 4) E em relação aos seus hábitos 
ou crenças?; 5) Você já sentiu alguma dificuldade na interação social 
com os catalanos? Discorra a respeito.; 6) Quando você fala com pessoas 
que ainda moram no seu estado, eles percebem mudanças no seu jeito 
de falar?; 7) Fale um pouco sobre as diferenças na culinária, nos estilos 
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musicais e nos ambientes de lazer piauienses e catalanos.; e 8) Mencione 
palavras que você acredita serem específicas do Piauí. 

Apesar de serem norteadoras para iniciar o diálogo com os 
participantes, as perguntas previstas não foram necessariamente feitas 
em todas as entrevistas, visto que, por vezes, foram contempladas ao 
longo da narrativa. Posteriormente, foi realizada a transcrição gráfica 
das narrativas, utilizando-se dos critérios de transcrição estabelecidos 
por Paula (2007, p. 42), sendo os principais pontos descritos a seguir: 1. 
(  ): aplicamos texto em itálico entre parênteses para indicar comentários 
externos à fala dos narradores ou para complementar informações 
que auxiliaram o entendimento da narrativa; 2. [  ]: estabelecido para 
indicar vocábulos completos ou  parte dos vocábulos suprimidos que 
foram reestabelecidos na tessitura textual, porquanto sua ausência pode 
causar problemas no entendimento; 3. [parte de palavra]: indica sílabas 
e/ou fonemas suprimidos na fala, mas que devem ser explicitados para 
permitir a compreensão e, do mesmo modo, evitar a confusão com 
outras formas transcritas; 4. ’: foi empregado, de modo genérico, para 
indicar supressão de fonemas que não comprometem o entendimento 
do leitor; 5. (...): simboliza supressão intencional de algum trecho 
cuja apresentação poderia constranger ou expor particularidades do 
narrador ou da narradora; 6. ... : assinala pausas naturais da enunciação.

Utilizando-se desses critérios, pôde-se efetivar a transcrição, 
usando a versão gratuita do aplicativo Transcribe player14, disponível no 
aplicativo Play store no Google play.

As narrativas orais que constituíram o corpus não foram 
apresentadas na íntegra, pois foi necessário fazer um recorte para a 

14 Aplicativo disponível pelo link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
exactoplayerfree, em dispositivos móveis, como também tem disponível o contato do 
desenvolvedor: transcribeplayer@gmail.com para maiores esclarecimentos.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exactoplayerfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exactoplayerfree
mailto:transcribeplayer@gmail.com
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análise. O aparato de informações obtido nas narrativas foi examinado 
de forma qualitativa. Para proceder-se ao estudo lexical, foram 
inventariadas as principais categorias lexicais, tais como o substantivo, 
o adjetivo e o verbo, por seu conteúdo nocional. Tais unidades lexicais 
foram, ainda, cotejadas nos dicionários de Ferreira (2004) e Borba 
(2011), verificando-se as suas marcas de uso, com vistas a atestar-se (ou 
não!) a especificidade do vocabulário obtido. 

As unidades lexicais foram analisadas em conformidade com 
o seu uso no corpus, em sua íntima relação com o contexto social e 
cultural em que se situam e que representam. A seleção das lexias para 
análise levou em conta a sua relevância para depreensão dos contornos 
socioculturais presentes em sua enunciação. 

ANÁLISE DOS DADOS

Antes de passarmos à análise lexical em perspectiva sociocultural, 
elencaremos as questões que compuseram o roteiro supracitado 
por terem sido consideradas pertinentes a esse estudo. A pergunta 
introdutória solicitava que os participantes mencionassem sobre a vinda 
para Catalão, quando ocorreu e o que a motivou. Os motivos principais 
mencionados foram: para adquirir empregos melhores, sendo que duas 
das mulheres entrevistadas vieram para acompanhar seus maridos com 
essa mesma finalidade. Disso depreende-se que os participantes vieram 
para Catalão em busca de emprego e, consequentemente, de melhor 
qualidade devida. 

Contemplando a segunda indagação, que faz menção se há ou 
não familiares e amigos que residem em Catalão, todos os participantes 
informaram que migraram para esta cidade por causa de outros 
familiares ou amigos que aqui já residiam, como no trecho abaixo:



Roziane Nascimento da Souza, Vanessa Regina Duarte Xavier116

Pesquisadora: No caso, quem mora mais aqui da tua família?
Creusa: Miã irmã, cunhado, (...) meu filho e só.
Pesquisadora:  E eles vieram para cá tudo por causa que vocês já 
estavam aqui aí eles vieram?
Creusa: Sim. Aí o marido da minha irmã veio para morar aqui 
comigo e passou trêis meses morando aqui, aí depois ele mandou 
dinheiro pá’ minha irmã vim, venderam a casa lá, aí eles rieru. 
Que nós também no Piauí não tem emprego né, aí todo mundo 
veio pra cá.

Ao serem questionados sobre o preconceito em relação à sua fala, 
duas participantes identificaram mais claramente as situações como 
tal e três não consideraram desta maneira, mas apenas como uma 
estranheza a respeito do seu modo de falar, pelo sotaque diferente, caso 
este ilustrado abaixo: 

Pesquisadora: E quando tu chegou aqui, exatamente aqui em 
Catalão, tu percebeu algum tipo de preconceito, no início, ou se 
até hoje ainda acontece, por parte das pessoas?
Francisco: Não encontrei não. Só quando eu cunrreçava, o 
pessoal perguntarra logo, que num era daqui né, era dôto lugar 
[de outro]. _ É sou do Nordeste. _ Ah! É porquê cê fala engraçado. 
Desse jeito mermo (risos).
Pesquisadora: Eles percebiam que tu não era daqui principalmente 
por causa da fala?
Francisco Charles Barros: É, [por]causa do reito que a rente fala.

No enunciado acima, o participante afirma não ter se sentido 
constrangido ao ser indagado de onde seria por causa do seu modo de 
falar, ao contrário da participante a seguir:

Pesquisadora: Mas aí no caso, aqui quando tu chegou, tu sentiu 
algum tipo de preconceito?
Creuza: Senti. Eu trabalhava lá no (...), aí as mininas começava 
falar que eu falava diferenti, falei: ar, não sou daqui mesmo, sou do 
Piauí, tenho que falar diferente mesmo. [...] 
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Pesquisadora:  Com relação a eles falarem que você falava 
diferente, essas atitudes deles era negativa, você tomava isso como 
negativo ou você não dava importância?
Narradora: Às vezes eu num ligava não, mas as vezes começava a 
zuar [do] que [eu] falava. Aí tinha hora que eles me perguntavam 
só pra ver [eu] falar, eu também num falava, ficava calada.

Uma questão similar a esta que foi abordada nas narrativas está 
relacionada aos estigmas sociais em relação aos nordestinos de modo 
geral ou a generalizações excessivas, como nota-se no seguinte excerto: 

Aracely: Já houve pessoas que foram em uma praia do Nordeste 
e falaram que o Nordeste não presta. E falaram da comida, sabe? 
[...] Porque foi a uma praiazinha específica, reservada por uma 
família, e aí chegou falando mal da comida, chegou falando mal: 
que era bem é caidinha, tipo num tinha uma condição muito boa. 

No que tange ao preconceito em relação aos seus hábitos e/ou 
crenças, parece que os participantes não entenderam bem a questão, 
pois suas respostas foram evasivas. Outro aspecto salientado pelos 
participantes foi o fato de que a sua inserção em um novo contexto 
social, no caso a cidade de Catalão, provocou alterações em suas 
pronúncias, assim como revelou a participante Ozeny: “Isso foi minha 
irmã mais velha né que[#] ela é mais difícil de falar comigo, aí quando 
ela conversou comigo, ela achou diferente: nossa, mas você ‘tá com 
diferença, com sotaque diferente, eu digo: não ‘tô achando não, eu acho a 
mesma coisa”.

Ao pedir que falassem um pouco sobre diferenças na culinária, nos 
estilos musicais e nos ambientes de lazer entre a cidade onde residiram 
no Piauí e a cidade de Catalão-Go, notou-se que esta foi a pergunta que 
mais revelou aspectos identitários e socioculturais dos participantes e 
foi mencionada com frequência antes mesmo de ser realizada. Percebe-
se que, nas narrativas, a culinária foi a temática mais recorrente. 
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Segundo Godoi (2008, p. 13), a culinária atua na vida humana, sendo 
de suma importância, tanto física quanto social: “Fisicamente, porque 
como organismos biológicos precisamos de comida para sobreviver 
e socialmente, porque o consumo de alimentos pode dizer muito 
sobre quem somos e em que cultura vivemos nos situando em lugares 
sociais”. Dessa forma, também reafirmam Leal e Trigueiro (2006, p. 14): 
“a riqueza do Nordeste reside não somente nas suas belezas naturais, 
mas, também, na sua pródiga e diversificada cultura, onde esplendem a 
culinária e a gastronomia [...]”. A exemplo disso, a participante Ozeny 
observa: 

Eu digo assim: porque tem pessoa como eu, que já tenho certo 
tempo aqui, a pessoa absorve certas palavras, pela convivência, 
por conversá de cada um você vai...[#] Porque você não está 
conversando com as pessoas do Nordeste direto, todo dia, você 
vê as pessoas daqui, conversa com elas, você vai pegando algumas 
palavras, mas porque tem o modo delas falá aqui e tem o jeito de 
‘cê falá, não é?

Essa percepção é clara para a participante, por estar inserida 
em um novo ambiente, em que ela própria reflete que acontece de 
absorverem certas lexias, pois não está em contato diário com seu povo 
e lugar de origem. Isso mostra que o léxico efetivamente usado por 
um grupo pode mudar de região para região, recebendo influências de 
outros falares, sejam eles marcados geográfica e/ou socialmente pelo 
Brasil afora. Diante disso, mesmo após muitos anos longe de uma região, 
é possível que o sujeito mantenha boa parte do vocabulário lá adquirido, 
muitas vezes evidenciando o enraizamento do indivíduo.

Na oitava pergunta, foi pedido aos participantes que mencionassem 
palavras que acreditassem ser específicas do Piauí. Embora ao longo da 
narrativa tenham sido mencionadas lexias que acreditamos ser comuns 
ao âmbito piauiense, principalmente no que tange à culinária local, 
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poucos participantes, em termos exatos, apenas dois, lembraram-se 
especificamente de palavras do lugar, descontextualizadas, ou não as 
consideravam como sendo específicas do Piauí. Parafraseando Bosi 
(2012), entendemos que o pesquisador não deve apressar-se para 
completar ou sugerir lembranças, mas que esses momentos também são 
prenhes de sentidos. 

Para além das questões norteadoras, as narrativas orais em estudo 
evidenciam o enraizamento dos participantes à sua região de origem, 
mesmo integrando novos cenários culturais. Isso vai na contramão da 
vida moderna, conforme salienta Bosi (2012, p. 198): “Os deslocamentos 
constantes a que nos obriga a vida moderna não nos permite um 
enraizamento num dado espaço ou numa comunidade, mas este 
continua sendo um direito humano fundamental”. E é sobre esse direito 
que a participante Ozeny refere-se: “Tem que permanecer com seu falar. 
[...], como eu te falei, é de suas raízes. Eu não gosto de [#] como que se 
diz, se desfazer de onde eu vem’ não”. 

Esse sentimento de pertencimento também observa-se nos dizeres 
da participante Josélica, para quem as raízes socioculturais e linguísticas, 
por conseguinte, não podem ser esquecidas ou substituídas: “[...] as 
pessoas ia’ pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, passarra nem um mêis direito, 
quando voltarra, se vinha do Rio de Janeiro, voltava chiando15, onde foi 
que já se viu isso? Num é influenciado tão rápido assim também não”. 
A participante ainda hipotetiza o seguinte a esse respeito: “Acho que as 
pessoas [#], talvez alguém, algumas pessoas tenham mais dificuldade, por 
se sentir fora do lugar, quer se ambientar logo, não?”. Nesse caso, é possível 
que as alterações na pronúncia, como mencionado pela narradora, sejam 
motivadas pelo estigma relacionado ao seu falar. A depreciação do falar 
nordestino pode levar a um desenraizamento, como aponta o participante 

15 Referência à pronúncia das sibilantes pelos cariocas.
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Francisco: “às veizi’, também tem vergonha do nordeste, aí quer pegar 
logo o linguajar daqui, mode falar do mermo jeito”. 

A análise das questões supracitadas, apontadas nas narrativas, não 
será esgotada nesse artigo, em virtude da extensão máxima requerida. 
Passaremos, agora, à análise das lexias extraídas das narrativas que se 
enquadraram nos seguintes eixos temáticos, que foram preponderantes 
no corpus: culinária, estilos musicais e lazer. As lexias, em sua maioria 
substantivos16, foram consultadas em Ferreira (2004) e Borba (2011), 
sendo selecionadas somente as acepções que correspondiam ao contexto 
das narrativas. Quando elas não se divergiram, foi apresentada apenas 
uma delas.

4.1 CULINÁRIA

No tocante ao eixo temático Culinária, nota-se que as lexias revelam 
elementos que ainda são presentes no cotidiano dos participantes, mesmo 
morando em outra cidade e estado. As unidades lexicais desse eixo temático 
podem ser relativas a algum prato principal como também a ingredientes, 
de modo geral, o que será especificado na análise. Selecionaram-se para 
análise apenas sete (7), que foram mencionadas em pelo menos duas 
narrativas, quais sejam: buchada, carne de sol, mão de vaca, farinha de 
puba, Maria Isabel, baião de dois e doce de buriti.

A lexia buchada é definida por Ferreira (2004, p. 334) como 
“Bras. N. N. E. Cul. Panelada das vísceras e intestinos do carneiro (ou 
do bode) cuidadosamente preparados”, trazendo, assim, a marca de uso 

16 Em princípio, seriam selecionados substantivos, adjetivos e verbos, considerados 
categorias lexicais, mas percebeu-se que os substantivos revelaram melhor os aspectos 
socioculturais. Por essa razão, apenas um adjetivo foi inventariado para análise e 
nenhum verbo.
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como sendo um brasileirismo do norte e nordeste. Ao se referir a esse 
prato como sendo elaborado a partir das entranhas do bode, podemos 
confirmar o que foi mencionado pelos participantes, como se vê na 
descrição feita pela participante Ozeny:

É assim, é o bucho do bode e as tripa tudo dele, aí você tem 
que cortar, ferver também e pegar o bucho e colocar as tripas 
dentro dele e fazer tipo uma bolsinha, ‘cê já viu? (risos) [...] Ah! 
você tempera, ‘cê coloca colorau ou...ou não, de acordo com o 
tempero que ‘cê gosta. Aí coloca pimenta do reino, alho, cebola, 
essas coisas, o tempero que você gostar ‘cê acrescenta, tempera as 
tripas e ele também, o bucho. Aí depois coloca as tripa dentro do 
bucho e costura o bucho. [...] Para ficar tipo uma bolinha mesmo, 
é uma bolsa assim fechada. Aí põe para cozinhar e depois frita 
ela. (fazendo gestos com a mão)

Entendemos, assim, segundo Biderman (2001, p. 17-18), que “O 
dicionário de língua faz uma descrição do vocabulário da língua em 
questão, buscando registrar e definir os signos lexicais que referem os 
conceitos elaborados e cristalizados na cultura [...]”, confirmando a 
definição realizada pelos entrevistados, sendo um prato típico na sua 
região de origem.

Em se tratando de receitas envolvendo carnes bovinas, foi elencado 
o prato mão de vaca, que é feito da canela bovina. Em Ferreira (2004, p. 
1272), esta lexia é definida como “Bras. N. E. Mocotó (1). 2. Bras. N.E. 
Cul. Iguaria preparada com o mocotó”, sendo que para esse vocábulo 
não foi encontrada definição semelhante na obra de Borba (2011). A 
participante Ozeny afirmou que, em sua região de origem, esse prato 
é conhecido com nome diferente do que possui em Catalão. Para ela, 
o prato piauiense é chamado de mão de vaca, enquanto nesta região 
em que mora atualmente encontrou nos estabelecimentos comerciais 
a denominação chambaril, a qual também encontra-se registrada na 
Enciclopédia Internacional de Piauiês, de Cunha (2008). Nesse caso, 
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acreditamos que pode haver mais de uma unidade lexical para designar 
este prato naquela região e que não se pode afirmar que se trata de 
variantes lexicais dialetais.

É importante destacar a recorrência de pratos cujo preparo 
envolve a carne bovina nas narrativas, indicando que a criação de gado 
é comum naquele estado, de modo geral, o que refletiu-se no aspecto 
gastronômico do lugar. Dessa forma, também temos a lexia carne-de-
sol, utilizada como ingrediente no preparo da iguaria Maria Isabel. A 
primeira lexia nomeia a carne preparada com sal e exposta ao sol para 
dessecação (FERREIRA, 2004, p. 409), de forma a garantir-se uma maior 
durabilidade do alimento. A carne-de-sol é um dos ingredientes do prato 
conhecido como Maria Isabel que, para Ferreira (2004, p. 1280), é o 
“Bras. Cul. Prato feito de arroz e carne-seca”.

O baião de dois, por sua vez, é a preparação do feijão e arroz juntos, 
sendo que, segundo narra a participante Aracely, pode ser feita tanto com 
o feijão comum, quanto com o de corda ou o feijão verde. Essa preparação 
une os dois ingredientes mais populares da culinária brasileira, sendo 
possível entendermos que tenha sido esta uma solução encontrada 
pelos sertanejos em épocas escassas de alimentos. Fato pertinente a ser 
destacado é que a culinária piauiense, por vezes é dicionarizada como 
sendo popular de outro estado, o Ceará, como se vê em Ferreira (2004, 
p. 252): “Bras. CE Pop. Prato de feijão e arroz cozinhados juntamente”. 
Então, podemos dizer que trata-se da imbricação cultural entre estados 
próximos geograficamente, ambos pertencentes à região nordeste. A 
interpenetração cultural entre estados nordestinos é assim observada 
pela participante Ozeny: 

Ozeny: [...] no Maranhão é a mesma coisa de ‘cê ‘tá no Piauí, a 
comida lá não tem diferença. [...] Não sei se você conhece o cuxá? 
É típico do Maranhão. Aí lá eles acrescentam na culinária deles, 
mas, fora isso, é a mesma coisa do Piauí.
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Pesquisadora: Então nessas outras cidades do nordeste 
encontram-se essas mesmas comidas, só que sempre com uma 
diferença? 
Ozeny: Isso, sempre com ingredient’ diferentes. 

A unidade lexical doce de buriti foi mencionada por todos os 
entrevistados, não tendo sido encontrada a definição exata para o doce 
da fruta, como narrado pelos participantes. Para Borba (2011, p. 207), 
o buriti é uma “(tupi) palmeira alta, de tronco reto, cilíndrico, folhas 
em tufo, grandes, de extremidades pendentes [...] o fruto essa palmeira”. 
Aracely define o buriti com os seguintes dizeres: “O buriti é uma fruta. 
É tipo um coqueiro, né. É uma palmeira, né, bem grande e são uns 
frutinhos assim vermelhinhos sabe. E é uma coisa de outro mundo. É 
muito gostoso!”. O preparo do doce, segundo esta participante, se faz do 
seguinte modo: “Cê tira a casca, pega a fruta e enche de açúcar, porque 
ela tem um azedinho”. 

Destacamos, ainda, que, na definição da farinha de puba, 
comparecem tanto a lexia macaxeira, quanto a lexia mandioca, como se 
vê na narrativa abaixo17:

Josélica: A farinha de puba, a mandioca tem que ser fermentada, 
a de puba. E também tem que ser com a outra mandioca que não 
encontra aqui, a mandioca [#] como que fala Charles? 
Francisco: Aqui é macaxeira rapá’
Josélica: É. Aqui a mandioca que tem aqui, lá chama é macaxeira, 
essa você cozinha e come. A outra que é feita a farinha de puba ‘cê 
não pode comer ela cozida.

17 O nome da farinha não é mencionado nem como sendo farinha de macaxeira nem 
farinha de mandioca, mas sim farinha de puba, pelos participantes.
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Percebemos que, além da variação lexical, também está presente 
nas narrativas a crença em relação ao fato de poder comer ou não alguns 
preparos, a depender do ingrediente utilizado. 

Já a participante Aracely a nomeia com o item lexical farinha de 
mandioca: [...]: “Quando a gente faz farinhada, aí já pega um pouco 
daquela farinha de mandioca e faz o beiju com coco, faz doce. É uma 
delícia! [#]”. Ferreira (2004, p. 874) define farinha como o “pó em que 
se transformam, uma vez trituradas, certas sementes e raízes, e no 
Brasil com especialidade a farinha de mandioca”, não definindo a lexia 
composta farinha de mandioca. Então, embora sendo pessoas oriundas 
do mesmo estado e referindo-se ao mesmo preparo, há variações em 
suas nomeações. A farinha de puba apareceu assim denominada em três 
narrativas. Dessa forma, consideramos a afirmativa de Bagno (2007) de 
que é natural que a variação aconteça, já que os seres humanos estão em 
sociedade, em vários lugares e por natureza são heterogêneos.

4.2 ESTILOS MUSICAIS

Dentre as lexias inventariadas referentes aos estilos musicais 
piauienses, a mais recorrente nas narrativas foi forró que, na acepção de 
Ferreira (2004, p. 926), é “Bras. N. E. pop. Música originalmente apenas 
instrumental, e dança aparentada ao baião, porém com andamento mais 
acelerado”. Para Borba (2011, p. 638), trata-se de “baile popular em que se 
dança aos pares com música de origem nordestina”. Concordam ambas as 
obras em definir tal lexia como sendo de origem nordestina o estilo musical 
ao qual ela se refere. Para a participante Ozeny, em relação ao forró:

O ritmo é animado, porque de primeiro tinha a sanfona, mas não 
e só isso. É sanfona, guitarra, tudo agora tem bateria. Essas coisas, 
não é uma coisa só de sanfona em si.
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Pesquisadora: Mas você acha que a sanfona é um instrumento 
primordial? 
Ozeny: Isso, tem que ter. Não é igual Luiz Gonzaga, né, mas tem 
que ter.

A participante considera o forró como elemento primordial nas 
músicas nordestinas e ainda identifica o cantor Luiz Gonzaga como 
referência deste estilo. Sobre este cantor, Albuquerque Jr. e Rago (2005, 
p. 176) salientam que: “não é só o ritmo que vai instituir uma escuta 
do nordeste, mas as letras, o próprio grão da voz de Luiz Gonzaga, sua 
forma de cantar, as expressões locais que utiliza, os elementos culturais 
populares, [...], o sotaque, tudo vai ‘significar’ o Nordeste”. Segundo o 
autor, Luiz Gonzaga trouxe em seu repertório musical singularidades 
culturais que inauguram a identidade nordestina na música, tornando-
se referência desta até os dias atuais.

Para a participante Aracely, “o forró é o Aviões do Forró18. Aqui de 
vez em quando a gente escuta que já tem muito piauiense nessa cidade. 
O forró daqui também já é mais universitário, que é mais pro sertanejo, 
lá pra gente é mais apressado também. Nós somos mais agoniados que 
vocês. [#] (risos)”, traçando um paralelo entre o forró nordestino e o 
goiano.  De forma semelhante, posiciona-se o participante Francisco, ao 
asseverar que: “lá pra nóis é forró pé de serra, aqui é sertanejo de raiz”. 
A vida em território goiano proporcionou também aos participantes 
o contato com outros ritmos, como afirma a participante Ozeny “tem 
algumas músicas sertanejas que a gente ouve sim. Também como a (...) 
[filha da participante] também ‘tá muito acostumada aqui e ela gosta 
bastante das músicas sertanejas, aí não tem como [#]”.

18 Banda de música reconhecida em território nacional por seu forró eletrônico. 
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4.3 ESPAÇOS DE LAZER

Dentre as lexias concernentes aos espaços de lazer, selecionamos 
seis (6) para análise, a saber, praia, açude, balneário, feira, shopping e 
vaquejada. Desse modo, pode-se perceber que as diferentes opções de lazer 
estão relacionadas à cidade de origem dos narradores. Dois participantes 
são do litoral piauiense e, por isso, um deles apontou o seguinte: “Ah, aqui 
tem muita diferença lá. Lá tem muitos lugá pá gente saí, aqui num tem, lá 
tem praia, tem ri” (Francisco). Mais uma vez, percebe-se um contraponto 
entre a cidade de origem e aquela em que reside atualmente. Encontramos 
em Borba (2011, p. 1105) que a praia consiste em uma “região banhada 
pelo mar; costa; litoral; beira-mar; orla”.

Para os narradores originários de cidades mais distantes do litoral, 
a lexia praia não foi mencionada como opção de entretenimento, visto 
que ela não fazia parte das suas formas de lazer, pela localização da 
cidade. A escassez da água também demonstrou influência sobre os tipos 
de lazer, já que um dos lugares frequentados pela participante Creusa, 
por exemplo, “Era um açude enorme que tinha lá, mas só que não chove 
mais, aí tá secando. [...] Pesquisadora: Esse lugar vocês frequentavam 
para tomar banho? Creusa: É”. Entendemos açude, segundo Borba (2011, 
p. 21), como uma “construção destinada a represar águas; barragem”. 

Ozeny, por sua vez, menciona que, em Teresina, nos bairros 
menores, “Tem tipo uma piscina, só que num chega uma piscina em 
formato de piscina, é um lagozinho, que as pessoas vão lá tomar banho”. 
Entendemos, por esse trecho, que a narradora, por não encontrar-se 
mais na região a que se refere, demonstra certa dificuldade para lembrar 
como ela é. Pesquisadora: “E é lago com água corrente, vem do rio, vem 
da praia, de onde que é? Ozeny: “Vem do rio, é tipo como se fosse assim 
uma nascente, que eles pegam [#], tem assim o José de Freitas, tem um 
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bainoário, é bainoário”. Ferreira (2004, p. 257) define balneário como o 
“Recinto público destinado a banhos”. 

Sobre as opções de lazer em Catalão, a participante Ozeny 
menciona que, para se divertirem, “A gente vai na feira, nas feirinhas 
que tem, pescar que nem te falei, ir para roça na casa dos amigos. Só isso 
que a gente faz mesmo, nos finais de semana”. De acordo com Ferreira 
(2004, p. 884), a feira é um “Lugar público, muitas vezes descoberto, 
onde se expõem e se vendem mercadorias”, sendo uma prática muito 
comum nesta cidade que, para os apreciadores, é um lugar para passear 
e fazer compras.

Por outro lado, Aracely também revelou o seguinte: “lá, eu ia 
muito para o shopping, era praticamente todo final de semana, era 
meu ponto, era o shopping”. Para a lexia shopping, entende-se, segundo 
Ferreira (2004, p. 184), como shopping center, “reunião de lojas 
comerciais, serviços de utilidade pública, casas de espetáculo, etc., em 
um só conjunto arquitetônico”. Aracely também menciona a vaquejada: 
“Lá tem aquele, tipo aquela pecuária aqui, lá tem bem mais assim [...] 
Vaquejada é o nome, tem o rodeio. É porque eu não participo mais, né? 
(risos) Tem o rodeio também e tem o show depois. É igual, só que lá o 
nome é vaquejada”. Nos dicionários, não foi encontrada acepção similar 
à usada nas narrativas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando nos propusemos a formar o corpus desta pesquisa, a 
partir de falares de piauienses residentes em Catalão-Go, intencionamos 
compreender melhor, enquanto falante da mesma variedade, as 
especificidades desses falares. Com a pesquisa de campo, pôde-se 
perceber que se trata de considerar o outro como elemento constituinte 
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dessas variações tão ricas que colorem a nossa língua. Certamente, 
ao transcrever as narrativas orais não é possível fidelizar todas as 
experiências vividas no momento de interação durante as gravações, 
como também transmitir, por meio do texto escrito, toda a vivacidade e 
os sentimentos dos participantes. 

Consideramos, pois, que as unidades lexicais analisadas neste 
trabalho revelaram que há interinfluências entre os estados, como 
pôde-se verificar na ausência de marcas de uso nas obras lexicográficas 
em estudo. A partir do entendimento de que a forma de falar de um 
povo está repleta de sentidos próprios, pode-se observar que o léxico 
demonstra, nas suas nomeações, o universo cognoscível pelo filtro 
social e cultural em que o sujeito se encontra. A memória permitiu 
aos participantes trazerem à tona elementos e práticas piauienses que 
revelam o seu sentimento de pertença àquele local que, mesmo distante 
em termos geográficos, permanece vivo na memória e nos hábitos 
culturais dos participantes.

Os resultados evidenciaram que as lexias correspondem 
principalmente ao eixo temático da culinária, dos estilos musicais e 
de ambientes de lazer, denunciando, assim, seu universo social, assim 
como circunstâncias históricas e culturais. Verificou-se que as escolhas 
lexicais dos participantes refletem vivências culturais não somente do 
âmbito piauiense, mas do Nordeste brasileiro de modo geral. 
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PESQUISA AÇÃO: A CONTRIBUIÇÃO DA 

PRÁTICA ADQUIRIDA EM UM PROJETO DE 

EXTENSÃO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

E DESEMPENHO EM SALA DE AULA

Victor Hugo Borges dos Santos (UFCAT)

Luciane Guimarães de Paula (UFCAT)

INTRODUÇÃO

O principal gatilho para este tema que será abordado surgiu 

durante a minha participação em um curso de línguas estrangeiras 

oferecido à comunidade, no qual tanto  os estudantes da faculdade 

quanto a população da cidade podiam participar, no meu caso, pude 

atuar como professor responsável do ensino da língua inglesa, que foi 

realizado pelo Centro de Línguas da UFCAT (Universidade Federal de 

Catalão), o maior Projeto de Extensão existente na instituição.

O Centro de Línguas é uma escola de cursos de línguas que 

oferece a oportunidade de estágio aos discentes do curso de Letras para 

vivenciar a prática, ou seja, para atuarem como professores durante seu 

processo de formação. O projeto, que foi criado em 1997 pelo então 

Departamento de Letras da Regional Catalão (atualmente UFCAT em 

transição) chegou a ter 600 alunos matriculados e cerca de 30 alunos 
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bolsistas que atuavam na secretaria e no ensino de seis idiomas, a saber: 
inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e LIBRAS.

Todavia, em meados do mês de fevereiro de 2020, momento em 
que o Brasil e o mundo se deparou com o surgimento da pandemia do 
COVID-19, vírus responsável por uma infecção respiratória grave e 
altamente transmissível, mudou radicalmente o contexto de ensino do 
Projeto, uma vez que a doença obrigou o imediato distanciamento social, 
fazendo que todos os estabelecimentos que gerassem aglomerações 
fechassem, obrigando as escolas realizaram suas aulas remotamente, 
através de plataformas que permitiam a interação entre professor e aluno.

Assim, a partir de 2020 toda a estrutura organizacional do Centro 
de Línguas foi alterada por causa da necessidade de distanciamento 
social, como consequência, a partir daquele momento, todas as atividades 
presenciais foram suspensas e os professores continuaram com as aulas 
na modalidade remota. O impacto foi muito grande no número de 
participantes do Projeto, pois logo surgiram desistências e trancamentos 
uma vez que muitos alunos não se adaptaram ao ensino online naquele 
momento. A secretaria que era composta por 6 alunos passou a funcionar 
com apenas 2 e dos 30 professores que atuavam até início de 2020, 
permaneceram apenas 11 e o número de alunos matriculados caiu para 
cerca de 200 desde o segundo semestre de 2020. Apesar dos percalços 
e das perdas, o Projeto se reorganizou e se adaptou às novas exigências 
do momento pós Covid-19 e permanece contribuindo sobremaneira para 
a formação dos graduandos, bem como prestando excelente curso de 
idiomas à comunidade da região de Catalão.

Cabe ressaltar que os alunos professores do Centro de Línguas 
são coordenados por um professor do curso de Letras que é responsável 
pelo acompanhamento administrativo e pedagógico do Projeto. De 
fato, ao planejarem e ministrarem aulas de língua estrangeira com 



Pesquisa-ação: a contribuição da prática adquirida em um projeto de 
extensão para a formação docente e desempenho em sala de aula 133

o acompanhamento de uma orientadora pedagógica, os formandos 
ganham experiência acadêmica e profissional e têm uma noção sobre 
como será sua vida profissional. A partir desse contato direto com a 
sala de aula foi possível perceber a minha evolução com o passar do 
tempo, pequenas “manias” (vícios) que atrapalhavam a minha prática 
de ensino, além de observar como a prática rotineira me auxiliou para 
ter um novo olhar sobre o ensino da língua, além do mais esse contato 
obriga que o participante aprenda a resolver contratempos que surgem 
no decorrer de cada ação.

Assim, a presente pesquisa consiste em uma pesquisa do professor 
sobre ele mesmo, procurando compreender melhor a sua práticas 
didática e também a aperfeiçoar sua atuação em sala de aula. Desse 
modo, neste estudo serão apresentadas as inquietações demonstradas 
pelo professor, além de seus anseios, expectativas, frustrações, ideias 
inovadoras, contratempos, resultados, positivos e negativos e as soluções 
encontradas para os contratempos enfrentados em sala de aula.

O presente trabalho é de grande valia, pois visa contribuir para 
aprofundar as discussões relacionadas à prática do professor em sala 
de aula remotamente, buscando compreender melhor como ocorre o 
desenvolvimento do professor em formação, como evoluem e adquirem 
confiança ao enfrentar os desafios da profissão. Além disso, ao mostrar 
as emoções e dificuldades sentidas e enfrentadas pelo professor em 
seu processo de evolução profissional, o presente estudo mostra passo 
a passo desse processo evolutivo, dados ricos que permitem a reflexão 
sobre a formação docente em um contexto mais amplo.

Além de ter como objetivo avaliar as contribuições à formação 
acadêmica e profissional que a experiência como professor de língua 
estrangeira (inglês) possibilitou por meio da participação do Projeto 
de Extensão “Centro de Línguas”. Almejou também identificar as 
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dificuldades enfrentadas ao assumir aulas de língua inglesa no Projeto, 
bem como possíveis falhas didáticas do professor em sala de aula e a 
tentativa de encontrar soluções para tais entraves.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1) Verificar quais foram as contribuições à formação acadêmica 
do professor pesquisador que a participação no Projeto de Extensão 
“Centro de Línguas” incentivou.

2) Investigar como a prática em sala de aula contribuiu para o 
desenvolvimento profissional do professor-pesquisador.

3) Identificar as dificuldades enfrentadas pelo professor e alunos 
durante o ensino remoto de inglês, bem as soluções adotadas para 
contornar os problemas vivenciados.

HIPÓTESE TEÓRICA

Acredita-se que a participação no projeto de extensão oferecido 
pelo Centro de Línguas representa uma importante contribuição na 
formação acadêmica e profissional do formando, a oportunidade 
de ministrar aulas de língua inglesa permite ao estagiário adquirir o 
conhecimento sobre como será a sua carreira profissional.

Neste processo o docente expõe-se aos obstáculos enfrentados 
no cotidiano em sala de aula, no qual o mesmo consegue verificar sua 
evolução a partir de suas experiências, vale ressaltar que a partir desta 
prática o indivíduo torna-se capaz de identificar e solucionar as crises 
que surgirão em seu cotidiano, refinando sua metodologia e didática.
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PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

O ensino de Língua estrangeira desde o seu surgimento com 
o ensino de línguas clássicas como latim e grego passou por várias 
mudanças no que diz respeito a metodologia de ensino. O ensino 
tradicional por meio do ensino estrutural da gramática e tradução foi 
substituído ao longo dos anos por diversas metodologias. Vale destacar 
alguns dos métodos mais conhecidos como o método da gramática e 
tradução, o audiolingual, o sugestopédico e por último a abordagem 
comunicativa. Hoje, porém, vivemos o período do pós-método que 
resume-se na construção de abordagens construídas pelo professor 
para serem próprias do contexto sócio econômico, contexto político, 
contexto histórico que o aprendiz da língua se encontra, como o escritor 
Gisvaldo Araujo Silva relata em seu artigo “o papel do(a) professor(a) 
não se resume a selecionar conteúdo e escolher técnicas para aplicá-los, 
ele também pode possibilitar que os aprendizes reflitam sobre seu papel 
na sociedade” (2004, p. 6). A seguir faremos uma breve retrospectiva 
dos principais marcos metodológicos do ensino de língua estrangeira, a 
começar pelo ensino das língua clássicas.

BREVE HISTÓRICO DOS MÉTODOS DE ENSINO DE LÍNGUAS

Logo após o término do império romano, no qual o latim falado 
deixou de existir, deixando inúmeras obras de suma importância 
escritas nessa língua, além do surgimento do grego, surgiu o método 
gramática e tradução, usada por muito tempo por professores de línguas 
estrangeiras como a língua inglesa para ensinar seus alunos.

Neste modo de ensino o professor explica o tempo verbal 
trabalhado, a estrutura da frase, as exceções e suas regras usando 
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exemplos, em seguida pede para que os alunos façam traduções das 
frases para a sua língua natal ou para o idioma que está estudando, 
como Luciano Amaral Oliveira exemplifica em seu livro.

O professor apresenta as regras sintáticas, geralmente usando 
quadros de elementos gramaticais e paradigmas sintáticos, sem deixar 
as famigeradas exceções e regras. Depois ele aplica as regras a exemplos 
cuidadosamente escolhidos para encaixarem direitinho nas regras 
apresentadas, [...] Em seguida os alunos tem de aplicar as regras em 
exercícios de tradução com o intuito de evidenciarem que não apenas 
compreenderam a apresentação das estruturas gramaticais, mas que 
também aprenderam as regras. (OLIVEIRA, 2017, p. 76)

O método audiolingual teve seu surgimento com o avanço 
tecnológico em 1900, neste momento as pessoas necessitavam comunicar 
oralmente com nativos de outras línguas, fato este problemático no 
método anterior, como Amaral (2017) descreve, “[...] as pessoas queriam 
ouvir e falar com outras em diferentes partes do mundo, [...]. Queriam 
aproveitar os benesses dos avanços tecnológicos.” (p. 94). Este autor 
também ressalta que a comunicação escrita torna-se secundaria nesta 
abordagem, priorizando a fala do estudante, “[...] o principal objetivo é 
capacitar o aluno a se comunicar oralmente na língua estrangeira com um 
nível de proficiência semelhante ao de um falante nativo.” (2017, p. 95).

Sendo assim, esse método se tornou uma junção da teoria da 
linguística estruturalista e da teoria de aprendizagem behavorista. 
Por teoria de língua estruturalista, entende-se que a língua é um 
conjunto de estruturas que permitem a comunicação do aluno usando 
a língua estrangeira com o objetivo de adquirir proficiência linguística 
semelhante a de um falante nativo e por teoria de aprendizagem 
behaviorista, entende-se que a aquisição de uma língua é como aquisição 
de hábitos, por meio da repetição do reforço positivo. O método baseia-
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se no princípio de que as habilidades têm uma ordem a ser seguida, 
isto é, a ordem natural que as crianças aprendem a sua língua materna 
(OLIVEIRA, 2017, p.99). O aprendizado da língua nativa de qualquer 
falante, também conhecida como língua materna:

O professor deve seguir esta ordem: compreensão oral, fala, 
leitura e escrita. [...] É a lógica da aquisição da língua materna: 
primeiro, ouvimos; depois, aprendemos a falar; somente depois 
aprendemos a ler para, em seguida, aprendermos a escrever.    
(Oliveira, 2017, p. 100)

Segundo o autor supracitado, em 1960 devido à grande insatisfação 
em relação ao   método audiolingual, ocorreu-se o surgimento do método 
sugestopédico. Nesta metodologia, o aluno assumia uma identidade 
diferente para que, caso ele cometesse um erro, isso não faria com que 
se sentisse envergonhado, “menosprezado e/ou reprimido”.

Sendo assim o professor instiga o aluno a aprender a matéria, 
buscando encorajar as capacidades existentes conscientes e inconsciente 
do estudante, seguindo os princípios do método, sobre o qual Aguilar (s/a) 
afirma“ [...] a alegria, a ausência de tensão, a unidade do consciente e do 
inconsciente, a activação de reservas da personalidade, o apelo constante 
ao desenvolvimento pessoal e a interação sugestiva”, procurando a ação da 
aprendizagem de forma rápida e eficaz sobre o discente.

Apesar do surgimento de diversos métodos, professores e alunos 
sempre se mostraram insatisfeitos com um ou outro aspecto do método 
e isso sempre foi um gatilho para uma eterna insatisfação metodológica. 
Essa insatisfação com os métodos fez com que algumas escolas 
decidissem dar mais autonomia para o professor, não fazendo com que 
ele siga o método de maneira rígida, surgindo assim, o método eclético 
(OLIVEIRA, 2017).
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Apesar do método citado acima ter uma pequena semelhança 
com período denominado de “Pós método”, quando nenhum método 
específico é adotado de maneira rígida, vale lembrar que essa semelhança 
se deve apenas ao fato de que no método eclético o professor tem a 
autonomia de usar técnicas de outro método para conseguir realizar seu 
trabalho. Como destaca Oliveira (2017), “[...] o professor pode adotar 
técnicas, atividades e princípios teóricos de métodos variados sem se 
comprometer teoricamente com nenhum deles.” (p.197)

METODOLOGIA

A presente pesquisa foi realizada por meio da metodologia de 
pesquisa denominada “pesquisa ação” que, se enquadra na categoria 
conhecida como “pesquisa qualitativa”. Antes de detalhar o contexto da 
presente pesquisa, faz-se necessário compreender o que se entende por 
pesquisa ação. A pesquisa ação teve início com os trabalhos do psicólogo 
alemão Kurt Lewin, que nomeou este método de pesquisa como “Teoria 
de Campo”. Segundo Melo, Filho Maya e Chaves Viana, (2015, p. 154):

Ao propor a pesquisa-ação, Lewin ousou não apenas estudar o 
problema in loco, mas participar do problema. Conviver com a dor 
dos sujeitos para compreender clinicamente o seu problema. Observar, 
descrever, analisar e devolver a escuta na busca do conhecimento

Logo, o pesquisador deve vivenciar a experiência, “sentir na pele” 
para poder aprender e melhorar no dia a dia, assim coletando dados 
estáveis, pois os mesmos foram adquiridos a partir de sua introdução 
naquele contexto étnico, social, racial, histórico. Essa pesquisa permite 
uma visão interna do problema que deve ser solucionado, no qual o 
pesquisador faz parte do problema e busca resolve-lo no seu cotidiano, 
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diferenciando das demais pesquisas que têm uma visão mais superficial 
do assunto.

Conforme argumenta Tripp (2005, p. 445):

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia 
para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo 
que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino 
e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos, mas mesmo 
no interior da pesquisa-ação educacional surgiram variedades 
distintas

Desse modo, a pesquisa ação permite ao docente investigar a 
sua própria prática com o intuito de buscar soluções para problemas 
ou dificuldades em sala de aula. Em suma é um meio de aprofundar o 
conhecimento das questões relacionadas à prática docente. Conforme  
Melo;  Filho e Chaves,  2016:

Em resumo, a pesquisa-ação é ao mesmo tempo uma metodologia 
de resolução de problemas psicossociais e uma investigação científica e 
teórica sobre o mesmo problema. Seu fundamento teórico é que se somos 
parte do problema, o grupo como um todo dinâmico do qual faço parte 
pode investigá-lo e propor soluções melhores do que um pesquisador 
isolado e externo ao grupo. Noutros termos, os sujeitos envolvidos na 
investigação são uma parte significativa do problema pesquisado e a sua 
resolução serão atravessadas pela mudança de comportamento deles na 
comunidade. (MELO; FILHO e CHAVES 2016, p.154)

Portanto como evidenciado acima o pesquisador não somente 
observará como o problema enfrentado funciona, mas vivenciará ele 
pois estará introduzido naquele contexto, além do mais o autor não 
será o único responsável pela solvência das irregularidades, pois ele 
estará participando de uma corporação no qual poderão trabalhar em 
conjunto para alcançar a solução. Assim, a pesquisa-ação segue um 
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ciclo com as investigações-ações. Essa metodologia busca aperfeiçoar 
a prática a partir do encontro com a problemática, como Tripp ressalta 
em seu artigo ( 2005, p.445):

É importante que se reconheça a pesquisa-ação como um dos 
inúmeros tipos de investigação-ação, que é um termo genérico para 
qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática 
pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a 
respeito dela. Este ciclo se resume em, monitorar e descrever os efeitos 
da ação, avaliar os resultados da ação, planejar uma melhora da prática 
e agir para implantar a melhora planejada, como pode ser observado na 
imagem abaixo, retirada da pesquisa de David Tripp (p. 446, 2005).

Quadro 01. TRIPP (2005)

De início o pesquisador deve identificar o problema, logo em 
seguida planejar uma solução no qual o mesmo considera funcional, em 
seguida ele deve aplicar na prática a proposta monitorando os resultados.
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INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para a coleta de dados o professor pesquisador lança à mão de 
três instrumentos, a saber: diário do pesquisador, questionário para os 
alunos e entrevista com os alunos. A seguir, será detalhado como será 
utilizado cada instrumento durante o processo investigativo.

DIÁRIO DO PESQUISADOR

O professor pesquisador utilizou um diário para a anotação 
das suas impressões e observações da prática. Nele foram anotadas 
detalhadamente os procedimentos adotados nas aulas e acontecimentos 
mais relevantes, desde o planejamento, sentimentos, idéias, até os 
resultados finais adquiridos através de tais ações.

É importante ressaltar a considerável e visível dificuldade que 
seria para um professor, em seu processo de formação, realizar uma 
pesquisa por meio de uma auto observação e auto avaliação. Assim, para 
buscar manter o distanciamento necessário para investigar a própria 
prática a utilização desse diário do pesquisador foi essencial para poder 
colher dados e registrar cada detalhe de todas as aulas ministradas, por 
isso os registros foram feitos antes (no momento da planejamento da 
aula) e após cada aula. Segundo Bortoni-Ricardo (2009) o diário do 
pesquisador representa uma forma muito fácil e eficaz para os professores 
pesquisadores, pois, conforme a autora acima destaca consiste em um 
recurso rápido e prático: “Escrever em um diário é uma forma muito 
prática e familiar aos professores e é possível fazer anotações entre 
uma atividade e outra, sem que isso tome muito tempo”. (BORTONI-
RICARDO, 2009, p. 46-47).
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Portanto, o uso desse diário representou um recurso muito eficaz 
para o processo investigativo, pois permitiu ao pesquisador, reler as 
notas do diário, relembrar detalhes de práticas trabalhadas que deram 
certo e reformular as práticas que não tiveram resultados positivos. Além 
disso, ele pôde anotar suas principais preocupações, seus sentimentos 
do momento, inquietações, intuições, expectativas e possíveis soluções 
para determinadas dificuldades observadas na sala de aula. Enfim, o 
diário foi fundamental para manter um registro diário das atividades e 
experiências em sala de aula, registro que auxiliou sobremaneira durante 
as análises dos questionários dos alunos e nos resultados da pesquisa 
como um todo ao permitir, sempre que foi necessário, relembrar algum 
detalhe importante.

QUESTIONÁRIOS PARA OS ALUNOS

Além do diário do professor pesquisador, a percepção dos alunos 
a respeito do processo de aprendizagem da língua inglesa, de modo 
específico a sua observação da rotina em sala de aula foi acolhida por 
meio um questionário que os alunos que receberam e preencheram no 
fim do segundo semestre de 2020. Este instrumento de coleta de dados 
indagava a respeito de vários aspectos em relação à aula de língua inglesa, 
a saber: os pontos positivos, negativos, se ocorreu alguma mudança 
durante as aulas ministradas, etc.

ANÁLISE DOS DADOS: RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS.

A partir da análise dos questionários, tornou-se possível 
identificar dados baseados na visão dos alunos, neste documento os 
alunos tiveram a opção de se identificar por pseudônimo para preservar 
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sua identidade e assim se sentir mais à vontade para responder as 
perguntas. Contudo, como alguns alunos não indicaram pseudônimos 
no questionário optamos por identificar todos de maneira uniforme por 
apenas números. Além disso a idade e o gênero sexual também foram 
informações opcionais. Ao todo dez alunos concordaram em participar 
da pesquisa, porém apenas oito enviaram os questionários respondidos. 
Sendo assim, a presente sessão consiste na análise dos oito questionários 
respondidos pelos alunos e dos dados retirados do diário do pesquisador.

Essa investigação foi separada em duas partes, sendo a primeira 
construída com questões relacionadas ao seu envolvimento com as 
aulas remotas, em que buscou pautar dificuldades, facilidades, pontos 
positivos e negativos a partir de sua participação no curso de língua 
inglesa. Logo em seguida as perguntas giram em torno à prática do 
professor responsável pela sala, neste momento procurou avaliar a 
metodologia, a prática didática, os pontos positivos e negativos, e 
melhorias que podem ser colocadas em ação na classe.

PRIMEIRA PARTE: SOBRE AS AULAS REMOTAS:

Questões sobre as aulas:

1) Você se adaptou ao ensino remoto de inglês?

2) Você sentiu dificuldades em acompanhar as aulas online? Se, sim, 
explique.

3) Quais dificuldades você teve para estudar durante a pandemia?

4) Qual foi sua motivação para continuar estudando mesmo por meio de 
ensino remoto?

Ao analisar as respostas adquiridas em relação ao ensino, 
observamos que a maioria se adaptou à modalidade remota adotada 



Victor Hugo Borges dos Santos, Luciane Guimarães de Paula144

logo após o surgimento da pandemia em março de 2020. A primeira 
questão indagava se o aluno havia se adaptado ao ensino remoto. Dos 
8 alunos, 7 disseram que sim, apenas um aluno (aluno 8) respondeu 
diferente:

“Mais ou menos, tive dificuldades em acompanhar as aulas por 
causa da internet e porque é uma dinâmica que, até então, estava fora da 
minha realidade.”

Em relação às dificuldades enfrentadas (questão 2), dos 8 alunos 
que responderam ao questionário, três alunos sentiram dificuldades 
quanto a acessibilidade dos alunos, sendo o problema a instabilidade 
da internet que atrapalhou bastante os estudantes em seu processo de 
formação, como podemos ver nas respostas à questão 2 reproduzidas 
no quadro abaixo:

Questão 2: Você sentiu dificuldades em acompanhar as aulas online? Se, 
sim, explique.

Aluno 5, 13 anos de idade: “Só algumas vezes quando a internet ficava ruim.”

Aluno 6, 12 anos de idade:“Poucas vezes umas era por causa da internet”

Aluno 1 de 14 anos “Sentia quando a internet ficava ruim.”

Aluno 8 - 22 anos de idade: “Sim, as vezes ficava difícil acompanhar por 
causa da internet e
porque é uma dinâmica que até então, estava distante da minha realidade.”

Aluno 2, 23 anos de idade: “Mais ou menos, pelo fato de não poder participar 
de uma aula na
semana.”

Como se pode observar as dificuldades em sua maioria são por 
causa de problemas de conexão de internet. Somente um aluno atribuiu 
a dificuldade por perder uma das duas aulas semanais por causa de 
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outros compromissos profissionais que coincidiam com um dos dias da 
aula de inglês, como podemos ver no seu comentário acima ilustrado.

Finalizando ao colocar em um gráfico numérico podemos definir 
que 50% dos alunos tiveram problemas de conexão ao acompanhar as 
aulas remotas, os outros 37,5% não tiveram nenhuma dificuldade para 
fazer o acompanhamento remoto, por fim 12,5% tiverem problemas em 
relação ao cronograma.

Dificuldade para acompanhar as aulas

Internet Sem di�culdades Cronograma

As respostas à questão 3, que indagava aos participantes a respeito 
de estudar durante a pandemia, apontou diversos aspectos diferentes, 
como a falta de atenção, a instabilidade de conexão que acabava cortando 
as falas do professor, grande demanda de tarefas internas e externas do 
curso e os cronogramas, como podem ser observados em algumas das 
respostas reproduzidas no quadro a seguir:



Victor Hugo Borges dos Santos, Luciane Guimarães de Paula146

Questão 03: Quais dificuldades você teve para estudar durante a pandemia?

Alunos 1 (13 anos) e 5 (14 anos): “A falta de atenção.”

Aluno 3 (20 anos):“O tempo, todos os professores passavam muita coisa pra 
estudar”

Aluno 8 (22): “As distrações de estar em casa”

Aluno 4 (11 anos): “A internet não estava boa ás vezes”

Aluno 6 (12 anos): “as vezes tinha compromisso e não consegui participar 
das aulas e isso me prejudicou um pouco”

Aluno 7 alegou que numa escala de 0 a 10 o grau de dificuldade dele foi 2.

Aluno 2 (23 anos) “Horários”

Por fim o aluno 7 alegou ter uma dificuldade de 2 em uma escala de 0 
a 10, no qual considera-se pouca dificuldade, ou seja 12,5%, teve facilidade 
com método de ensino. Como se pode observar, 25% definiram a falta de 
atenção o maior obstáculo para uma boa aula remota, 25% consideraram 
a quantidade de exercícios, 12,5% distrações existentes em sua residência, 
12,5% a internet e finalizando 12,5% compromissos externos.

Falta de atenção Quantidade de exercícios Internet

Compromissos externos Pouca di�culdade Distrações em casa
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A quarta e última questão da 1ª parte do questionário (“Qual foi 
sua motivação para continuar estudando mesmo por meio de ensino 
remoto?”) permitiu-nos notar a diferença de interesses entre as faixas 
etárias dos alunos participantes da pesquisa. Neste momento foi possível 
observar que os estudantes de 13 anos e três de 20 à 23 anos de idade 
tem como objetivo aprender a língua estrangeira para auxilia-los em 
suas vidas profissionais, sendo estes os alunos 2, 3, 7 e 8, constatando 
essa afirmação a partir de suas respostas a seguir.

Questão 4: Qual foi sua motivação para continuar estudando mesmo por 
meio de ensino remoto?

Aluno 2 (23 anos): “fazer um mestrado.”

Aluno 3 (20 anos): “Formar o mais rápido possível.”

Aluno 8 (22 anos): “É muito importante para meu futuro, pessoal e profissional.”

Por outro lado, os alunos de 11 à 13 anos alegaram que sua 
motivação é a sua vontade própria de aprender, um aluno de 14 anos 
alegou que os pais eram o principal motivo e por último um aluno 
apenas disse que gostaria de terminar mesmo sendo remotamente, 
como se pode observar do quadro abaixo:

Aluno 6 (12 anos) “Eu sempre gostei de inglês eu começei a fazer pq eu 
gostava e ia me
ajudar no futuro e quando a gente quer uma coisa a gente não desisti e foi 
por isso que eu continuei a fazer inglês”

Aluno 4 (11 anos) “Saber falar inglês”

Aluno 5 (13 anos) “Eu quero aprender inglês.”

Aluno 1 (14 anos) “Meus pais”

Aluno 7 (13 anos) “porque eu queria completar meus estudos em inglês 
mesmo sendo online”
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Sendo assim é válido dizer que 37,5% dos estudantes que 
responderam o questionário, tem como principal objetivo melhoria em 
suas capacidades intelectuais para obter mais chances em suas carreiras 
profissionais, logo 37,5% buscam aprender como vontade pessoal, 12,5% 
apenas gostaria de terminar o curso e 12,5% alega não ter interesse em 
participar das aulas, mas sim seus pais.

Vida pro�ssional Vontade pessoais

Após terminar o cursoPais

SEGUNDA PARTE: SOBRE A PRÁTICA DO PROFESSOR:

A seguir apresentaremos os dados obtidos a partir da análise da 
segunda parte do questionário que abordava especificamente a prática 
do professor.



Pesquisa-ação: a contribuição da prática adquirida em um projeto de 
extensão para a formação docente e desempenho em sala de aula 149

Questões sobre a prática do professor:

Como você avalia as aulas de inglês?

Na sua opinião, quais os pontos positivos e negativos da metodologia 
adotada pelo professor?

Qual é o nível de satisfação com as aulas de inglês? Marque apenas uma das 
opções abaixo:
(  ) muito satisfeito   (  ) satisfeito   (  ) pouco satisfeito  (  ) não sabe opinar

Aconteceu algum problema em sala de aula durante esse semestre? Como o 
professor procurou resolver a questão?

Na sua opinião o que poderia ser feito melhorar as aulas de inglês?

Você acredita que você teve um bom desenvolvimento na língua inglesa 
durante o ensino remoto? Justifique.

Que sugestões você poderia dar aos professores de inglês para ajudar os 
alunos a aprender a língua pela internet?

Na segunda parte do questionário, os alunos foram desafiados a 
avaliar as aulas de modo geral e a prática do professor, bem como a 
metodologia utilizada nas aulas de inglês como se pode observar nas 
perguntas reproduzidas no quadro acima. Observe logo a seguir as 
respostas à primeira pergunta “Como você avalia as aulas de inglês?”. 
De modo geral é possível perceber a satisfação dos alunos em relação às 
aulas, visto que os oito alunos usaram adjetivos como “boas” e “ótimas” 
para avaliar as aulas, como se pode ver nos seguintes comentários.

Aluno 8 (22 anos): “Tem uma ótima didática E tentou trazer várias dinâmicas 
diferentes para a aula.”

Aluno 6 (12 anos): “Eram muito boas e dava pra entender bastante”

Aluno 7 (13 anos) “Muito boas, O professor explica bem é um bom professor”
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Deste modo fica evidente que 100% dos alunos demonstraram 
satisfação em relação às aulas de língua inglesa. Esta satisfação deve 
ser considerada a partir do conhecimento prévio sobre o conteúdo 
aplicado naquele momento pelo professor, pois o mesmo conteúdo já 
havia sido trabalhado em diferentes contextos, tanto presencial quanto 
virtualmente. Como descrito em seu diário de pesquisador.

A questão seguinte teve o objetivo indagar a opinião dos alunos 
em relação à metodologia utilizada nas aulas (“Na sua opinião, quais os 
pontos positivos e negativos da metodologia adotada pelo professor?”). 
Infelizmente dois participantes deixaram essa questão em branco e ao 
serem questionados a respeito, alegaram não terem visto e esquecido de 
responder a pergunta.

Consequentemente obteve-se seis pontos positivos e três negativas, 
no qual dois alunos alegaram que o professor falava rápido em certos 
momentos no decorrer das aulas. Dentre as respostas que apresentavam 
críticas, um dos alunos sugeriu que o professor poderia melhorar sua forma 
de ensinar. O quadro abaixo reproduz os feedbacks positivos  e negativos.

Aluno 8 (22 anos): “Ele tem uma ótima didática, não vi pontos negativos”

Aluno 2 (23 anos): “Pontos positivos: Em certos conteúdos o professor 
sempre fazia uma dinâmica diferente, “obrigando” os alunos a falar em 
inglês. Pontos negativos: As vezes ele falava muito rápido.”

Aluno 6 (12 anos): “Na minha opinião não teve nenhum ponto negativo eu 
gostei bastante”

Aluno 5 (13 anos): “Os positivos são o carisma e a forma de ensinar, porém, 
acho que ele pode melhor um pouco mais essa forma de ensinar.”

Aluno 1 (14 anos): “Positivos são o carisma do professor e a paciência. 
Negativos as vezes falava muito rápido.”

Aluno 4 (11 anos): “Positivos: ele explica tudo direito tem paciência e carisma”
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Vale destacar, como dito anteriormente, que a pesquisa e as aulas 
foram realizadas no segundo semestre de 2020, em um momento de 
pandemia em que todos os professores e alunos estavam se adaptando ao 
ensino remoto. Durante esse período de adaptação ficou evidente tanto 
a ansiedade dos alunos quanto do professor que passou a apresentar o 
conteúdo de maneira apressada por causa da preocupação em cumprir 
o calendário acadêmico. Assim, em decorrência do aumento rítmico 
das aulas, surgiram algumas demandas dos alunos que começaram a 
pedir para o professor repetir mais lentamente. De fato, isso passou a 
ser uma preocupação do professor, pois ele passou a se questionar se os 
alunos estavam aprendendo, se eles estavam conseguindo acompanhar 
o ritmo das aulas.

Consequentemente, a partir dessa experiência ilustrada acima 
e de outras vivenciadas pelo professor pesquisador, foi possível notar 
que aulas muito explicativas acabavam fazendo com que os alunos 
dispersassem nas aulas. Para evitar que isso acontecesse, o professor 
buscou usar atividades mais dinâmicas em sala, como atividades em 
duplas ou grupos que proporcionassem aos alunos a oportunidade de 
usar a língua alvo. Dentre essas atividades, destacam-se os seminários 
que os alunos realizaram falando sobre séries, filmes, artistas de quem 
os alunos gostassem, o que além de prender a atenção dos discentes na 
aula permitia relacionar tais atividades com os conteúdos abordados.

A terceira questão do questionário (“Qual é o nível de satisfação 
com as aulas de inglês?) era de múltipla escolha e almejou inferir o grau 
de satisfação dos alunos em relação às aulas. Assim, foram dadas quatro 
opções para os alunos marcarem, a saber: “muito satisfeito”, “satisfeito”, 
“pouco satisfeito” e “não sabe opinar”. Ao analisar suas escolhas quatro 
alunos declararam satisfeitos em relação as aulas, por outro lado os 
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demais membros da pesquisa escolheram muito satisfeitos, ficando 50% 
satisfeitos e 50% muito satisfeitos.

Satisfeitos Muito satisfeitos

A quarta questão (“Aconteceu algum problema em sala de 
aula durante esse semestre? Como o professor procurou resolver a 
questão?”) visou identificar possíveis problemas não observados pelo 
professor em sala de aula. Dos oito alunos, quatro alunos alegaram que 
não tiveram nenhum problema em sala de aula, dois alunos disseram 
que a instabilidade da internet foi um problema e os outros dois 
notificaram problemas com horários, como pode ser observado nos 
dados reproduzidos no quadro abaixo:
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Aluno 1 (14 anos): “Não aconteceu nada.”

Aluno 2 (23 anos): “O problema era eu não poder participar de uma aula 
na semana, porém para resolver ele sempre gravava um vídeo repassando 
o conteúdo.”

Aluno 3 (20 anos): “Acho que não aconteceu nenhum problema. O professor 
foi bem prestativo, sempre queria saber como poderia melhorar..”

Aluno 4 (11 anos): “Não teve problema”

Aluno 5 (13 anos): “Nada demais aconteceu, apenas.alguna erros de net.”

Aluno 6 (12 anos): “Não foi tudo tranquilo”

Aluno 7 (13 anos): “Sim quando eu não consegui entrar nas aulas dele,ele 
tentou me ajudar deu dicas e mesmo no dia que eu não consigui entrar ele 
me explicou a matéria e me passou oque teve na aula”

Aluno 8 (22 anos): “Algumas vezes a conexão da internet caiu, mas ele 
conseguiu resolver rapidamente, outras vezes aLguns alunos ficaram 
com problema pra entrar na sala por causa do link e o professor foi super 
atencioso e buscou resolver o problema rapidamente.”

A partir das declarações dos alunos, ficou evidente a tentativa 
do professor em buscar soluções para os contratempos encarados 
naquele momento. Vale ressaltar que alguns problemas estavam ao 
alcance da ação do professor, sendo assim possível a sua intervenção. 
Porém em outros momentos evidenciou-se a impotência do professor 
como, por exemplo, em certos momentos durante o semestre em que 
faltou energia inviabilizou algumas aulas. Contudo procurou-se repor 
sempre que possível as aulas perdidas. Outro imprevisto recorrente foi a 
instabilidade de conexão com a internet que exigiu do professor tomasse 
decisões para solucionar o problema no momento reiniciando a internet 
ou tendo que remarcar as aulas para um outro dia. Esses entraves 
causaram certa inquietação no professor, pois sentia que o rendimento 
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não seria tão significativo, devido à essa frequência em que ocorriam 
os problemas de conexão. Por causa disso o professor adquiriu também 
um plano de internet móvel para poder dar suporte nos momentos de 
queda de energia e poder passar as atividades de forma eficiente.

Outro aspecto cuidado pelo professor durante as aulas era a 
harmonia no ambiente das aulas. Há algum tempo o professor tinha 
percebido momentos de atrito entre os alunos e certas “inimizades” 
existentes em algumas turmas que havia trabalhado fazendo com que 
o o clima dentro da sala ficasse pesado em momentos de conflitos, 
sendo assim, o professor passou a ficar atendo a essas questões a fim 
de evitar que tais problemas ocorressem novamente não somente nesta 
turma onde foi realizada a pesquisa, mas em todas as suas turmas. 
Assim, para evitar tais situações o professor ficava atento às interações 
entre os alunos durante as aulas procurando sempre manter a união de 
todos os participantes, buscando soluções para eventuais problemas 
que surgiram, bem como interrompendo as “brincadeiras de mal gosto”, 
pois havia muitos adolescentes nas turmas.

A questão 05 (“Na sua opinião o que poderia ser feito melhorar 
as aulas de inglês?”) obteve inúmeras respostas diferentes, como são 
mencionados a seguir:
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Aluno 1 (14 anos): “Mais brincadeiras”

Aluno 2 (23 anos): “Mais exercícios gramaticais”

Aluno 3 (20 anos): “O horário ser mais flexível.”

Aluno 4 (11 anos): “nada”

Aluno 5 (13 anos): “Mais atividades diferenciadas, tipo assistir um vídeo ou 
jogar alguns jogos, como era no presencial.

Aluno 6 (12 anos): “Eles poderiam indicar apps ou sites pra ajudar no 
vocabulário etc”

Aluno 7 (13 anos): “Eu acho que nada”

Aluno 8 (22 anos): “Por ser um formato atipico de aula, é difícil falar o 
que poderia melhorar, sinto que todos estávamos nos adaptando da melhor 
forma possível.”

De fato, como se era previsível esperar de uma turma heterogênea 

em relação à idade” os alunos demonstraram opiniões diferentes, como 

se pode observar nos dados reproduzidos no quadro acima, destacando-

se o desejo por “mais atividades gramaticais” apontada pelo aluno adulto 

e contraste como o desejo de mais atividades lúdicas apontadas pelo 

aluno 1 de 14 anos e pelo aluno 5 de 13 anos.

A penúltima questão (“Você acredita que você teve um bom 

desenvolvimento na língua inglesa durante o ensino remoto? Justifique.”) 

indagava a respeito avaliação do desempenho do aluno na modalidade 

remota. Os dados demonstraram uma avaliação positiva em relação ao 

auto desenvolvimento dos alunos, como se pode observar abaixo:
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Aluno 1 (14 anos): “Tive um bom desenvolvimento mas eu poderia ter sido 
melhor”

Aluno 2 (23 anos): “Sim, pois melhorei a fala e a escuta na língua inglesa.”

Aluno 3 (20 anos): “Sim, percebi que agora consigo escrever corretamente 
algumas frases que antes tinha dificuldade e compreender mais o que estou 
escutando quando assisto alguma coisa em inglês.”

Aluno 4 (11 anos): “Sim pois aprendi muitas palavras novas nesse semestre 
e regras gramaticais.”

Aluno 5 (13 anos): “Sim, foi bem tranquilo.”

Aluno 6 (12 anos): “Sim antes eu não entendia nada agora quando eu vejo filmes, 
séries até mesmo atividades de escola em inglês eu entendo bastante coisa.”

Aluno 7 (13 anos): “Sim,eu já consigo entender escutar e ler coisas em inglês 
com mais facilidade”

Aluno 8 (22 anos): “Mais do que esperado, pois pensei que seria muito 
difícil, mas consegui acompanhara turma”

A sétima e última questão (“Que sugestões você poderia dar 

aos professores de inglês para ajudar os alunos a aprender a língua 

pela internet?”) solicitava sugestões dos alunos para contribuir para o 

processo de ensino e aprendizagem de inglês. Como foi possível observar 

os alunos, de modo geral tinham sugestões a fazer ao professor, com 

exceção de dois adolescentes o restante apresentou uma contribuição.
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Aluno 1 (14 anos): “Passar tarefas com músicas e séries.”

Aluno 2 (23 anos): “Fazer mais atividades gramaticais e focar muito na 
interação entre alunos.”

Aluno 3 (20 anos): “Algumas dicas de sites ou aplicativos para melhorar o 
inglês seriam boas.”

Aluno 4 (11 anos): “nada”

Aluno 5 (13 anos): “Sinceramente, não tenho nenhuma.”

Aluno 6 (12 anos): “Como eu disse indicar sites , vídeos , apps para nós 
ajudar com algumas palavras, vocabulários etc”

Aluno 7 (13 anos): “Sempre apoiar e ajudar em qualquer dúvida mesmo que 
seja a distância”

Aluno 8 (22 anos): “Talvez usar alguns jogos durante as aula.”

Como ficou evidente nos dados acima, o grande desafio do 
professor nas aulas era proporcionar atividades diferentes para atender 
demandas diferentes devido a diferença de interesse e de idade dos 
alunos. Não obstante, como a comunicação na língua alvo é de suma 
importância para o ensino e aprendizagem de uma língua, procurou-se 
atender às diferenças da turma promovendo atividades comunicativas 
diversificadas. Contudo, observou-se que a timidez entre os alunos era 
um aspecto que limitava a participação mais ativa de alguns dos alunos 
durante as atividades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Esta pesquisa buscou analisar as contribuições adquiridas a partir 
da prática didática e metodológica em um projeto de extensão, sendo 
assim foi usado o método pesquisa ação, como dito anteriormente, 
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consiste em um ciclo entre, aplicar, descrever os efeitos da aplicação, 
avaliar quais pontos positivos e negativos e por fim planejar uma 
melhoria a partir dos dados adquiridos. Posto isto, este trabalho torna-
se de grande valia para informar e discutir a prática do professor em sala 
de aula, apresentando possíveis dificuldades que podem ser vivenciadas 
ao longo de sua atuação na área.

Destarte, uma das principais dificuldades enfrentadas pelo 
professor era o uso de vídeos em suas aulas, pois não tinha os materiais 
necessários para conseguir passá-los com boa qualidade. Outro problema 
era a falta de equipamento de qualidade, pois o seu computador era 
muito desatualizado, fazendo com que os vídeos congelassem e os 
áudios produzidos ficassem atrasados. Diante desse problema as aulas 
foram realizadas com o uso de um smartfone, na ausência de outro meio 
para poder lecionar suas aulas.

Assim, o presente trabalho demonstrou pequenos imprevistos e 
obstáculos enfrentados pelo professor pesquisador durante as aulas que 
ministrou durante o segundo semestre de 2020. Além do ponto de vista 
dos alunos por meio dos dados adquiridos por meio de uma questionário 
as observações e comentários sobre os eventos mais relevantes das 
aulas feitas pelo professor em seu diário do pesquisador contribuíram 
sobremaneira para relembrar as aulas e acontecimentos durante o 
semestre. Desse modo, fora o ponto de vista dos alunos em relação às 
aulas, foi também considerado a perspectiva do professor pesquisador.

Vale destacar que foi possível observar uma melhora da qualidade 
das aulas à medida que o professor buscava adotar medidas para 
solucionar os problemas que surgiam, bem como a superação do 
sentimento de ansiedade por parte dos alunos e também do professor 
diante do desafio que se viram no ano de 2020 ao aderirem ao ensino 
remoto. Evidenciou-se um processo lento de adaptação ao novo formato 
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de aula online e ao enfrentamento das limitações que essa metodologia 
apresentou com os eventuais problemas enfrentados como falta de 
energia ou problemas de conexão com a internet.

REFERÊNCIAS

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em Educação: 
fundamentos, métodos e técnicas. In: Investigação qualitativa em educação. 
Portugal: Porto Editora, 1994, p. 15-80.

BORTONI-RICARDO, S. M. O professor pesquisador: introdução à pesquisa 
qualitativa. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MELO, Armando Sérgio Emerenciano; FILHO, Osterne Nonato Maia; 
CHAVES, Hamilton Viana. Lewin e a pesquisa-ação: gênese, aplicação e 
finalidade. Fractal: Revista de Psicologia, v. 28, n. 1, p. 153-159, jan.-abr. 2016. 
doi: Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1984-0292/1162 Acesso em: 
14/02/2020

MAILHIOT, G. B. Dinâmica e gênese dos grupos. 6. ed. São Paulo: Duas 
Cidades, 1985. 

OLIVEIRA, Luciano Amaral. Métodos de ensino de inglês: teorias, práticas, 
ideologias, 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.

SILVA, Gisvaldo Araujo. A ERA PÓS-MÉTODO: O PROFESSOR COMO UM

INTELECTUAL. Revista eletrônica: Linguagens & Cidadania, v. 6, n. 2, 2004.  
Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/LeC/article/view/28979. Acesso 
em: 12/10/2020

TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e pesquisa, 
São Paulo. v. 31, n.3, p. 443-466, set./ dez. 2005.

AGUILAR, Luís. Sugestopédia: um Método Revolucionário de Ensino 
e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras. Revista eletrônica: Teia da 
Língua Portuguesa. Disponível em: https://teiaportuguesa.tripod.com/
webquestslinguaportuguesa/metodosugestopedico.htm

http://dx.doi.org/10.1590/1984-0292/1162
https://periodicos.ufsm.br/LeC/article/view/28979


Victor Hugo Borges dos Santos, Luciane Guimarães de Paula160

ANEXO

Questionário para os alunos:

Identificação dos participantes
Pseudônimo: ________________________________________  
(nome que você gostaria de ser identificado nesta pesquisa) 
Idade: __________ 
Sexo: ____________________ 

Em relação às aulas remotas:
Você se adaptou ao ensino remoto de inglês?
Você sentiu dificuldades em acompanhar as aulas online? Se, sim, 
explique. Quais dificuldades você teve para estudar durante a pandemia?
Qual foi sua motivação para continuar estudando mesmo por meio de 
ensino remoto?

Em relação à prática do professor:
Como você avalia as aulas de inglês?
Na sua opinião, quais os pontos positivos e negativos da metodologia 
adotada pelo professor?
Qual é o nível de satisfação com as aulas de inglês? Marque apenas uma 
das opçõES abaixo:
(  ) muito satisfeito (  ) satisfeito  (  ) pouco satisfeito (  ) não sabe opinar

Aconteceu algum problema em sala de aula durante esse semestre? 
Como o professor procurou resolver a questão?

Na sua opinião o que poderia ser feito melhorar as aulas de inglês?
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Você acredita que você teve um bom desenvolvimento na língua inglesa 
durante o ensino remoto? Justifique.

Que sugestões você poderia dar aos professores de inglês para ajudar os 
alunos a aprender a língua pela internet?
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