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PRINCÍPIOS DO ACUSATIVO COMO COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL 

 
 Ana Paula de Sousa Abecassis [UEA] 
Weberson Fernandes Grizoste [UEA] 

 
Resumo: Os Complementos Circunstanciais do Latim são normalmente 
expressos pelo Ablativo, mas, em muitos casos podem ser expressos pelo 
Acusativo. O objetivo deste trabalho é analisar as ocasiões em que o 
Acusativo atua como Complemento Circunstancial «de lugar, tempo e 
relação», usando a pesquisa bibliográfica como método, e utilizando para a 
fundamentação teórica os seguintes autores: Almendra e Figueiredo (2003), 
Climent (1992), Besselaar (1960), Faria (1958), Rubio (1995). 
Palavras-chave: Acusativo. Complemento Circunstancial. Lugar. Relação. 
Tempo. 
 
 

INTRODUÇÃO 
Sabe-se, comumente, que o Ablativo define-se como o caso dos 

Complementos Circunstanciais e o Acusativo o caso do Complemento 
Direto – são estes os empregos mais basilares e rotineiros. Mas, o 
Acusativo pode desempenhar várias outras funções e uma delas é a de 
Complemento Circunstancial. As ideias expressas pelo Acusativo 
Circunstancial descritas neste resumo são aquelas que expressam imagens 
«de movimento», «de relação» e «de extensão de tempo» ou «extensão de 
espaço». 

 
METODOLOGIA 

Esta pesquisa nasceu como requisito avaliativo durante a disciplina 
de Latim III e foi aprimorada no âmbito da Iniciação Científica. A sua 
metodologia é essencialmente bibliográfica, pautou-se na escolha do tema, 
formulação do problema, elaboração do plano provisório de assunto, 
busca das fontes bibliográficas, leitura do material, fichamento, 
organização lógica do assunto e redação. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O Acusativo «de movimento», também chamado «de direção», é 
um Complemento Circunstancial «de lugar» e responde a perguntas como 
«para onde?», «por onde?» ou «até onde?», indicando “o termo para o qual tende 
um movimento” (FARIA, 1958, pg. 338). O Complemento, na maioria dos 



5 
 

 

 

casos, surge acompanhado de preposição, mas há construções nas quais ela 
é dispensável – e isto não traz implicações em seu valor adverbial, ocorre 
em situações tais como nomes de ilhas e cidades (DE CLIMENT, 1992, 
pg. 36).  
 Almendra e Figueiredo (2003, pg. 157) dividem o Acusativo «de 
movimento» em: (a) «o lugar para onde»: «eo in urbem»|«ad urbem» – regido 
por «in» se indica «para dentro de», regido por «ad» se houver apenas 
aproximação; (b) o «lugar por onde» expressa-se regido em «per»: «iter feci per 
urbem»; soma-se a estas, construções sem preposição: «eo romam», «eo 
Athenas», «domum», «tecum ibo domum». 

O Acusativo «de relação», também chamado de Acusativo 
adverbial, teve origem no Acusativo «de extensão» e “indica a parte do 
objeto à qual se estende uma maneira de ser, como também, às vezes, o 
ponto de vista ao qual se pode estender uma afirmação” (FARIA, 1958, pg. 
340). Este é construído, geralmente, com o uso de particípios verbais: 
«Hannibal femur ictus cecidit» (LÍVIO obj. cit. RUBIO, 1995, pg. 31). Ao pé 
dos empregos do Acusativo «de relação» há o Acusativo «de parte» 
também chamado Acusativo «grego» que, para Besselaar (1960, pg. 107), 
não possui cunho Circunstancial: 

O ac. de parte usa-se só em poesia para indicar a origem biológica 
ou uma parte do corpo; o ac. de relação é muito comum também 
em prosa, mas limita-se quase exclusivamente a algumas formas 
neutras de pronomes e adjetivos. Ao passo que o ac. de parte é um 
“helenismo”, o ac. de relação é uma construção genuinamente latina 
[...]. Finalmente, o ac. de relação aproxima-se muito da função 
adverbial, o que não se pode dizer do ac. de parte (ibidem). 

 Na contramão da afirmação de Besselaar, Almendra e Figueiredo 
(2003, pg. 163) exemplificam o Acusativo «de relação» e «de parte» em nota 
sobre o Complemento Circunstancial «de ponto de vista»: 

Para designar a parte, os poetas empregam, muitas vezes [...], o 
acusativo à maneira grega (acusativo de relação). Os umerosque deo 
similis (Virg., En., 1, 159): semelhante a um deus no rosto e na figura 
(ore umerisque). Nigrantes terga iuuencus (Virg. En., 5, 97): novilhos de 
dorso escuro (de cor negra quanto ao dorso). Partim: em parte. 
Magnam partem: grande parte (ibidem). 

Outro emprego do Acusativo é o «de extensão», que deriva do 
Acusativo interno: “na frase ambulavi longam viam, o ac. longam viam indica o 
objeto interno; mas longam viam podia facilmente ser trocado com dua 
milliam passum, e assim nasceu o ac. de extensão” (BESSELAAR, 1960, pg. 
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106).  O Acusativo «de extensão de tempo» expressa a duração de uma 
ação. Almendra e Figueiredo (2003, pg. 161) recordam que constrói-se, 
tanto sem preposição: «tres anos regnauit», quanto com o emprego da 
preposição «per» – quando se quer indicar «continuidade» ou «um período 
bem delimitado»: «per decem dies». Ainda, expressa o «momento da ação» 
com as preposições «ante» ou «post», isto seguidos de Acusativo: «ante, post 
tres annos». Quando se quer dizer «há quanto tempo um fato sucedeu», 
emprega-se «abhinc» com Acusativo: «abhinc tres anos mortuus est». Também 
pode utilizá-lo em valor adverbial para indicar idade: «nonaginta annos natus» 
e o «tempo até que»: «ad noctem».  

Já o Acusativo «de extensão de espaço» pode expressar a distância 
a que algo está a suceder-se ou a sua localização, além de -também- 
expressar dimensão, modificando um verbo ou um adjetivo – os verbos 
que admitem esse uso mais frequentemente são aqueles que expressam 
movimentação ou separação, além de alguns verbos de repouso: «milia 
passuum tria ab eorum castris castra posuit». Para indicar as dimensões de um 
objeto, utiliza-se adjetivos unidos ao objeto, complementados por um 
Acusativo «de extensão»: «turris viginti pedes alta» (DE CLIMENT, 1992, pg. 
34). 

Vale mencionar, ainda, as construções do Acusativo duplo ou 
Acusativo de pessoa e coisa. Quando este ocorre, o verbo rege dois tipos 
diferentes de Acusativos, podendo um deles ser Complemento Direto e o 
outro Complemento Circunstancial:  

Finalmente, ainda como uma consequência do primitivo estado de 
coisas, em que o acusativo era independente do verbo, mantém-se 
em latim o uso de alguns verbos serem acompanhados de dois 
acusativos (duplo acusativo). Isto costuma acontecer na prosa 
clássica só com os verbos docêre “ensinar” (o mais usado), celare 
“esconder”, poscere “reclamar”, flagitare "solicitar", etc” (FARIA, 
1958, pg. 337). 

 Também se pode construir o Acusativo duplo com um 
Complemento Direto e um Indireto. Neste caso, um Complemento a 
indicar «a pessoa» e o outro a indicar «a coisa», ou/e um indicando «a parte» 
e o outro «o todo» (BESSELAAR, 1960). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A principal função do caso Acusativo é «expressar o fim da ação 

verbal», e esta função pode ser percebida claramente quando o 
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Complemento expressa o «fim de um movimento ou de uma ação» através 
dos Acusativos «de movimento e extensão/duração». Esse sentido também 
é expresso pelo Acusativo «de relação», por derivar «de extensão», que 
expressa o fim de uma determinada característica ou identificando a parte 
de um todo afetada pelo verbo. Assim, confirma-se a ideia de Acusativo 
«accūsō» como o identificador daquilo que está em evidência concernente à 
ação verbal, ideia manifestada tanto na função sintática de Complemento 
Direto quanto em Complemento Circunstancial. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMENDRA, Maria Ana; FIGUEIREDO, José Nunes. Compêndio de 
Gramática Latina. Porto: Porto Editora, 2003. 

CLIMENT, Mariano Bassols de. Sintaxis Latina. 10ª ed. Madri: CSIC, 1992. 
BESSELAAR, Jose Van Den. Propylaeum Latinum, v. 1: Sintaxe Latina 

Superior. São Paulo: Herder, 1960. 
FARIA, Ernesto. Gramática Superior da Língua Latina. Rio de Janeiro: 

Livraria Acadêmica, 1958. 
RUBIO, Lisardo. Nueva Sintaxis Latina Simplificada. Madri: Ediciones 

Clásicas, 1995. 
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A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA PRESENTE NA SALA DE 
AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE 

PÚBLICA: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DE TEXTOS 
DISSERTATIVOS/ NARRATIVOS 

 
Andreia Araújo de Souza [UEA] 

Franklin Roosevelt Martins de Castro [UEA] 
 
 

O presente trabalho é uma extensão de um projeto de extensão aplicado 
em uma escola da rede pública do ensino fundamental, com importância de 
apresentar aos alunos da Escola Estadual Irmã Sá a literatura Amazonense, 
dentro deste contexto surgiram muitas outras problemáticas, uma delas 
sobre a Variação Linguística presente na sala de aula daquela instituição de 
ensino, sendo feitas oficinas, dinâmicas, roda de leitura e produção de 
textos dissertativos/narrativos. 
Palavras-chave: Linguística. Ensino. Variação. Escola Pública. Texto 

 
 

INTRODUÇÃO 
A proposta deste projeto se deu a partir de um projeto de extensão 

realizado em uma escola estadual da rede pública nos anos de 2018/2019, 
onde foi observada a recorrência do uso da variação linguística dentro e 
fora da sala de aula, mas principalmente nos textos de cunho dissertativos, 
até mesmo os narrativos, nos quais se demandava que o aluno fizesse o 
uso de sua capacidade de escrever ou fazer uma releitura de textos originais 
da literatura infanto-juvenil.  

Desta forma, buscaremos observar mais atentamente este 
fenômeno entre os alunos de 6° e 7° anos e de que forma os professores 
de língua portuguesa abordam este assunto e qual a metodologia usada 
para que esta variação não passasse despercebida e tão pouco deixada de 
ser melhor trabalhada dentro do âmbito escolar sem se tronar mais uma 
demonstração de preconceito linguístico. Também verificaremos a possível 
causa do uso dessas variações dentro das produções textuais dos alunos.  

 
METODOLOGIA 

A partir de textos dissertativos/ narrativos colhidos em oficinas na 
sala de aula foi identificado a recorrência do fenômeno linguístico 
chamado Variação Linguística, em uma Escola da rede pública de 
ensino, Este projeto de pesquisa se deu em decorrência da realização do 
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projeto de extensão-PROGEX, no ano de 2018 ofertado pela 
Universidade do Estado do Amazonas em prol a aplicação de oficinas de 
literatura infanto-juvenil que facilitassem o contato dos alunos com as 
obras de autores amazonenses. 

A partir dessas oficinas, observamos essa deficiência na prática de 
leitura dos alunos. Em grande maioria, nunca haviam tido contado com a 
literatura amazonense. O primeiro ano do projeto foi implantado na 
Escola Estadual Irmã Sá, sob a orientação da Professora Msc. Delma 
Pacheco Sicsu, que no presente momento coordenava todas as atividades. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Variedades Estilísticas são as mudanças da língua de acordo com o 
grau de formalidade, ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem 
formal ou uma linguagem informal. Linguagem Formal: é usada em 
situações comunicativas formais, como uma palestra, um congresso, uma 
reunião empresarial, etc. Linguagem Informal: é usada em situações 
comunicativas informais, como reuniões familiares, encontro com amigos, 
etc. Nesses casos, há o uso da linguagem coloquial (RIGONATTO, 2020). 

Também podemos enquadrar nesse contexto, o uso da gíria, que é 
um tipo de linguagem utilizada por um determinado grupo social, fazendo 
com que se diferencie dos demais falantes da língua. A gíria é 
normalmente relacionada à linguagem de grupos de jovens (skatistas, 
surfistas, rappers, etc.). O jargão é, em geral, relacionada à linguagem de 
grupos profissionais (professores, médicos, advogados, etc.) 
(RIGONATTO, 2020). 

 Para Antunes (2007, p. 104) “a língua só existe em sociedade, e 
toda sociedade é inevitavelmente heterogênea, múltipla, variável, e por 
conseguinte, com usos diversificados da própria língua.” Dentro desse 
contexto, tais diferenças não podem ser vistas como erros, afinal, isso 
implica em preconceito linguístico, que é bem presente nas instituições de 
ensino. Bagno (2002), nos diz que: 

[...] é interessante estimular nas aulas de língua materna um 
conhecimento cada vez maior e melhor das variedades 
sociolinguísticas para que o espaço de sala de aula deixe de ser o 
local para estudo exclusivo das variedades de maior prestígio social 
e se transforme num laboratório vivo de pesquisa do idioma em sua 
multiplicidade de formas e usos (BAGNO, 2002, p. 134).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desta forma, diante de todo processo de análise dos textos pode-

se perceber que o fenômeno da Variação linguística está presente no 
ambiente escolar e consequente no cotidiano dos alunos, sendo assim um 
ponto em questão que deveria ter um olhar mais sensível a prática dentro 
da sala de aula, tendo em vista que estes fenômenos são decorrentes dos 
grupos sociais em que convivem e acabam por integrar em sua fala tais 
vícios de linguagem. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem 
pedras no caminho. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 

BAGNO, Marcos; STUBBS, Michael; GAGNÈ, Gilles. Língua materna: 
letramento, variação e ensino. São Paulo? Parábola, 2002. 

 
RIGONATTO, Mariana, O que é variação linguística? Brasil escola. Disponível 

em: http://brasilescolauol.com.br/o-que-e/portugues/o-que-varoacao-
linguistica,htm. Acesso em 29 Out 2020. 
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ANÁLISE FONÉTICA E FONOLÓGICA DA 
PALATIZAÇÃO DO /S/ EM CODA SILÁBICA NO 

DIALETO PARINTINENSE 
 

Emerson Lopes Brandão [UEA]; 
Franklin Roosevelt Martins de Castro [UEA] 

 
Esse resumo tem como objetivo apresentar uma pesquisa voltada para a 
palatização do /s/ em coda silábica, uma análise fonética e fonológica que 
buscará compreender esse fenômeno na fala dos moradores da cidade de 
Parintins, serão usados como base teóricas alguns autores como Cruz 
(2004) e Farias (2010), com isso, essa pesquisa é feita por meio de 
abordagens de campo e bibliográfica, pretende-se fazer parte de um estudo 
dialetológico amazonense. 
Palavras-chave: palatização. pesquisa. fonética. dialeto. parintinense. 
 

INTRODUÇÃO 
O presente estudo busca fazer uma análise fonética e fonológica 

do dialeto parintinense. Com isso, aprofundar-se nos estudos dos 
fenômenos linguísticos que caracteriza o falar do parintinense. A pesquisa 
buscará analisar a palatização do /s/ em coda silábica. Além disso, busca 
também mostrar como a linguagem de quem mora na cidade de Parintins é 
um campo vasto de assuntos que podem ser estudados. Dito isso, essa 
investigação tem como principal ponto fazer uma pesquisa linguística e um 
estudo voltado para a fala Parintinense. 

Logo, o estudo profundo dessa pesquisa se torna relevante social, 
academicamente e educativamente, para a comunidade acadêmica, pois a 
literatura oferece poucos estudos relacionados a esse tópico. Dessa forma, 
esse trabalho pretende contribuir academicamente para área de letras, 
como fundamento teórico, e também enriquecer outros estudos e 
acadêmicos que possivelmente se interessarão pelo tema. Se torna 
importante para a comunidade parintinense, pois contribui para a 
formação de conhecimento, para compreendermos o que forma a nossa 
identidade linguística. 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa será realizada no município de Parintins, estado do 
Amazonas. Serão incluídos indivíduos voluntários que tenham assinado o 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) aprovado pelo comitê 
de ética em pesquisa (CEP). Os sujeitos da pesquisa serão homens e 
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mulheres que preencham os critérios pré-definidos, como idade acima de 
18 anos, ser natural de Parintins, ser monolíngue para o português 
brasileiro e ter ensino fundamental completo. O presente estudo consiste 
em uma pesquisa bibliográfica, que para Marconi e Lakatos (2017, p. 53) “é 
feita com base em textos, como livros, artigos científicos, ensaios críticos, 
dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, resenhas, resumos” e de 
campo, que consiste segundo Marconi e Lakatos (2017) em conseguir ou 
conhecer informações sobre um problema ou hipótese, que se pretende 
desenvolver.  Optou-se por uma metodologia de caráter qualitativo, que 
para Simões e Garcia (2014) é definida como sendo um estudo que busca 
analisar e identificar dados em um determinado grupo social. Dessa forma, 
será utilizado na coleta de dados, a entrevista. Que para Simões e Garcia 
(2014, p. 105) “constitui-se de formulação de uma bateria de perguntas que 
se submeterão aos investigados. É uma forma de coleta de dados, 
diagnóstico e orientação”. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Pautaremos nossa pesquisa dentro da variação linguística regional, 
para Vieira (2012) o brasil por ter uma diversificação e pela divisão 
regional, divide-se também em falares. Logo, é nessa divisão que a variação 
é identificada, mais vista, comentada e que também sofre com o 
preconceito. Desse jeito, “cada região possui o seu dialeto, emprego e 
significado de algumas palavras que podem variar de acordo com o local” 
(VIEIRA, 2012, p. 175). 

 Nesse sentido, abordaremos no estudo um fenômeno presente 
em alguns dos dialetos do Brasil, que se trata da palatização do /s/ em 
final de sílaba. Referente a palatização é um fenômeno linguístico, na qual 
um segmento fônico muda o ponto de articulação original e passa a 
assumir uma posição na articulação do palato duro. Como frisa Pinto 
(2017, p. 26) “a palatização dos segmentos fonéticos se dá em vogais e 
consoantes, é um movimento realizado através de um segmento fônico 
que muda seu ponto de articulação na região do palato duro”. 

Assim sendo, abordaremos a palatização do /s/ em coda silábica, 
partindo das pesquisas feitas por Farias (2010) e Cruz (2004), que fizeram 
um estudo dialético sobre o dialeto amazonense e parintinense. 

A abordagem de Farias (2010) aponta para presença de duas 

palatais no dialeto parintinense, temos a realização da palatal [ʃ] em final de 
palavras, como as palavras: três, horas, mais, fatos, colegas, depois, horas, 
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vezes, Parintins, irmãos. Ela aponta que em palavras como turistas, 
gostava, estado, disposição, pesquisa, escola ocorrem também a variante 

[ʃ]. Já em palavras como desde, mesmo, estádio ocorre a variante [ʒ], isso 
acontece porque existe a presença dos fonemas sonoros /d/ e /m/, isso 

causa a mudança da [ʃ] palatal surda para a palatal sonora [ʒ]. 
Em sua pesquisa, Cruz (2004) aponta alguns fenômenos 

encontrado no dialeto Amazonense, dentre esses fenômenos está a 
predominância de alveolares de –S pós-vocálico nos contextos medial e 
final de vocábulo, “tendo-se, no entanto, observado que as variantes pós-
alveolares apresentam grande produtividade basicamente em três 
localidades: (1) Barcelos, (8) Itacoatiara e (9) Parintins” (Cruz, 2004, p. 08). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dessa forma, portanto, a proposta desse projeto de pesquisa é 

inicialmente de analisar de forma detalhada o fenômeno da palatização, 
além disso, contribuir como fonte para a comunidade acadêmica e para a 
área dos estudos linguísticos de Parintins, pois essa pesquisa poderá vim a 
ser um dos estudos mais detalhado de um fenômeno linguístico na fala do 
parintinense. Nesse sentido, esse estudo pretende abranger e se aprofundar 
nos estudos acerca dos fenômenos linguísticos que caracterizam o falar do 
parintinense 
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ANÁLISE LINGUÍSTICA DA FALA DOS MORADORES 
DE SANTA TEREZA DO MATUPIRI E DE GRANJA 

CÉRES, A PARTIR DE HISTÓRIAS DE VIDAS 
 

Inês Conceição Pedreno [UEA] 
Maria Celeste de Souza Cardoso [UEA] 

João Marinho da Rocha [UEA] 
 

O trabalho pretende fazer uma análise linguística da fala de moradores de 
duas comunidades do Andirá com formações emblemáticas, buscando 
fenômenos morfossintáticos e fonético-fonológicos desta variação nessas 
trajetórias de vidas, levando em consideração a formação sociocultural 
destes vilarejos. Estas entrevistas trazem elementos da linguagem, da 
história oral e memória dessa região, pois a língua não é estática, 
apresentando-se como um sistema dinâmico, a pesquisa busca elencar 
aspectos reais de uso. 
Palavras-chave: Análise. Linguística. Variação. Morfossintase. Trajetórias. 

 
INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa em fase de construção, se volta para a análise 
linguística, suas variações e características presentes na fala de moradores 
de Santa Tereza do Matupiri e de Granja Céres, no Andirá, mais 
precisamente para aspectos fonético-fonológicos e morfossintáticos. Estes 
trazem memórias transmitidas pela tradição oral evidenciadas ao narrar 
suas trajetórias de vidas, sendo significativo mostrar as experiências que 
configuram estes depoimentos, para verificar as influências de suas 
trajetórias no emprego da linguagem. 

A ocupação do Andirá teve presença de indivíduos de outras 
regiões do país, bem como de outros países (espanhóis, portugueses, 
angolanos). Estes grupos mantiveram conexões com os povos originários 
Sateré Mawé para ter conhecimentos sobre a região. Desta forma a 
pesquisa pode evidenciar pontos ainda desconhecidos, contribuindo para 
estudos de análises linguísticas sobre a região, ainda possibilitando outros 
trabalhos sobre a temática. 

 
METODOLOGIA 

O estudo tem como sujeitos entrevistados moradores das 
comunidades de Santa Tereza do Matupiri e de Granja Céres, pertencentes 
ao município de Barreirinha, que tenham nascido e crescido nestes locais, 
ao todo serão cinco pessoas. Sendo dirigida para a metodologia da história 
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oral de vida e biografias, na qual a primeira “coleta as informações de vida 
pessoal de um ou vários informantes [...] em que se possa expressar as 
trajetórias pessoais dos sujeitos” (SEVERINO, 2013, p. 109), buscando 
características específicas na fala. 

Tendo como tipo de pesquisa a bibliográfica direcionada a autores 
que tratam da tematica da análise linguística. E a de campo, onde serão 
feitas visitas as comunidades Santa Tereza e Granja para a aplicação da 
técnica da entrevista, “coleta de informações sobre um determinado 
assunto, diretamente solicitados aos sujeitos, [...] visa apreender o que os 
sujeitos pensam, sabem, representam," (SEVERINO, 2013, p.108). A 
partir de então serão feitas as análises morfossintáticas e fonético-
fonologica das trajetórias. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa busca trabalhar a fala de moradores de dois 
comunidades do Andirá, estas por sua vez têm uma multidiversidade, de 
dança, costumes e linguagens que configuram o rio Andirá. Trabalhar 
aspectos da variação linguística, que segundo Sá "é um grupo de formas 
dialetais relacionadas que significam a mesma coisa e que correlacionam 
com algum agrupamento social na comunidade de fala". (SÁ, 2007, p. 60). 
A partir das narrativas orais mostram uma variedade linguística única, rica 
em termos e vocabulários específicos deste grupo que foi formado por 
relações e conexões de povos. 

A Amazônia foi formada por uma diversidade cultural imensa, que 
se manifestava segundo Benchimol (2009) por aspectos antropológicos, 
ritos, costumes e pela linguagem a qual nos debruçaremos. Herdamos 
valores dessa etnodiversidade tão característica, pois a língua "se molda de 
acordo com a necessidade de que o falante tem para efetivar sua 
capacidade de direcionar sua interação social" (BARROS, MARTINS, 
2019, p. 163), por isso buscaremos fenômenos específicos da linguagem 
dos ribeirinhos de Santa Tereza e de Granja.    

Dentro das narrativas de histórias de vidas trabalharemos aspectos 
da análise linguística destas falas, quais os fatores evidenciados que 
demonstram a formação sociocultural desta região, pois, “a língua é o meio 
pelo qual o homem expressa suas ideias, as de sua geração, as da 
comunidade a que pertence - enfim, ela é um retrato do seu tempo" (SÁ, 
2007, p. 17). Há a possibilidade destas trajetórias repontarem a ocupação 
ao longo do rio Andirá, um rio pluriétnico (ROCHA, 2019), pela gama de 
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povos que acolheu, levando em consideração que é "Nessa dialética que é a 
interação, a influência de fatores sociais como idade, sexo, classe social, 
escolaridade, profissão, elementos de cultura, entre outros, tornam-se 
fatores pertinentes à análise lingüística" (JACAÚNA, 2010, p. 40). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As relações que ocorriam entre os grupos ao longo das margens 
do rio, onde as culturas eram assimiladas, ocorrendo a ocupação da região 
contou com a troca de conhecimentos, envolvendo a cultura nativa dos 
indígenas Sateré Mawé com os outros povos, houve uma junção de grupos 
étnicos, de costumes e de linguagens, as comunidades são resultados dessas 
conexões. A análise desta variedade linguista pretende mostrar a influência 
dessas relações socioculturais projetadas nas histórias de vida de seus 
moradores, a apartir de uma análise fonético-fonologica e morfossintática. 
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PALAVRAS E EXPRESSÕES  DO CABOCLO URBANO 
PARINTINENSE 

 
Karina Brandão Figueiredo [UEA] 

Maria Celeste de Souza Cardoso [UEA] 
 

As palavras e expressões são a identidade do caboclo parintinense, o qual 
muitas vezes é alvo do preconceito linguístico. Para buscar o melhor 
entendimento e a valorização dessa importante identidade, este trabalho 
busca verificar palavras e expressões do cotidiano do caboclo parintinense, 
identificar as mais usadas e elaborar um glossário. Ainda em andamento o 
trabalho pretende mostrar a relevância do assunto pra sociedade e para os 
interessados nos estudos da Linguagem. 
Palavras-chave: Palavras. Expressões. Identidade. Parintinense. 
Linguagem 

 
INTRODUÇÃO 

Estamos cercados por constantes variações linguísticas, que são 
capazes de nos deixar atônitos ou causar curiosidade. Em Parintins, cidade 
pertencente ao interior do Amazonas, encontramos muitas variações de 
palavras e expressões, transmitidas na pronuncia e nos modos de dizer, a 
grande parte derivada do indígena e de outras misturas linguísticas de 
partes do Brasil.  
 A temática é a representatividade da região, a valorização de um 
vocabulário rico em suas possíveis variações linguísticas, que mostra a 
autenticidade de uma comunidade em dialogar, onde para alguns 
desconhecedores as palavras e o modo de expressão são vistos de forma 
robusta e geram curiosidade.  

Este tema para o estudo surgiu a partir de uma aula prática de 
semântica que abordava o respectivo assunto sobre as palavras e 
expressões parintinenses e por isso deu título a este trabalho. Que tem 
como objetivo verificar as palavras e expressões que compõe o vocabulário 
parintinense e através deste identificar as palavras e expressões que mais 
são usadas na região de Parintins. Também irá observar as mudanças 
linguísticas e elaborar um glossário de palavras e expressões. 

A pesquisa busca apresentar de maneira sutil as palavras e 
expressões do caboclo urbano parintinense, levando o conhecimento para 
quem nunca ouviu qualquer palavra ou expressão dessa região e contribuir 
para o enriquecimento e valorização dessa parte do vocabulário Amazonês.   
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METODOLOGIA 
Para esta pesquisa será utilizada a abordagem qualitativa onde são 

consideradas as características e o contexto em que se insere cada 
indivíduo entrevistado dentro da pesquisa de campo. “A interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 
pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 
instrumento-chave” (KAUARK, MANHÃES, MEDEIROS, 2010, pg. 27).  

O método de abordagem será o indutivo que necessita de 
raciocínio que parte da observação, pois a partir desta observação que será 
possível desenvolver um estudo teórico tendo o intuito de obter 
conclusões. 
 A pesquisa bibliográfica será o ponto de partida para este trabalho, 
irá direcionar o todo o processo. Através dela será feita a revisão e 
levantamento de obras que abordem a temática. De acordo com 
PRODANOV, FREITAS (2013, pg. 55): 

 “...quando elaborada a partir de material já publicado, constituído 
principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e 
artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, 
material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o 
pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o 
assunto da pesquisa”. 

 Pesquisa de campo é o ponto central deste trabalho, é onde será 
feita a observação, verificação, coleta e interpretação de dados, para 
explicar o vocabulário tão diversificado da região e suas variações 
linguísticas.  

Para PRODANOV e FREITAS (2013, pg. 60) “Como qualquer 
outro tipo de pesquisa, a de campo parte do levantamento bibliográfico. 
Exige também a determinação das técnicas de coleta de dados mais 
apropriadas à natureza do tema e, ainda, a definição das técnicas que serão 
empregadas para o registro e a análise”.   

Os critérios para selecionar o material será por meio do título, 
resumo, sinopse, sumário, introdução, qualquer informação que esteja 
relacionada com a temática do projeto. 
           A realização da leitura do material se centrará em: 

• Separar os livros de leitura imediata (as obras principais que são a 
base para compreensão do tema da pesquisa); 

• Destacar as principais ideias do texto, utilizando o fichamento; 
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• Fazer a coleta de argumentos necessários para fundamentar as 
ideias do projeto; 
A principal técnica para a leitura do material bibliográfico neste 

trabalho é o fichamento das obras relacionadas ao tema, onde são 
destacadas as ideias principais, facilitando o processo de análise. 

Depois será dado andamento na elaboração do projeto, dando 
continuidade a pesquisa em relação aos estudos das palavras e expressões 
da região de Parintins, realizando a pesquisa de campo, com aplicação de 
questionários á um número de pessoas de diferentes faixas etárias e a 
elaboração de um glossário contendo as palavras e expressões que fazem 
parte do vocabulário da região. E assim concluir da melhor forma a 
pesquisa, que demonstre a grande importância em conhecer o vocabulário 
do caboclo parintinense. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O território da Amazônia tem um alto grau de diversidade 
linguística, por se tratar de um povo miscigenado, carregam muito na fala 
sua identidade. O número de palavras e expressões que sofrem influências 
nordestinas, indígenas, africanas, etc.; são surpreendentes na região e essa 
forma única de linguagem é ligada fortemente a momentos importantes na 
história do Amazonas, como a presença dos portugueses que sofreram 
grande influência Indígena, os negros que também buscaram seu espaço.  

Essa mistura proporciona o chamado Amazonês, do pitiú, chibé, 
até o tucupi, derivados do indígena ou o arrudear e desconforme, 
derivados do nordeste, uma mistura de diversidades do Brasil que se faz 
presente no vocabulário do parintinense. No entanto, considerado 
“caboquês” pelos falantes da norma culta, pois frases como “ é muita 
caboquice falar assim” ou “é uma pena falar desse jeito, o português todo 
errado", são ouvidas com frequência pelo caboclo da região urbana de 
Parintins. 

 Para um parintinense sair do seu lugar de origem, muitas vezes é 
preciso que ele tenha uma adaptação em relação a outros vocabulários, na 
maioria das vezes pelo preconceito que é escancarado pela sociedade, isso 
gera muitas mudanças no falar. As palavras já são escolhidas antes de se 
pronunciar, com o objetivo de não serem motivos de piada e se sentirem 
encaixados no meio social. Ação que pode ser frequente, fazendo que 
pessoas de diferentes regiões se desliguem das suas falas de origem e utilize 
um novo vocabulário. 
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É claramente observado que o parintinense não tem sua liberdade 
linguística de expressão em outras regiões, onde a sociedade impõe que o 
falar “errado” é o falar caboco, onde é imposta o uso do português 
“correto”. “Por causa desse preconceito é que somos obrigados a ensinar e 
aprender que o “certo” é dizer e escrever “Dê-me um beijo” e não “Me dá 
um beijo”, e que é “errado” dizer e escrever Assisti o filme e Aluga-se 
casas, porque lá em Portugal não é assim que se faz” (BAGNO, 2007, 
pq.26). 

A semântica contribui muito para a pesquisa, pois atribui o estudo 
dos significados das palavras, considerando que vamos precisar desse 
estudo para saber o que cada pessoa quer dizer com determinada palavra 
ou expressão. “...O estudo do significado procura explicar como a língua 
expressa esse querer dizer das estruturas linguísticas” (GOMES; 
MENDES, 2018, pg.14). 

Toda a forma de expressão do grupo de pessoas da região é 
essencial para a pesquisa principalmente a oralidade, onde será possível 
observar as variações e as opções de palavras á disposição dos falantes e 
como utilizam cada uma para suprir suas necessidades de comunicação. 
Esse conjunto consiste no léxico da língua, ou seja, nas várias opções de 
palavras de uma língua. Segundo ANTUNES (1937, pg.27) “...Se é verdade 
que não existe língua sem gramática, mais verdade ainda é que sem léxico 
não há língua. As palavras são a matéria-prima com que construímos 
nossas ações de linguagem”. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O trabalho ainda esta em fase de conclusão, e se caracteriza por 
apresentar uma temática relevante para a sociedade em questão, e para 
aqueles que os estudos linguísticos interesse. Além de tratar de identidade 
linguística, mostra o estudo da semântica que é essencial para a língua e 
consiste na compreensão dos significados, especificamente das palavras e 
expressões da cidade de Parintins. 
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UM ESTUDO SOBRE A LINGUAGEM DE 
UMBANDISTAS EM PARINTINS 

 
Poliana dos Santos Soares [UEA] 

Franklin Roosevelt Martins de Castro [UEA] 

 
Este resumo tem como objetivo principal exibir a Umbanda e a linguagem 
utilizada por umbandistas parintinenses, mostrando seus direitos, 
dificuldades, complicações e retaliações. É de suma importância fazer esta 
abordagem falando sobre o quão necessário é ter conhecimento sobre essa 
temática e, com a ajuda da etnografia isto será possível pois a observação 
dos comportamentos desse grupo social será o ponto inicial para que se 
comprove esse estudo. 
Palavras-chave: Umbanda. Etnografia. Linguagens. Discriminação. 
Parintinenses. 

 
INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa apresenta o processo do advento das religiões afro-
brasileiras que são, antes de tudo, sincréticas, manifestaram-se como um 
produto que ficou visível a partir de diferentes religiões fundidas num 
Brasil do século XIX e início do século XX, onde o catolicismo era a base 
da religiosidade. Tudo que cultuavam era diferente do que era comum ser 
visto naquela época (e de certa maneira ainda nesta), e por isso sofreram 
demasiados preconceitos e discriminações, a aceitação foi um processo 
longo, derivado de muitas lutas. Atualmente, tais concepções negativas 
derivam de visões pré-determinadas, do pouco conhecimento que possuem 
sobre o assunto, ou ainda pelo pouco discernimento entre os meios sociais. 

Os poucos conhecimentos levam muitas pessoas a terem atitudes 
discriminatórias sobre quem vive estas religiões, desrespeitando assim seus 
lugares, suas tradições, seus costumes, suas doutrinas e suas linguagens, 
pois têm uma perspectiva distorcida, na cidade de Parintins não é diferente, 
por estes motivos os indivíduos que praticam estas doutrinas são minoria. 

Em vista dos argumentos apresentados, é notável como a 
Umbanda é julgada e subestimada. É vista apenas por partes, desde 
anteriormente quando foi descrita como algo que “nasceu" a custa de 
outras culturas, foi declarada como algo sem originalidade e sem seu 
próprio valor, até hoje em dia, por praticar coisas “maldosas”. Além disso, 
há o preconceito recorrente que oprime quem deseja se tornar umbandista, 
selando suas vontades pelo medo. 
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METODOLOGIA 
Esse trabalho desenvolvido apresenta uma perspectiva qualitativa 

“A pesquisa qualitativa se desenvolve por meio de um método indutivo 
por excelência e busca entender porque o indivíduo age como age, pensa 
com pensa ou sente como sente” (GARCÍA e SIMÕES, 2007, p. 99), esse 
método de abordagem parece bastante adequado para descrever os 
fenômenos linguísticos que surgem dentro deste grupo social, serão feitas 
pesquisas bibliográficas sobre o tema, também ocorrerão pesquisas de 
campo no município de Parintins – AM, onde se buscará analisar por meio 
de pesquisa etnográfica, observações, coleta de dados, anotações e 
questionários de como se dá a interação entre os umbandistas 
parintinenses, principalmente na Seara de Mãe Sofia. a linguagem utilizada 
por esses membros será o objeto principal a ser estudado, assim também 
como as suas práticas religiosas e relações com outras religiões. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este trabalho tem como fundamentação teórica alguns autores que 
são de suma importância para o estudo, é necessário pontuar os trabalhos 
Bianchezzi e Gomes “Diversidade religiosa em Parintins-AM: desafios e 
superação na pesquisa de campo” e ainda o livro de Renato Ortiz (1999) 
intitulado “A morte branca do feiticeiro negro: umbanda e sociedade 
brasileira”. Cada um dos autores apresenta uma perspectiva somatória para 
o campo de estudos relacionados à linguagem deste grupo, na maioria das 
vezes são positivos e só trazem benefícios para os que buscam 
conhecimento sobre as religiões afro-brasileiras. 

Clarice Bianchezzi (2016) busca salientar as dificuldades e 
consecutivamente as superações que estão presentes na pesquisa de campo 
direcionada as memórias das diversidades religiosas, sejam elas em igrejas 
ou movimentos religiosos situados no município de Parintins, os aspectos 
exibidos são tirados de relatos de fontes orais que foram de suma 
importância para a construção de argumentos plausíveis, juntamente a 
esses relatos houve a capacidade de adicionar um pouco mais sobre as 
múltiplas outras formas de crenças que coexistem no mesmo espaço. Visa 
principalmente a necessidade de conhecer mais sobre religiões que muitas 
vezes não possuem resenhas físicas mas sim os elementos que 
“permanecem guardados apenas na memória de seus fieis e/ou 
fundadores” (BIANCHEZZI, 2016, p. 1). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta pesquisa sobre a linguagem utilizada por umbandistas 

parintinenses tenta mostrar que, apesar de ser um tema pouco 
compreendido, não deixa de ser uma pesquisa indispensável, a Umbanda 
foi e é essencial. Sua estrutura é uma peça fundamental para a 
compreensão de religiões afro-brasileiras que enaltecem a brasilidade do 
País, as lutas, batalhas, trabalhos, as insistências de indivíduos persistentes 
para a afirmação e legitimidade de um povo que buscou melhorias para a 
difícil situação que passavam. 
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O FALAR PARINTINENSE A PARTIR DOS PRINCÍPIOS 
DA MORFOLOGIA 

 
Sophia Loren Pereira de Oliveira [UEA] 

Dayane Pontes de Araújo [UEA] 
Luis Alberto Mendes de Carvalho [UEA] 

 
Este estudo apresenta aspectos de um trabalho de levantamento 
morfológico da fala parintinense. Procuramos expor o processo de 
formação de palavras e/ou expressões idiomáticas, em um determinado 
recorte temporal, utilizadas por usuários da Língua Portuguesa em 
Parintins/AM. Fruto de uma breve pesquisa bibliográfica e de campo, sob 
uma análise qualitativa. É importante estudar com mais rigor e tempo a 
respeito da riqueza oral e individual dessa determinada comunidade 
linguística, no espaço geográfico, social e cultural.  
Palavras-chave: Fala. Variação Linguística. Morfologia. Parintins/AM.  

 
INTRODUÇÃO 

A diversidade cultural da língua portuguesa no Brasil se manifesta 
na forma de falar peculiar de cada região e, inclusive, dentro de uma região 
ocorrem variações linguísticas locais. A temática do trabalho aqui 
apresentado é resultado da disciplina de Morfologia da Língua Portuguesa, 
da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, na qual percebeu-se a 
importância de estudar e compreender as variações linguísticas na fala dos 
munícipes da cidade de Parintins/AM. 

O estudo considera a perspectiva morfológica, analisando como se 
dá o processo de formação de novas palavras e/ou expressões, 
principalmente, observando as mudanças morfossintáticas que se 
apresentam na fala. A partir de uma pesquisa de campo foram identificadas 
algumas das principais expressões ou palavras típicas do falar parintinense, 
bem como realizada uma análise do processo de formação desses 
neologismos e peculiaridades, considerando-se os princípios da morfologia. 

 
METODOLOGIA 

A pesquisa caracterizou-se como um estudo bibliográfico e de 
campo com a análise qualitativa. Bibliográfica, uma vez que se alicerçou em 
aportes teóricos que discutem as variações linguísticas, pois buscou-se 
trabalhos que convergem a respeito dessa temática. Se caracteriza por 
busca em campo porque as palavras e expressões do falar parintinense 
foram observadas em conversas na família e nos círculos de amizades em 
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contextos de interação social. A análise dos dados coletados possui a 
natureza qualitativa porque julga o processo de formação de palavras e/ou 
expressões próprias da fala parintinense, de maneira subjetiva e, a partir 
dos princípios da morfologia. Tendo como aporte teórico os estudos de 
Bagno (2006), quanto a sociolinguística, Marinho e Cardoso (2014), o 
léxico em Parintins, RIBEIRO (s.d.) e Silva e Kock (2012), morfologia da 
língua portuguesa.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fala é a realização da comunicação oral individual, a partir das 
possibilidades que a língua, na condição de idioma vivo e, em constante 
transformações, lhe oferece. Nesse sentido, a fala é “[...] um ato individual 
e momentâneo em que interferem muitos fatores extralinguísticos e no 
qual se fazem sentir a vontade e liberdade individuais” (SILVA; KOCK, 
2012, p. 19). O léxico da língua portuguesa é constituído por uma grande 
maioria de palavras herdadas de outras línguas. Assim sendo, pelo caráter 
histórico e social brasileiro, temos heranças linguísticas indígenas bastante 
marcantes, que se manifestam na forma de falar do parintinense, como 
pode ser mostrado em termos como: tucupi, curumim, cunhantã, pitiú, tuíra etc.  

O léxico de uma língua também é composto por palavras de 
formação vernácula. Este recurso de enriquecimento do léxico é 
constituído basicamente de dois processos gerais de formação de palavras, 
a derivação e a composição. Alguns termos próprios do falar parintinense, 
passam por esse processo de formação de palavras. Destacando a 
composição por aglutinação, em que “[...] tem-se, igualmente, a junção de 
dois morfemas lexicais ocorrendo, entretanto, a perda da autonomia 
fonológica de um desses componentes” (RIBEIRO, s.d., p. 83). É o que 
podemos perceber nas palavras disque, paresque e marromeno. 

Disque é uma variação assincopada da expressão “dizem que” ou 
“disseram que”. Geralmente, é empregada no caso de dúvida, dependendo 
da intenção, pode representar ironia ou deboche. Da mesma forma, temos 
a evolução no termo paresque [parece que]. A palavra marromeno também é 
uma aglutinação da expressão “mais ou menos”. Nesta última, o termo é 
utilizado para indicar um estado de meio-termo ou quase. Nesses casos, os 
termos são formados a partir de dois ou mais morfemas lexicais, 
compostos por aglutinação. Sob a perspectiva Sociolinguística, a língua, 
por meio da fala, utiliza-se desses mecanismos por otimização do tempo 
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que se gasta nas pronúncias e, assim, os termos sofrem a perda da 
autonomia fonológica. 

Marinho e Cardoso (2014) destacam que o uso de uma palavra ou 
expressão apresenta uma classificação dentro de uma determinada classe 
gramatical, esta deve ser observada dentro de um contexto. Desta maneira, 
o “[...] falante utiliza-se de palavras que se analisadas separadas de seu 
contexto atribuiremos um significado, mas que quando observada na sua 
relação com as outras palavras nos mostram seu verdadeiro sentido 
significativo” (MARINHO; CARDOSO, 2014, p. 32). 

Acho é bom é uma expressão idiomática que em outro contexto de 
uso, poderia significar uma opinião sobre algo aprovado, em sentido 
positivo. No contexto parintinense, essa expressão manifesta uma opinião 
de que a pessoa mereceu o que teve, mesmo sentido de “bem feito”. De 
acordo com Bagno (2006), isso se deve a uma explicação de caráter 
pragmático, referindo-se ao relacionamento do falante da língua com 
aquilo que se diz ou quer dizer, a intencionalidade.  

Com isso, muitas palavras ou expressões parintinenses estão 
extremamente ligadas aos aspectos extralinguísticos (SILVA; KOCK, 
2012). Esses aspectos são mais percebidos em expressões idiomáticas 
como até parece, até o tucupi, de bubuia, olha já, mas quando já, me roba logo, nem 
com nojo, será leso. Em que os fatores extralinguísticos, ou seja, fatores 
externos a língua, como gestos, entonação, expressão facial também são 
importantes para se estabelecer sentido e significação.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacamos que a língua apresenta variadas formas de 
manifestação lexical. Que é facilmente perceptível, por meio da fala, a 
heterogeneidade social e cultural dos aspectos morfológicos. Isso ocorre 
devido as transformações lexicais que sofrem em decorrência de variações 
históricas, sociais, econômicas, culturais e/ou geográficas. Em Parintins, 
estas variações da língua também ocorrem produzindo um vocabulário que 
é característico desta localidade, composto de expressões, palavras e/ou 
palavras com novos significados que constituem a fala parintinense. 

A Língua Portuguesa, falada no Brasil, não é uma língua compacta, 
sólida, firme, estática. Se constitui, no entanto, em um conjunto de línguas 
e dialetos que estão entrelaçados uns aos outros por fatores 
extralinguísticos. Por isso, é um conjunto de variedades linguísticas que 
apresentam e representam a identidade do povo que o utiliza, de uma 
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comunidade ou uma região, como é o caso da fala parintinense. É o que 
nos mostra a língua portuguesa, que convive com suas variáveis e variantes 
linguísticas.  
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ANÁLISE DO LINGUAJAR RIBEIRINHO: OS ESTUDOS 
DIALETAIS NO AMAZONAS 
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Esta pesquisa em andamento é um estudo de caso do linguajar ribeirinho, 
excepcionalmente, dos ribeirinhos da comunidade Barreira do Andirá, 
identificando os fatores influentes e dominantes que atuam na prática do 
uso das variações linguísticas. Portanto, trata-se de um estudo ainda 
bibliográfico para mapear as pesquisas já realizadas quanto a dialetologia no 
Amazonas, para construir um aporte teórico que norteie a pesquisa, 
destacando a importância dos estudos das variações linguísticas.  
Palavras-chave: Linguajar. Ribeirinhos. Dialetologia. Amazonas. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa abordar um estudo do contexto 
ideológico e social de um grupo, em que são empregadas as variações 
linguísticas, linguagem essa que nos permite uma comunicação verbal em 
que não há necessidade de usar termos técnicos e formais da língua padrão, 
a linguagem é livre e repleta de expressões coloquiais e regionais. A língua 
é homogênea e está em constante evolução, existe toda uma complexidade 
por trás dessas evoluções que instigam estudos sobre os casos, bem como 
o porquê dessas adaptações de novos meios de linguagens, e como elas 
surgem a partir de um contexto social e cultural. 

O ribeirinho possui em suas falas traços culturais, estes que 
aprende com os discursos vivenciados ao longo da vida. Partindo desse 
pressuposto, faz-se necessário uma análise de uma linguagem geral e 
rotineira de um grupo, de modo que sejam abordados os fatores influentes 
e dominantes que levam à prática desse linguajar, ressaltante de 
implicações socioeconômicas e/ou o acesso limitado à educação básica, 
realidades presentes nas comunidades do Amazonas, principalmente, no 
interior do estado. 
 

METODOLOGIA 
 Este trabalho será conduzido através de pesquisa qualitativa, 
considerando que se pretende obter e analisar dados de uma determinada 
realidade social para alcançar os objetivos propostos. Também se 
caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, pois terá como base teórica 
estudos e pesquisas desenvolvidas e publicadas de autores que discutem 
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sobre variação linguística, dialetologia, sociolinguística, a exemplo temos 
os autores já citados na fundamentação teórica da pesquisa, a saber, 
Quara e Justiniano (2010), Weinreich, Labov e Herzog (2006) e Veloso 
(2014). O objeto de pesquisa é a linguagem, a partir de um estudo de 
caso, sobre o linguajar ribeirinho. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 As pesquisas dialetais no Amazonas estão tomando novos rumos 
e, apesar da dificuldade para ir à campo, esse estudo é necessário para 
apurar a constante evolução da língua, de acordo com as questões 
geolinguísticas da região. Embora existam estes obstáculos, o ganho 
científico oferecido compensa a ousadia, mudanças no cenário sinalizam 
proveito em estudos referentes, grupos de estudos passaram se formar a 
nível de iniciação cientifica, mestrado e doutorado. 
 Considerada como uma das primeiras pesquisas da região, O falar 
do “caboco” amazonense: aspectos fonético-fonológicos e léxico-semânticos de Itacoatiara 
e Silves, de Hidelvídia Correa (1980), o estudo apresenta aspectos 
documentados predominante do alteamento do /o/ em posição tônica 
no falar dos moradores dos municípios estudados. Pela primeira vez foi 
feito um estudo dialético aprofundado, a fim de apurar a complexa 
evolução das expressões utilizadas por um determinado grupo social, 
pautando a mutualidade entre a dialetologia e a sociolinguística (QUARA; 
JUSTINIANO, 2010). 

Em 2014, foi feita uma pesquisa de doutorado que abrange um 
estudo variacionista, a Sociolinguística Variacionista, a proposta consiste 
em analisar, no geral, três ditas ondas da sociolinguística, que explicam os 
processos linguísticos variáveis, pautando os fatores sociais da relação de 
uma comunidade de prática, nesse caso, o público-alvo é feminino e a 
questão de identidade de gênero. A primeira onda está relacionada aos 
estudos labovianos, explicando o desenvolvimento das peculiaridades da 
língua e a predominância estilística social como fator dominante. A 
segunda onda estuda o desenvolvimento do quadro local e retrato local 
das variantes. A terceira onda trabalha com a perspectiva estilística, 
voltada para a análise dos padrões e os diferentes papéis sociais que o 
indivíduo assume (VELOSO, 2014). 
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Na Sociolinguística Variacionaista, Weinreich e Herzog, 
juntamente com Labov, fizeram uma pesquisa a respeito das mudanças 
das variações em comunidades, pautada na mudança natural de um 
dialeto, sistematizado e espontâneo, e em outros casos, a questão de 
adaptação de acordo com outros falantes, o que deixa de ser espontâneo 
e passa a ser configurado. São observadas as faixas etárias, o falar infantil, 
o adulto, o idoso, os gêneros, os fatores sociais predominantes, a 
localidade (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006). 

Quara e Justiniano (2010), pontuam pesquisas importantes 
relacionadas a linguística no Amazonas. Em 2004, a professora da 
Universidade Federal do Amazonas Maria Luiza de Carvalho Cruz, 
defendeu sua tese de doutorado, o Atlas Linguístico do Amazonas – ALAM, 
dando visibilidade e estimulando novos projetos. Em seguida, de 2007 a 
2010, o Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na 
Amazônia, do Instituto de Ciências Humanas e Letras, da Universidade 
Federal do Amazonas, iniciou orientações na área em nível de mestrado 
em Manaus. No qual desenvolveram o segundo atlas linguístico 
amazonense, o Atlas dos Falares do Baixo Amazonas – AFBAM, dissertação 
de Roseanny Melo de Brito, em que ampliou-se o número de localidades 
verificadas pela ALAM na microrregião do Baixo Amazonas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante que esse tema seja abordado no curso de Letras, 
para que os futuros professores de Língua Portuguesa ensinem que 
existem diversas formas em que a língua pode ser usada para a 
comunicação, atendendo às particularidades de cada grupo social, assim, 
contribuindo para não haja distinção e preconceito linguístico. O interesse 
pelo estudo do tema em questão se deu a partir da observação de como as 
variações linguísticas faladas são abordadas e recebidas pela sociedade, 
existe todo um questionamento sobre o que está sendo aplicado de forma 
“certa” e “errada”. A relevância desse estudo vem para mostrar que as 
variações existem e não podem ser classificadas como incorretas, uma vez 
que, ela está correta de acordo com o contexto em que está sendo utilizada 
e há todo um processo etnolinguístico por trás dessa construção 
linguística.  
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AQUILOMBAMENTO DIGITAL: PRÁTICAS DE (RE) 
EXISTÊNCIA EM UMA PÁGINA DE MULHERES 

QUILOMBOLAS NO FACEBOOK 
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Resumo: Esta pesquisa investiga e analisa os discursos que marcam 
posicionamentos de (re) existência em uma live produzida por um grupo de 
mulheres quilombolas em sua página no Facebook (FB). Nesse viés, nos 
utilizamos das discussões acerca do Aquilombamento Digital para 
compreender a maneira como essas mulheres quilombolas afirmam suas 
(re) existências através dos discursos de forma on-line. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo que se aprofunda 
na fala proferida por uma mulher quilombola durante a live. 
Palavras-chave: (Re)existência. Mulheres Quilombolas. Facebook. 
Aquilombamento Digital. Discursos. 

 
 

INTRODUÇÃO 
O entendimento que se tem sobre os primeiros quilombos no 

Brasil nos faz crer em um sistema amplamente organizado e capaz de 
garantir a segurança dos negros que fugiam dos brancos escravagistas. 
Atualmente, os quilombos permanecem caracterizados como sistemas em 
que os sujeitos se agregam em prol de objetivos em comum, inclusive nas 
bases digitais. Essa prática de união e afetividade entre os quilombolas em 
espaços digitalmente mediados é o que Santana e Sobrinho (2020) 
denominam como “aquilombamento digital”, que se molda ao movimento 
negro de forma generalizada, mas que aqui, limitamos ao movimento das 
mulheres quilombolas.  

 
METODOLOGIA 

Em termos metodológicos, esta pesquisa apresenta abordagem 
qualitativa e caracteriza-se como exploratória, uma vez que busca conhecer 
de forma aprofundada o tema proposto a fim de tornar as questões que o 
circundam mais esclarecidas (RAUPP e BEUREN 2003). Considera-se, 
ainda, seu caráter descritivo, pois observamos as interações na página, 
descrevemos, transcrevemos, categorizamos, interpretamos e analisamos 
os fatos coletados.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Mulheres quilombolas têm inscrito em seus corpos o poder da 

ancestralidade das mulheres que as antecederam. Daí a necessidade de lutar 
e resistir em meio a uma sociedade que ainda replica comportamentos 
opressores que as desvalorizam e as colocam em um lugar menor. No 
entanto, Sousa (2020, p. 89) afirma que “mesmo nesse cenário adverso, 
resistimos, inspiradas no protagonismo feminino negro”. Nesse sentido, 
contar a história da parte que cabe à mulher negra e quilombola na 
construção dos quilombos é, por si só, um ato de luta e resistência. E essa 
resistência ocorre, também, em espaços on-line.  

Nesse bojo, Barton e Lee (2015) asseveram que espaços on-line 
criam situações de aprendizagens informais, transformando-se em locais 
valiosos para os inúmeros tipos de saberes, ou seja, o caráter dinâmico 
desses espaços digitais grupais torna-os seguros para as interações, visto 
que todos podem compartilhar e receber informações de acordo com suas 
vivências e, no caso das mulheres quilombolas, suas “escrevivências1”. Em 
se tratando de posicionamento negro no digital, “essa movimentação de 
forma orgânica nos revela uma nova relação estrutural entre pessoas negras 
no ambiente digital para chegar e sobreviver” (CONCEIÇÃO, 2020, p. 7). 
Trata-se do existir negro em ambientes virtuais como prática emergente do 
aquilombamento digital.  

A fim de elucidar essa premissa, elegemos um excerto retirado da 
live que se refere às posturas de (re) existência dessas mulheres 
quilombolas, visto que se trata de uma live produzida por elas e para elas. 
Vejamos a transcrição retirada da live:  

[...] porque quando nós, mulheres pretas, queremos entrar em cargos 
políticos, nós somos sempre colocadas lá em baixo, seja pra receber 
verbas, ou lançadas como candidatas. Mas hoje temos algo com muita 
importância, que é a quebra do silencio, conseguindo de fato se 
empoderar, assumindo um lugar na sociedade. Nós somos umas pelas 
outras, nos apoiando [...] 

                                                             
1 Termo cunhado pela professora e escritora Conceição Evaristo (2017). Trata-se 
de uma escrita que se dá através das vivencias coletivas ou individuais de mulheres 
negras, em sua maior parte, contadas por elas próprias, daí deriva o termo, de 
escrever vivências.  
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 Concernente à violência política citada, a palestrante enfatiza que 
as mulheres pretas querem entrar em cargos políticos, mas que não 
recebem apoio e consequentemente, não conseguem ocupar tais espaços.  

Nesse sentido, Andrade e Fernandes (2020) atentam para a 
categoria da interseccionalidade2 trazida pelo movimento feminista negro 
norte-americano para designar o cruzamento de tipos distintos de violência 
vividas por minorias. “Para o caso das mulheres quilombolas, além dos 
recortes de gênero, raça e classe, é essencial que seja considerado o fator 
etnia” (ANDRADE e FERNANDES, 2020, p. 121). Nesse caso, o 
apontamento é feito em direção a sujeitos que sofrem dupla violência por 
estarem em grupos considerados marginalizados, pois são mulheres, negras 
e quilombolas.  

Em termos complexos, essas mulheres se agregavam em prol de 
seus objetivos de forma presencial, porém, ao redimensionarem suas 
práticas para o digital, primordialmente devido à pandemia, essa agregação 
tornou-se uma prática constitutiva do aquilombamento digital.  Nos 
termos de Barton e Lee (2015), esse deslocamento que se dá do off-line 
para o on-line não implica perder o sentido ou a importância, pois, para os 
autores, “não é realmente possível separar atividade on-line de off-line, e as 
pessoas podem ter fortes laços off-line em qualquer site on-line” 
(BARTON e LEE, p. 53). Desse modo, a página do Dandaras se constitui 
como um subsistema que se conecta às dinâmicas instituídas pelas 
mulheres quilombolas na sociedade, sendo, portanto, uma grande rede de 
apoio, afetividade e resistência. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dos dados obtidos, foi possível constatar que a prática de 
aquilombamento no digital expande o quilombo, produzindo um 
deslocamento do território com tudo aquilo que há nele, ou seja, histórias, 
memorias, tradições, culturas e ancestralidade, visto que, entendemos que 
os quilombos são as pessoas que o compõem com toda a sua 

                                                             
2 [...] termo criado pela advogada, professora e pesquisadora afro-americana 
Kimberlé Crenshaw, surgiu como uma maneira de demonstração e evidência do 
fato de que algumas formas de violência e discriminação podem se intercruzar, 
somando-se e tornando mais complexas situações de desigualdades a que alguns 
grupos de pessoas podem estar submetidos socialmente [...]. (ANDRADE e 
FERNANDES, 2020, p. 121).  
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subjetividade. Nesse sentido, o digital possibilita uma visibilidade global às 
demandas dessas mulheres e dos quilombolas como um todo, uma vez que 
aquilombar-se no digital é uma forma de asseverar o resistir e existir não 
apenas no digital, como também no espaço físico num processo de 
retroalimentação, em que um espaço alimenta a existência do outro.   
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PANORAMA DA LITERATURA DE AUTORIA 
FEMININA PRODUZIDA NO AMAZONAS: UM ESTUDO 

HISTORIOGRÁFICO SOBRE OS COMPÊNDIOS DE 
LITERATURA 

 
         Andreila de Souza e Souza [UEA] 

Dilce Pio Nascimento [UEA] 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental que focaliza as 
escritoras de literatura amazonense, com a pretensão de chamar a 
atenção para as novas produções literárias feminina no Amazonas, 
na intenção de descrever a representação dessas mulheres, pelo viés 
da teoria literária e dos estudos dessas literaturas. Para este trabalho 
têm-se como aporte teórico as concepções dos autores: Paula 
(2016), Pedro e Souza (2012), Zolin (2009) e entre outros. 
Palavras-Chave: Literatura Amazonense, Autoria Feminina, 
Compêndios. 

 
 

INTRODUÇÃO 
A Literatura Amazonense é rica em narrativa com mulheres 

possuindo um papel dentro da trama, no entanto, na maioria das vezes 
essas obras são escritas por homens, e podemos perceber que nelas há a 
forma estereotipada e preconceituosa com que os escritos de autoria 
masculina descrevem as mulheres. As obras de autoria feminina na 
literatura amazonense vêm fazer essa quebra de estereótipos, 
primeiramente no que diz respeito às autoras, pois é nesse espaço que as 
mulheres lutam pelo seu reconhecimento e nas narrativas ao descrever suas 
personagens de forma diferente do que nas obras escritas por homens.  

Com a atual produção literária de autoria feminina, as personagens 
ganharam vez e voz, passando a representar experiências femininas que se 
distanciam da perspectiva hegemônica masculina. Segundo Zolin (2009), a 
partir da produção literária de autoria feminina, a noção de representação 
ganha um novo sentido, traduzido em termos de representatividade das 
diversidades sociais e, em especial, de identidades femininas 
antipatriarcalistas. Assim, as práticas discursivas criadas a partir da 
perspectiva da mulher trazem consigo novas formas de avaliar os papéis 
dos gêneros naturalizados pelas culturas patriarcais ao longo da história.  
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Conforme Pedro & Souza (2012, p. 80) “A história registra que as 
primeiras mulheres que enveredaram pelos caminhos das letras, além de 
preconceitos políticos, sofreram uma discriminação sexual”. A experiência 
vivida pela mulher é desconsiderada de valor literário, fato esse que 
justifica o surgimento, em meados do século XX, de ações no sentido de 
conscientizar os indivíduos da necessidade de desconstruir a opressão e a 
marginalização da mulher – construída ao longo da história.  

No Brasil a inserção da mulher na literatura teve um processo 
lento e complicado visto que havia o pensamento que as mulheres seriam 
intelectualmente inferiores aos homens, no entanto, com o passar do 
tempo as produções femininas foram ganhando espaço e voz na literatura 
e passaram a difundir a forma feminina de pertencer a uma categoria de 
gênero historicamente subjugada e oprimida. Do mesmo modo que 
sinalizam atitudes subversivas em relação a esse estado, as obras de Clarice 
Lispector e Cecília Meireles – primeira mulher a ser reconhecida como 
escritora de literatura, funcionaram como um divisor de águas na história 
da literatura de autoria feminina brasileira, separando as práticas literárias 
marcadas pela reduplicação das ideologias tradicionais de gênero das 
práticas subversivas e/ou contestatórias. 

A escrita feminina na literatura amazonense teve como 
percussoras as autoras Violeta Branca e Ílcia Cardoso, as quais 
impulsionaram o legado literário feito por mulheres em nossa região, suas 
primeiras obras publicadas foram importantes para ganhar um certo 
espaço mesmo que ainda tímido, porém, de grande importância para dar a 
base do seguimento da produção por outras mulheres em nossa literatura. 
O início da escrita feminina na literatura amazonense, foi marcada por um 
lado pelo reconhecimento como aconteceu com a obra de Violeta Branca e 
por outro lado pela invisibilidade e silenciamento colocados sobre a obra 
de Ílcia Cardoso, diante disso, se faz importante de trazer a voz que um dia 
foi invisibilizada e silenciada. Dessa forma, “vindo à tona em determinados 
momentos e contextos, mediante uma necessidade individual ou coletiva, 
por razões ideológicas, políticas ou de resistência. É quando o silêncio é 
rompido para que se ergam as vozes até ali silenciadas” (PAULA, 2018, p. 
38). 

O legado iniciado por Violeta Branca e Ílcia Cardoso, foi 
continuado por outras autoras amazonenses que publicaram e publicam 
obras no cenário literário atual, dentre elas podemos destacar Astrid 
Cabral, Regina Melo, Franciná Lira, Ana Peixoto, Myriam Scotti e Lia 
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Minapoty. Em suas obras abordam diversas temáticas desde a imaginação, 
o cenário e o imaginário amazônico, o tempo de infância, as lutas diárias da 
mulher, os mitos universais, a força feminina, sobre a maternidade e tantas 
outras, seus escritos tem a função literária de trazer esses temas sob a ótica 
feminina e possam ganhar cada vez mais espaço, apoio e reconhecimento. 
 

METODOLOGIA 
Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, um dos 

objetivos era perfazer o mapeamento da produção literária das autoras no 
Amazonas, a principal metodologia utilizada foi a pesquisa através de 
publicações na internet, nos catálogos e nos sites das principais editoras do 
Amazonas que auxiliaram nesse levantamento, a fim de montar um quadro 
com nomes, obras, ano das obras e a editora que publicou, exceto as que 
publicaram de forma avulsa. Até o ano de 2010 haviam poucos estudos 
acerca da listagem de publicações, e com isso não tínhamos tantos 
mapeamentos ou levantamentos, no entanto, pelo fato do movimento vir 
ganhando notoriedade, já podemos montar um quadro expressivo de 
nomes de mulheres autoras.  
 Buscar informações sobre as obras de mulheres escritoras 
amazonenses, foi um trabalho de garimpagem e ao mesmo tempo difícil, 
encontrando poucas informações em sites locais sobre lançamentos das 
obras, que davam a base de fazer a pesquisa nos sites das editoras, da 
estante virtual e na plataforma da Amazon. Mas ressaltamos que, esse 
número de escritoras mapeadas pode ser mais abrangente, na medida que 
publicam em coletâneas, organizam antologias, e no formato de e-books. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este artigo buscou a investigação da construção histórica dessa 

literatura de autoria feminina no Amazonas, muitas vezes silenciada ou 
mantida na periferia, a fim de salientar e ampliar essas novas e antigas 
vozes que expressam, destacando o valor e a importância da autoria 
feminina no Amazonas, pois consideramos que a produção literária 
feminina existe e merece ser vista e estudada. 

Os objetivos desse estudo foram alcançados, identificou-se a 
presença feminina na literatura amazonense, que pelas pesquisas percebeu-
se que é abrangente, mas não tanto conhecido, divulgado, isso foi notório 
ao se fazer o mapeamento das escritoras amazonenses, enfatizando a 
escrita literária dessas mulheres que buscam espaço, o seu lugar de 
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enunciação muitas vezes ofuscado. Por isso, evidenciou-se uma pesquisa 
importante para o estudo de autoria feminina amazonense, que não finaliza 
aqui, mas que dará a base para novos estudos relacionados à escrita de 
mulheres escritoras amazonenses, que produziram e produzem literatura. 
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A REPRESENTATIVIDADE DA MULHER NEGRA NA 
LITERATURA BRASILEIRA: CAROLINA MARIA DE 

JESUS 
Daniele de Lima Rodrigues [UEA] 

Dilce Pio Nascimento [UEA] 
 

Este trabalho tem como objetivo expor o silenciamento da mulher Negra 
na Literatura Brasileira, partindo de reflexões da escritora Carolina Maria 
de Jesus, presentes em suas obras Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria, com 
o intuito de mostras sua importante contribuição para a Literatura 
Nacional. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, centrada em autoras negras 
como Isadora Ribeiro (2020), Angela Davis (1981), Perrot (2008) e Mary 
Del Priore (2011). Obras fundamentais para entender sobre a invisibilidade 
da mulher negra na literatura brasileira efeito de dois fatores determinantes: 
o de raça e o de gênero, fatores contribuíram para a pouca 
representatividade de escritoras negras na literatura nacional. 
Palavras-chave: Representatividade, mulheres negras, silenciamento, 
Carolina Maria de Jesus. 

INTRODUÇÃO 
A literatura brasileira é composta por renomados autores, no 

entanto, além de haver a presença de pouco público feminino, é mais 
escasso ainda a representatividade de escritoras negras. Ao longo da 
história a mulher lutou bravamente contra a invisibilidade dentro da 
sociedade, raça e gêneros, nas quais foram sentenciadas a lugares como 
prostituição, serviços domésticos e pouco acesso aos seus direitos, vivendo 
desmerecimento social, material e moral. Essa ainda é a realidade de muitas 
que ainda são marginalizadas, distanciadas dos livros, sem acesso a lugares 
importantes dentro da sociedade. Consequentemente, sua participação na 
produção de conteúdo literário era e é praticamente nulo em comparação a 
autores brancos. 
Partindo desse assunto, abordando obras de uma escritora específica 
pretende se fazer uma pesquisa de como mulheres negras estão inseridas 
no meio literário e como suas obras são recebidas pela sociedade, a sua 
relevância, sua visibilidade na literatura, e os obstáculos que elas enfrentam 
desde o período de formação como leitoras e escritoras.  

Carolina Maria de Jesus, foi essa mulher com pensamento singular 
que através de sua escrita simples, denunciou a fome, a miséria dando voz 
a um povo oprimido. A primeira escritora negra do Brasil a ter 7 obras 
publicadas, sendo o seu primeiro livro traduzido para 13 idiomas e 
vendidos em mais 40 países. O legado de Carolina permanece até os dias 
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de hoje, que, atualmente, apesar de sua grandeza ainda é pouco 
reconhecida, ainda é escritora desconhecida por boa parte do público 
leitor, principalmente jovens. No entanto, merece o reconhecimento pela 
sua contribuição e representatividade, sua fala individual do pobre, 
testemunho real de alguém que viveu e sobreviveu a miséria. 

 
METODOLOGIA 

O presente trabalho, visa analisar o apagamento da mulher negra 
dentro das literaturas que circularam em sala de aula, sabe-se que a 
representatividade é muito importante, e quando trabalhada em um 
contexto sociocultural, o processo de ensino aprendizagem se torna mais 
significativo. O estudo será desenvolver por meio da pesquisa qualitativa, 
pois os dados obtidos durante o trabalho, passarão por analises. Os alunos 
serão entrevistados, para que se tenha parâmetro e assim analisar a 
ausência das narrativas de mulheres negras, assim como outras pessoas que 
compartilham do mesmo lugar de fala. Principalmente terá respaldo 
teórico de obras de escritoras pretas que muito contribuíram para que esse 
tema se tornasse o centro de debates, por esse motivo, será classificada, 
acima de tudo, como uma pesquisa documental. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
A presente pesquisa parte do interesse de discutir sobre o espaço 

nas obras literárias ocupado por mulheres negras. No entanto, poucas 
autoras tem a chance de terem suas obras publicadas o que dificulta a 
pesquisa a respeito do tema, um desses motivos seria a invisibilidade 
relacionada ao preconceito, onde era instruída apenas as condições de 
domesticas e na formação da família junto do homem, como a autora 
expressa em seu livro ´Minha História das mulheres’, “Porque elas foram 
muito mais educadas do que instruídas por serem preparadas para o lar e a 
sua manutenção” (Perrot.,p.27,2008), fazendo a mesma duvidar de sua 
capacidade intelectual. E por muito tempo a voz feminina permaneceu em 
silencio, principalmente em questões políticas, sexualidade e produções de 
livros. 

No Brasil, tivemos uma grande mulher que enfrentou todos os 
obstáculos, Maria Carolina Maria de Jesus, que através da escrita viu a 
oportunidade de mudar sua condição de vida, como a autora Angela Davis 
aponta em seu livro Mulher, raça e classe, “desde os primórdios do 
período escravista, sujeitos negros têm demonstrado grande interesse pela 
educação, buscando, se necessário, formas clandestinas de se alfabetizarem 
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e terem acesso ao conhecimento. Muitas(os) negras(os) entendiam que a 
informação e o conhecimento eram o caminho para se livrar da situação 
degradante em que viviam e obter, finalmente, a real liberdade de agir e 
pensar por si mesmas(os). Desse modo, compreende-se que “o 
conhecimento torna uma criança inadequada para a escravidão” (DAVIS, 
2016, p. 108). A educação foi uma forma de romper com opressão do 
escravismo colonial e ainda é uma arma poderosa contra as atuais práticas 
do racismo. 

Da perspectiva da mulher negra, esse fato traz certa legitimidade. 
A mulher negra, que está na base das pirâmides sócias, é a mais 
estigmatizada, vê-se em situações de vulnerabilidade, em diversos sentidos, 
também deve ser vista como alguém que produz conhecimento e saberes.  
Atualmente, se tem uma presença “significativa”, isso se deve a luta 
imensa, sobretudo das próprias autoras negras, por reconhecimento, 
podendo ser resultado do crescente número de homens e mulheres negras 
ocuparem espaços acadêmicos. A gente não nasce negro, a gente se torna 
negro. É uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida afora, 
uma questão da identidade que vai construindo. Essa identidade negra não 
é uma coisa pronta, acabada, uma pessoa negra que tem consciência de sua 
negritude está na luta contra o racismo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalhou buscou-se olhar para a história da escritora, para 

reconta-la de maneira que possamos entender o seu papel como 
representatividade na Literatura Brasileira. Para que mais pessoas possam 
ter acesso aos seus trabalhos e assim inspirarem nessa mulher que mostrou 
um novo mundo, onde uma mulher negra não está condicionada ao 
tanque, mas sim em um mundo onde possamos ler seus diários em uma 
sala de aula ou em uma mesa de jantar.  
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A PROSTITUIÇÃO DA PERSONAGEM POMBINHA NA 
OBRA ''O CORTIÇO", DE ALUÍSIO DE AZEVEDO: A 

CONSTRUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO SEXUAL DA 
PERSONAGEM 

 
Cleiciane Gomes Cidade [UEA] 

Dilce Pio Nascimento [UEA] 
 

Este trabalho tem como objetivo abordar sobre a prostituição presente na 
obra O cortiço, de Aluísio de Azevedo, a partir de análises das mudanças 
de comportamento e construção feminina da personagem Pombinha, com 
base nos princípios do naturalismo. A metodologia utilizada para a escrita 
desta pesquisa consiste no método bibliográfico, com base nos autores: 
Dacanal (2000), Foucault (1988), Reitch (1968). 
Palavras-chave: Prostituição. Cortiço. Construção. Feminina. Pombinha. 

 

INTRODUÇÃO 
A prostituição na sociedade é um dos tantos temas em que as 

pessoas consideram como tabus, por representar inquietações e até mesmo 
desconforto no momento em que são levados para discussão e que muitas 
vezes perpassa por inúmeros enfrentamentos de dificuldades diante de seu 
entendimento entre o correto e incorreto.  Na literatura brasileira, a 
presença da figura de personagens prostitutas pode ser observada com 
mais efetividade, quando surge o romantismo brasileiro a partir de meados 
do século XIX, identificado na obra de “Lucíola”, de José de Alencar.  

Este trabalho tem como temática a prostituição, construção e 
desenvolvimento sexual a partir da perspectiva da personagem Pombinha 
no romance naturalista, “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo. O romance 
sofreu fortes influências de ideias do naturalista francês Émile Zola com a 
obra “Germinal" publicada em 1885. A personagem. Desta forma, 
pretende-se através da pesquisa, analisar a construção feminina da 
personagem, a partir da observação de conduta, as mudanças em seu 
comportamento, de acordo com os padrões morais e cristão da época em 
que estavam inseridas. Pois, na época em que a obra estava situada, tais 
comportamentos como os identificados na personagens eram vistos como 
atitudes e ações irregulares às normas e regras dos cristãos, pregadas por 
uma sociedade que repreendia os atos de sexualidades. 

 
METODOLOGIA 

Nesta pesquisa sobre a prostituição da personagem Pombinha na 
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obra "O cortiço" publicado no ano de 2010.  Utilizou-se a pesquisa de 
caráter essencialmente bibliográfico. Para Gil (2010, pg. 29) "a pesquisa 
bibliográfica é elaborada com base em material já publicado [...] inclui 
material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações [...] bem 
como o material disponibilizado pela internet. Embasado por alguns 
teóricos como: Dacanal (2000), Foucault, (1988), Reitch (1968). 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Pombinha se torna a esperança para a mãe em ter novamente uma 
vida melhor. E mesmo com todo seu esforço para casar a filha que até o 
momento não estava apta ao casamento pelo fato de não estar preparada 
fisicamente por sem impúbere, ou seja, Pombinha já estava com 18 anos, 
no entanto, não havia tido sua primeira menstruação.  

A bela Pombinha, ainda impúbere aos 18 anos, é a esperança de sua 
mãe, que se sacrifica ao máximo para dar-lhe uma educação 
aprimorada e arranjar-lhe um bom casamento [...] Pombinha ao se 
tornar púbere [...] consegue finalmente realizar o sonho de sua mãe 
[...] Seu casamento contudo, fracassa e ela, pela mão de Léonie, 
também entra para a prostituição (DACANAL, 2000, p. 143). 

Afinal, o que representa a prostituição ? a prostituição é vista 
como uma prática que caminha ao rompimento dos comportamentos que 
são esperados pela mulher na sociedade, em outras palavras, conceituamos 
a prostituição como o ambiente social que corrompe a imagem que dizem 
ser da mulher "ideal", aquela que foi educada e construída socialmente para 
se submeter a uma vida familiar, entre o casamento e maternidade. 

o matrimônio monogâmico dá origem ao adultério, que nasceu 
junto com aquele; a virgindade das moças dá origem à prostituição. 
O adultério e a prostituição constituem parte integrante da dupla 
moral sexual [...] O caráter mercenário da atividade sexual fora do 
casamento forçosamente destrói as relações sentimentais entre os 
sexos (REITCH, 1968, p. 36) 

No romance naturalista, “O cortiço”, após dois anos do 
casamento de Pombinha a jovem sente-se incapaz de submeter-se a uma 
vida matrimonial medíocre, logo, não resiste e acaba sucumbindo aos seus 
instintos, trai o marido, logo em seguida, abandona-o. Passando assim, a 
viver como prostituta e amante de Leónie, a francesa que iniciou a vida 
sexual de Pombinha e também a prostituição.  

A questão da sexualidade sofria certo silenciamento muitas vezes 
por parte da sociedade, pois, assim como a prostituição, era uma temática 
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considerada como um dos tabus. Para Foucault que aborda sobre a 
temática da sexualidade: 

Se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao 
mutismo, o simples fato de falar dele e de sua repressão possui 
como que um ar de transgressão deliberada. Quem emprega essa 
linguagem coloca-se, até certo ponto, fora do alcance do poder [...] 
Daí essa solenidade com que se fala, hoje em dia, do sexo (1968, p. 
12) 

 E atualmente ainda há determinados receios e desconforto ao ser 
discutido em público, havia uma repressão sexual que estava ligada 
diretamente ao ato de comentar sobre o sexo.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Busca-se analisar na obra O cortiço, de Aluísio Azevedo, 
direcionando tendo como foco a personagem Pombinha, sua construção e 
mudanças de comportamento desde a sua fase impúbere até o momento 
em que, influenciada por Léonie, uma prostituta francesa, Pombinha 
também entra para a prostituição, e consegue conquistar sua 
independência, assim como,  refletir sobre sua própria condição feminina e 
superioridade diante da classe masculina. Contudo, esta pesquisa ainda está 
em processo de desenvolvimento, podendo sofrer alterações ou 
modificações. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AZEVEDO, Aluisio. O Cortiço. Manaus. Valer. 2010. 
ALENCAR, José de. Lucíola. São Paulo. Ática, 2001. 
FOUCAULT, Michel. A historia da sexualidade I: a vontade de saber. Trad. 

A. Guilhon. Albuquerque; Maria Thereza da Costa. Albuquerque. Rio de Janeiro. 
Graal. 1988. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. Sao Paulo 
Atlas.2010. 

DACANAL, Jose Hildebrando. Romances brasileiros I: contexto, enredo e 
comentario critico. Porto Alegre. Novo Século. 2000. 

REICH, Wilhelm. Revolução sexual. Trad. Ary  Blaustein. Rio de Janeiro. Zahar. 
1968. 

ZOLA, Emile. Germinal. São Paulo. Brasil. 1956. (s.m.r.) 
 

⚜ 



48 
 

A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO E O TEATRO ROMÂNTICO 
Gisely Garcia Lima [UEA] 

Weberson Fernandes Grizoste [UEA] 
 

Este artigo é de caráter bibliográfico e tem como objetivo analisar 
fenômenos de estética da Recepção fazendo um estudo da relação entre 
autor, obra, leitor, crítico e expectador. Após compreender essa relação, o 
estudo se aprofundará na ligação da estética da recepção do Teatro 
Romântico. O estudo ainda permite conhecermos sobre a arte dramática 
do Teatro Romântico e a forma que foi recepcionada essa nova forma de 
expressão.  
Palavras-chave: Estética de Recepção. Dramaturgia. História. Teatro 

Romântico. Análise. 
INTRODUÇÃO 

Hans Robert Jauss (1978) e Bloom (1991) são as principais 
fundamentações em nossa pesquisa sobre a estética da recepção. De 
acordo com a Teoria proposta por Jauss (1978), o leitor é um ser dinâmico 
e não passivo. Com isso, Jauss nos faz compreender que o leitor 
desempenha um papel importante na literatura, como se ele completasse o 
que falta no próprio texto. A obra não é uma criatura parada no tempo, ao 
contrário, algo contemporâneo pode, futuramente, tornar-se obsoleto e 
ultrapassado. Mas haverá sempre uma recepção leitora para acompanhar as 
mudanças que ocorrem junto com os períodos literários - a isto Jauss 
(1978, p.253-254) chama «actualisation» e «réactualisation»; algo que Bloom 
(1991, p. 78) denominaria «revisionismo»: “a Influência Poética, embaçada 
pelo tempo, faz parte do fenômeno maior do revisionismo intelectual”. 

Nesta Comunicação pretende-se situar a «estética da recepção» 
ao lado do «teatro romântico. Sabe-se que o romantismo circunscreve a 
um período pós Revolução Francesa e é contemporânea da Revolução 
Industrial; e que o romantismo protagonizou o desenvolvimento de uma 
estética mais individual e não mais social. A partir de então o texto que 
predomina no teatro é o melodrama, e o ser humano passou a ser o centro 
do teatro romântico, pois os textos começaram a falar da emoção das 
personagens: “manifesta-se então o mundo através da poesia, a poesia do 
teatro – iluminação efetiva da consciência, clareza das formas 
exteriorizadas, simplificação e catarsis de todos os mistérios, os remorsos e 
as lágrimas” (Jacobbi, p.11). 

METODOLOGIA 
Este trabalho foi desenvolvido como parte do Projeto de Iniciação 

Científica (PAIC) de acordo com o método bibliográfico. No âmbito da 
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pesquisa da estética da recepção foi adotado os estudos de Jauss (1978) e 
Bloom (1991); para análise da relação aristotélica sobre dramaturgia, 
história e recepção foi adotado a própria Poética de Aristóteles (2003) e 
Caponnetto (2002). 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRIA 
A tese central da «estética da recepção» é que o «receptor/leitor» 

parte de um «horizonte de expectativas» «erwartungshorizont» e 
«probabilidades típicas», conscientes e subconscientes (Jauss, 1978, p. 74-
75), passa a ter um papel questionador das obras literárias, tornando-se um 
crítico literário, seja por uma reflexão, uma indagação ou interpretação. 
Neste processo, dialoga-se com obras antigas e contemporâneas. Vê-se a 
leitura para além da decodificação, vê-se como uma experiência estética – 
de compreender a intenção do autor, o contexto histórico e a relação do 
tema ficcional com a realidade de mundo. A interpretação que surge daí é 
responsável por estabelecer uma relação entre 
«autor/obra/leitor/receptor».  

O «autor» tem a intenção de repassar uma mensagem ao 
«leitor/receptor». A «transmissão» pode ser compreendida, aceita ou 
criticada. O «sentido» é uma «fusão de horizontes»3: um horizonte do 
presente «do intérprete» e um horizonte do passado «inscrito no texto». 
Nesse ato pode ocorrer uma apropriação do «sentido» do texto para além 
do que previa o seu «autor». E esta «apropriação» pode incomodar o autor: 
“o que os escritores podem sentir como angústia, e o que suas obras são 
obrigadas a manifestar, são as consequências da apropriação poética, mais 
que a sua causa.” (Bloom 1991, p.24). A troca de interesses está na 
perspectiva que um tem do outro, «escritor/obra/público leitor», a forma 
individual de recepção de uma obra é que permite mudanças, fazendo com 
que esse processo continue por meio de outros leitores. 

Para situar o «teatro romântico» evocamos Gonçalves Dias, pois 
além de ser conhecido, por muitos, como o maior escritor do romantismo, 
também tradutor, das obras de Schiller e Goethe. Esse lado tradutor de 
Gonçalves Dias ainda é pouco estudado, aparecendo mais como escritor 

                                                             
3 A compreensão é um processo de «fusão de horizontes», 
«horizontverschmelzung», e teve importância nuclear na teoria hermenêutica de 
Gadamer, e encontra-se em sua obra «Verdade e Método», originalmente publicada 
Wahreit und Methode, Tübingen: J. C. B. Mohr, 1973. 
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nacionalista e indianista. A par dos temas nacionais, dedicou-se ao teatro 
de assunto europeu. 

Ao teatro Gonçalves Dias se se havia dedicado bem cedo, em 
Coimbra, escrevendo “Patkull” e “Beatriz Cenci”. Seguia o 
impulso da época, em que os poetas românticos se atiravam 
todos a fazer peças, na esperança de renovar o grande alento 
lírico-irônico-trágico de seu precursor, Shakespeare, e de 
voltar a estabelecer um diálogo aberto entre poesia e o povo 
(Jacobbi, 1958, p.39). 

Grizoste (2013, p. 408) apontou que estes teatros “eram 
ambientados demasiadamente ao europeísmo”, e que não foi capaz de 
realizar um único teatro indianista4; mas lembra que “Hamlet, Otelo, Júlio 
Cesar e Romeu e Julieta não têm nada que ver com a 
história inglesa”, posto que Shakespeare, é um poeta essencialmente inglês. 
De fato, o teatro gonçalvino deve muito à Schiller e Shakespeare. Do 
primeiro, o valor estético está na recepção e vontade de investigar e 
traduzir as obras do seu antecessor no Teatro Romântico; já do bardo 
inglês, o próprio Gonçalves Dias não esconde a influência de «Otelo» em 
«Leonor de Mendonça». Se olharmos o lado estético dessa união de autores, 
em que sempre haverá alguém a dar devido valor estético a sua obra, 
haverá sempre a ligação «autor/obra/receptor»; isto na medida “em que 
haja leitores que novamente se apropriem da obra passada, ou autores que 
desejem imita-la, sobrepuja-la ou refutá-la” (Jauss, 1994, p. 26). Assim, 
Gonçalves Dias não só foi apenas um «leitor/tradutor» da obra de Schiller, 
mas o «expectador» especial de uma obra de um período passado, mas tão 
contemporâneo naquele momento. 

Jacobbi (1958, p. 46) elenca dois pontos negativos para 
compreender melhor o teatro romântico no Brasil através de Gonçalves 
Dias, “o primeiro é a pouca atenção dada pelos biógrafos e críticos e o 
segundo fator negativo é a ausência de uma boa edição, de uma verdadeira 
edição crítica do ‘Teatro’.” Nem sempre reconhecido, como observa 
Jacobbi (1958, p. 46-47), Henriques Leal publicou o teatro gonçalvino 
postumamente “por escrúpulos documentário, não reconhecendo quase 

                                                             
4 Por outro lado, a tese central de Grizoste (2013, p. 120) é que o maior dos 
paradoxos de Gonçalves Dias é ter o seu “índio, nobre europeizado à força e 
tornado adorador de Tupã nas convenções de um cristianismo camuflado, o 
etnógrafo também é um missionário católico”. 
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nenhum valor, e até pedindo aos seus leitores um ato de indulgência para 
com a mocidade do dramaturgo”. É claro que isso aconteceu em um 
momento que Leal não poderia supor, nem sequer imaginar o valor 
inestimável daquelas obras teatrais para a cultura brasileira.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com a investigação realizada, a «Estética da 

Recepção» coloca o leitor como centro, como parte principal do texto, ou 
seja, da estética; e para ser um bom leitor é necessário tornar-se um leitor 
crítico, como é possível comprovar em Bloom (2002). Por decorrência 
dessa importância do leitor, a literatura, assim como os gêneros literários 
visam transmitir uma mensagem para uma geração leitora – o que 
pudemos comprovar no caso do Romantismo, e por consequência no 
Teatro Romântico. Este buscou transmitir mais a realidade, saindo do 
conflito da ação, adentrando no conflito da realidade ficcional com a 
realidade do mundo real. A partir de então o ser humano passou a ser 
tratado individualmente, e não mais socialmente. Ao menos, dois únicos 
prólogos que escrevera, Gonçalves Dias deixa claro que a sua obra dizia-se 
de si próprio e dos seus. 
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A POESIA DE LUIZ BACELLAR SOB O OLHAR DA 
CRÍTICA GENÉTICA 

 
Gustavo Ribeiro Martins [UEA] 

Dilce Pio Nascimento [UEA] 
 

Este resumo expandindo é uma pesquisa qualitativa que tem como 
objetivo fazer um estudo analítico de duas obras poéticas do escritor 
amazonense Luiz Bacellar, observando a gênese do seu processo criativo, 
ou seja, a forma de como o escritor atinge um alto nível semântico em seus 
poemas falando de forma simples. Sua trajetória na poética, tanto 
amazonense quanto brasileira, é muito importante e suas duas principais 
obras ganharam prêmios e entre outras categorias bases. 
Palavras-chave: Poesia. Gênese. Semântica. Luiz Bacellar. Erotismo. 

 
INTRODUÇÃO 

Este resumo expandido mostrará que o gênero lírico difere do 
narrativo e dramático, principalmente no aspecto funcional estético da 
literatura, logo o poema é tecido por diversos elementos que envolvem o 
todo e estes elementos não têm sentidos ou significados analisados 
isoladamente. Racionalmente o leitor irá fazer uma análise, observando a 
emoção e a subjetividade que a diversidade de palavras, sons e ritmos o 
possam envolver. Pois todos esses elementos servirão de chave para a 
melhor compreensão da mensagem sugerida pelo escritor. Nesse sentido, a 
poética, do escritor amazonense Luiz Bacellar apresenta esse emaranhando 
de metáforas bem como evoca a memória pertinente ao lugar onde viveu, 
enaltecendo, em sua poética a cidade de Manaus bem como peculiaridades 
das frutas regionais. 

O escritor envolve o leitor com seus poemas e relata sua vida em 
que viveu, entretanto, podemos buscar em seus poemas um conceito e ver 
que mensagem o escritor quer passar. Tendo os estudos teóricos em 
questão da Crítica Genética, onde é possível observar a escrita  do escritor 
sobre seus poemas, no que ele tirava como base quando escrevia cada 
poema, visto a erotização onde pode-se ver em Sol de Feira (2005) e 
também em Frauta de Barro (2011), tendo como base a isto podemos ver 
que a criação já é um grande entendimento do que acontecia ao redor do 
poeta.  

A erotização é muito vista em sua obra Sol de Feira (2005), onde a 
mulher é descrita em uma simples fruta além de descrever o próprio fruto 
em si, já que o escritor gostava de inovar e fazer com que o leitor desperte 
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seu olhar sobre a leitura feita em cada poema da obra, onde há 50 rondéis 
que cada um poema com a maioria sendo frutas amazônicas e outras do 
Brasil de modo geral. Já em Frauta de Barro (2011) ele veio buscar a sua 
memória onde viveu, que foi Manaus, onde viveu a sua infância e boa parte 
de sua adolescência, e nisso veio mostrar lugares de Manaus em forma de 
poemas e também coisas simples que a maioria das pessoas não percebem 
mas está lá,  como uma simples caixa de fósforo, alfinete e entre outros. 

 
METODOLOGIA 

Este trabalho será conduzido através de pesquisa qualitativa, 
considerando que se pretende obter e coletar dados com pessoas próximas 
do escritor e ter informações para o saber poético para com as duas obras 
abordadas, Sol de Feira (2005) e Frauta de Barro (2011) , para alcançar os 
objetivos propostos. Também se caracteriza como uma pesquisa 
bibliográfica, pois terá como base teóricas estudos e pesquisas 
desenvolvidas e publicadas de autores que possam ajudar sobre o que 
temos já citados na fundamentação teórica da pesquisa, a saber, Salles 
(1992), Aristóteles (1998), Farias (2020). 

O objetivo da pesquisa é mostrar a poesia de Bacellar sob o olhar 
da Crítica Genética, saber sua gênese e no que ele se embasa para criar e 
entender o que o escritor amazonense quer transmitir ao leitor através de 
seus poemas, que “o geneticista manuseia um objeto que se apresenta 
limitado em seu caráter material e, ao mesmo tempo, ilimitado a sua 
potencialidade interpretativa” (SALLES, 1992, p. 39), ou seja, haver dois 
lados que possa desenvolver seu estudo, que no caso seria as duas obras de 
Bacellar e os poemas que a compõe. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A presente pesquisa parte do interesse de entender o que se passa 
nas Obras Frauta de Barro (2011) e Sol de Feira (2005), do escritor 
amazonense Luiz Bacellar, pois há percepções em sua gênese e como ele 
compõe sua poesia acerca dos estudos teóricos que irá ter como base para 
aprofundar os conhecimentos da pesquisa. Os poemas, de Frauta de Barro 
(2011) e Sol de Feira (2005), de Bacellar remete a sua cidade em que viveu e 
das frutas, no sentido mais erótico, tanto amazônicas ou encontradas no 
Brasil que pode também ter no Amazonas. O poeta teve influência em 
muitos escritores e suas obras e poética são importantes para a literatura 
amazonense, assim tendo base nos livros teóricos que irá ter como base, 
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onde foi implementado para saber mais sobre o que o escritor queria 
repassar ao leitor o que seu imaginário vem mostrar em seus poemas, 
sendo muita das vezes erótico. Segundo Aristóteles (1998, p.13), 

[...] A bile negra age como um vinho, ou seja, ela produz um grande 
número de caracteres. Nós tínhamos ao princípio os estados da 
embriaguez que forneciam os caracteres possíveis por um tempo 
específico. Mas a bile produz a mesma coisa, pela vida toda [...]. 

 Pois a bile negra como componente do "quarteto humoral" da 
Teoria da Antiguidade sobre os humores humanos, tinha o poder de 
controlar certas funcionalidades na mente e no corpo humano e que assim 
como os outros humores, quaisquer desvios ou exageros em seu fluxo 
resultava em alguma "crise" que se expressava em doenças. 

Os geneticistas usavam muitos textos para ver a criação feita desde 
a gênese e seus parâmetros inclusos, como a poética de Luiz Bacellar que 
propõe ao leitor as suas imaginações através de seus poemas e procurando 
destacar e aguçar o pensamento cognitivo tendo contado com sua obra. 

É importante que estou tomando como base o pensamento de 
Charles S. Peirce, que concebe ciência como um empreendimento 
de busca interminável, feito por um grupo de pessoas motivado 
pelo desejo de descoberta ou pelo impulso de penetrar na razão das 
coisas (SALLES, 1992, p. 13) 

A Crítica Genética tem o desejo de despertar e penetrar na razão e 
assim o processo criativo se desenvolve e traz para o leitor ou para seu 
psíquico uma imagem plausível das coisas, a criação é um estado que se 
sabe, por mais que demore, um lar inexistente, para houver comparações. 
Contudo, a pesquisa ainda está em fundamentação para maior 
embasamento. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Luiz Bacellar foi bastante elogiado por essas duas obras, que são 

suas principais para o marco de sua vida, além de outras. A crítica Genética 
nos faz entender melhor o que o escritor vem repassar a seu leitor, como 
podemos ver nas obras Sol de Feira (2005) e Frauta de Barro (2011) desta 
pesquisa, fazendo com que não esquecesse Manaus e mostrando o passado 
e até o presente, que atualmente muitas coisas não foram mudadas e são 
patrimônios de Manaus, remetendo os poemas muitos de cunho erótico e 
é possível produzir músicas com seus poemas. Já Sol de feira (2005) nos 
mostram, também em cunho erótico, as frutas da região amazônica, sendo 
mencionadas metaforicamente, seja ele masculino ou feminino.  
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Sendo assim, a criação e o olhar de Luiz Bacellar sobre suas duas 
obras é assim uma forma metafórica de trazer seus desejos e sua vida de 
modo que o leitor pense em algo quando lê seus poemas, tendo cada obra 
tendo o objetivo de mostrar um olhar mais amplo sobre seus poemas, 
porém a pesquisa ainda está em andamento. 
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RECEPÇÃO LEITORA DA OBRA “RELATO DE UM 
CERTO ORIENTE” EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE 
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Este trabalho pretende analisar a recepção leitora da obra “Relato de Um 
Certo Oriente” em uma escola pública de Parintins – AM, com a 
importância para os alunos conhecerem uma obra amazonense e socializa-
la na sala de aula em forma de releitura, tendo como referencial teórico os 
autores como Jorge Tufic (1984), Regina Zilberman (1989), Roman 
Ingarden (1979) e Terry Eagleton (1997), sua metodologia é a Teoria da 
Recepção baseada nos estudos de Hans Robert Jauss (1979), buscando 
aproximar a Literatura Amazonense dos alunos do Ensino Médio. 
Palavras-chave: Teoria da Recepção. Recepção Leitora. Literatura 
Amazonense. Relato de Um Certo Oriente. Leitor. 

 
 

INTRODUÇÃO 
A Literatura Amazonense é pouco conhecida pelos alunos do 

Ensino Médio, devido ao pouco acesso nas aulas de Língua Portuguesa 
durante a educação básica. Pensando nessa questão, surge a necessidade de 
conhecer a obra amazonense “Relato de Um Certo Oriente” de Milton 
Hatoum, levando-a para uma escola pública de Parintins – AM e, assim, 
analisar a recepção leitora dos alunos, buscando na Teoria da Recepção de 
Jauss, identificar como os alunos recebem a obra, o seu envolvimento na 
leitura, a criação de releituras de si mesmo a partir da experiência que teve 
e a visão que cada um terá sobre a obra, aproximando a Literatura 
Amazonense e a sua importância na escola pública e para os alunos. 

 
METODOLOGIA 

Deverá ser utilizada neste estudo a Teoria da Recepção de Hans 
Robert Jauss, e a pesquisa de campo em sala de aula em uma escola pública 
de Parintins – AM, levando a obra “Relato de Um Certo Oriente” de 
Milton Hatoum para coletar a obra do aluno, tendo duas etapas para a 
análise de dados: a bibliográfica e em sala de aula com releitura da obra 
através de histórias em quadrinhos, oficinas de leituras e questionários. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A produção literária do Amazonas é marcada por uma tradição de 

escritores através do Clube da Madrugada, que é um movimento que teve 
grande importância nas décadas de 1950 e 1960, revelando autores de 
muito talento, dos quais ainda continuam produzindo até hoje. O Clube da 
Madrugada, em termos literários, foi fundado em Manaus, com o 
surgimento de diversos escritores que estabeleceram um novo olhar sobre 
a realidade da região. Até hoje, a produção literária é marcada pela 
presença de vários autores, todos tem destaque do Clube da Madrugada, 
em especial, Milton Hatoum, que conquistou reconhecimento nacional 
pela força expressiva do seu trabalho romanesco. 

O surgimento do Clube da Madrugada em Manaus coincidiu com o 
desejo de renovação estética vivida por um grupo de poetas, 
escritores, intelectuais e artistas plásticos que estavam cansados do 
isolamento cultural proporcionado por dificuldades econômicas e 
geográficas. Segundo um de seus fundadores, o poeta Jorge Tufic, 
os antecedentes históricos do Clube estão nos primeiros encontros 
literários que aconteceram em 1949, na residência do poeta e pintor 
Anísio Mello (TUFIC, 1984). 

A recepção leitora é uma forma de efetivar um texto ou obra 
literária como objeto de estudo e de receber, observar o entendimento do 
aluno sobre o que leu, de forma agradável. Na Estética da Recepção há 
uma preocupação com o leitor, como este recebe o texto ou obra lido e o 
interpreta, essa Teoria da Recepção de Hans Robert Jauss (1921-1997) 
nasceu na Alemanha em 1960 e depois contou com atribuições de outros. 

A teoria da recepção examina o papel do leitor na literatura e, como 
tal, é algo bastante novo. De forma muito sumária, poderíamos 
periodizar a história da moderna teoria literária em três fases: uma 
preocupação com o autor (romantismo e século XIX); uma 
preocupação exclusiva com o texto (Nova Crítica) e uma acentuada 
transferência da atenção para o leitor, nos últimos anos 
(EAGLETON, 1997, p. 113). 

Zilberman (1989) explica a hermenêutica citada por Jauss, a qual 
apresenta três etapas: a compreensão, a interpretação e a aplicação. A 
compreensão é o ponto de partida do processo da leitura, a fase seguinte é 
a leitura retrospectiva, o terceiro momento é o da leitura histórica, que 
recupera a recepção de que a obra foi alvo ao longo do tempo. Segundo as 
palavras de Jauss: 
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Disso resulta a dupla tarefa da hermenêutica literária: diferenciar 
metodicamente os dois modos de recepção [...]. De um lado aclarar 
o processo atual em que se concretizam o efeito e o significado do 
texto para o leitor contemporâneo e, de outro, reconstruir o 
processo histórico pelo qual o texto é sempre recebido e 
interpretado diferentemente, por leitores de tempos diversos (1989, 
p. 70). 

Ingarden (1979) argumenta que “uma obra literária nunca é 
apreendida totalmente, pois as normas e valores que o leitor possui são 
modificados pela experiência da leitura e os acontecimentos imprevistos 
que surgem, no decorrer desta, obrigam-no a reformular suas expectativas 
e reinterpretar o que já leu”. 

Deve-se frisar que a recepção competente da Literatura exige 
muita reflexão e pesquisa. Seu êxito foi revalorizar a experiência humana 
no mundo e a comunicação como condição da compreensão de sentido. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Teoria da Recepção trabalha com o fenômeno que é a obra de 
arte sob vários olhares, possibilidades de diferentes leituras e leitores, cada 
um de acordo com a sua experiência e, assim fazer uma nova leitura como 
as histórias em quadrinhos, espera-se que através dessas duas etapas que o 
aluno tenha possibilidades de expandir-se, fazendo uma nova leitura da 
obra. 
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A VELHICE E A SOLIDÃO COMO METÁFORAS DA 
SAUDADE DE SI MESMO EM MEMORIAL DE AIRES 

 
Silvia da Silva Nunes [UFAM] 

Andreila de Souza e Souza [UEA] 
Dilce Pio Nascimento [UEA] 

 
Este trabalho aborda como a velhice e a solidão são refletidas como 
metáforas da saudade de si mesmo na obra de Machado de Assis Memorial 
de Aires, na qual se perfazem através dos registros no diário do conselheiro 
Aires como o espaço de repor os esquecimentos da memória, e de 
organizar através das impressões do olhar sobre o outro as lembranças 
vividas na juventude. Para este trabalho tem como suporte teórico as 
explanações dos autores Bosi (1985 e 2007); Calvino (1990); Eco (1994); 
Guidin (2000); Massaud (2001); Saraiva (1993) entre outros. 
Palavras-chave: Velhice. Solidão. Saudade. Memória. Aires. 

 
INTRODUÇÃO 

Na última obra de Machado de Assis Memorial de Aires publicada 
em 1908, temos como protagonista o personagem sexagenário Conselheiro 
Aires, diplomata e aposentado que começa registrar as impressões alheias 
no seu diário íntimo como forma rotineira a fim de escapar do ócio e do 
tédio trazidos pela velhice solitária, especificamente em torno do casal 
Aguiar e de seus filhos postiços Tristão e Fidélia personagens que terão os 
episódios de sua vida registrados no presente diário.  

A partir dos registros da vida desses personagens o Conselheiro 
Aires espelha a sua própria condição de velhice, de homem solitário que 
relembra o passado, os momentos da juventude perdida, além de refletir 
sobre a vinda de um novo tempo e a aproximação da morte. No diário de 
Aires a velhice e a solidão podem ser percebidas como metáforas da 
saudade de si mesmo, através sobre o olhar no outro que irá espelhar a 
solidão de um homem viúvo e sem filhos, a saudade que tem dos tempos 
passados e que percebe que tudo é efêmero assim como na vida, suas 
memórias irão desaparecer com a morte, e as impressões escritas são 
maneiras que ele encontra de sentir vivo, isto é, ser lembrado ao registrar 
as suas memórias.  

Nesse aspecto, o presente trabalho propõe abordar a velhice e a 
solidão refletidas como metáforas da saudade de si mesmo em Memorial de 
Aires, a fim de analisar fragmentos do diário do personagem Aires que 
viabilizam a temática da velhice; verificar os aspectos no diário que 
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evidenciam a solidão; e discutir a partir das memórias do personagem Aires 
a saudade de si mesmo. Para a explanação do presente tema terá as 
contribuições das ideias de autores tais como: Bosi (1985 e 2007); Calvino 
(1990); Eco (1994); Guidin (2000); Massaud (2001); Saraiva (1993); Paes 
(1985) e Miranda (1992), os quais proporcionam o esclarecimento das 
temáticas que serão analisadas na obra machadiana Memorial de Aires. 

 
METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, pois utiliza 
como suporte as explanações de outros autores acerca do tema trabalhado, 
que segundo Severino (2007) se tornam fontes dos temas a serem 
discutidos, utilizam dados ou categorias teóricas já registrados. Ao fazer o 
levantamento bibliográfico temos o embasamento teórico para a discussão 
da obra de Machado de Assis que traz como temática a velhice e a solidão 
como metáforas de si mesmo, uma temática que poderá contribuir com 
outros trabalhos acerca da obra machadiana. Como objeto de pesquisa 
temos os fragmentos do diário do personagem Aires, afim de acentuar a 
velhice e a solidão que trazem a saudade dos tempos de juventude, das 
memórias antepassadas, agora registradas em seu diário.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRIA  

A velhice é refletida como saudade de si mesmo quando visa a 
saudade dos tempos passados, precisamente da união conjugal e dos filhos 
que nunca tivera, Aires ver refletida nos dois casais a imagem de si mesmo, 
a felicidade matrimonial e que havia ultrapassado os tempos juvenis e 
agora na velhice não desfruta mais do laço matrimonial e da companhia 
dos filhos que acarretam o sentimento de solidão. Conforme diz Palo 
(2003, p.264) “se autobiografa e biografa, objetivamente, os estágios 
anteriores da vida, e se vê o self de sua juventude diferentemente daquele da 
última fase da sua vida.”  

Na obra a solidão na velhice pode ser entendida como metáfora da 
saudade de si mesmo, que se agrava com a condição da viuvez e da 
ausência de filhos, com os contrastes dos novos valores sociais, políticos e 
sociais retratados no personagem do Conselheiro Aires que apontam para 
a visão de Guidin (2000) que o Memorial será constituído a partir da 
viuvez e solidão, ambas com os mesmos sentidos. Para amenizá-la faz 
registros a partir do olhar sobre o outro que refletirá a própria condição 
existencial e o que sente, isto é, para disfarçar a sua situação de abandono, 
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privações e renegações e à espera da morte ponto que também acentua a 
referida autora (2000, p.140) ―(...) Para Aires, a hora da velhice, ponto de 
partida da narrativa e do diário, é a incontornável aprendizagem da morte.” 

Ao narrar os episódios cotidianos o Conselheiro Aires vai fazendo 
uma reflexão sobre sua vida e sobre os episódios que presenciava acerca da 
vida e trajetória do casal Aguiar e de seus filhos postiços Tristão e Fidélia, 
espelhando a saudade de si mesmo tanto como protagonista e testemunha 
destes episódios em seu diário. Situações que podemos relacionar coma 
afirmação de Massaud (2001, p. 33) ―(...) em Memorial de Aires a ação mais 
intensa transcorre no interior dos figurantes que vivem da memória do 
passado, imersas nas inquietações do seu modo particular de ser.”  

Como o conselheiro Aires vivia em condições monótonas sem 
poder conversar com alguém ele dialogava com o “papel amigo” que o 
fazia companhia nos dias da velhice, assim, “opta por transferir à escrita a 
incumbência de preencher a ociosidade e o vazio da existência, quando 
nada lhe resta senão buscar a compreensão do passado ou compor o 
registro de presente, para reter a vida que se esvai na gratuidade dos dias.” 
(SARAIVA, 1993. p. 219). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na obra machadiana Memorial de Aires verifica-se a vida humana 
condicionada ao tempo, o qual se contrasta entre os duelos velhice versus 
juventude, vida versus morte, cuja obra faz reflexão da própria condição 
humana atrelada à carência, o querer e o agir, ter e não ter, à uma vida 
regida pela efemeridade que tudo passa e tudo morre, e com isso, o 
desaparecimento das lembranças com a morte e Aires tomando 
consciência disso recompõe em seu diário como formas de sentir-se vivo e 
lembrado. O Memorial de Aires traz à tona diversos aspectos da velhice e 
da solidão como metáforas da saudade de si mesmo, da saudade que sente 
de desfrutar dos bens da vida sem limitações ou renegações das memórias 
e que no estágio da velhice tomam o caminho para o esquecimento com a 
proximidade da morte.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSIS, Joaquim Maria Machado de. Obra Completa. Org. Afrânio Coutinho. Rio 
de Janeiro, José Aguilar, 1971, 3 vol.  

BOSI, Alfredo. Machado de Assis: o enigma do olhar. 4ª ed. – São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2007. 



62 
 

 

 

___. Apresentação. In: ASSIS, J.M. Machado de. Memorial de Aires, Série Bom 
Livro. São Paulo, Ática, 1985.  

CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990.  

ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994.  

GUIDIN, Márcia Lígia. Armário de vidro: a velhice em Machado de Assis. São 
Paulo: Nova Alexandria, 2000.  

MASSAUD, Moisés. – Machado de Assis: ficção e utopia. 1ª ed. São Paulo: 
Cultrix, 2001. MIRANDA, Wander Melo. Corpos escritos: Graciliano Ramos e 
Silvano Santiago. São Paulo: Editora da Universidade de são Paulo, Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 1992.  

PAES, José Paulo. Um aprendiz de morto e Armadilha de Narciso. In: Gregos 
e baianos. São Paulo, Brasiliense, 1985, p. 33-36. PALO, José Maria. A crônica 
da vida: Memorial de Aires. Machado de Assis. In: Recortes Machadianos/ 
org.: Ana Salles Mariano e Maria Rosa Duarte de Oliveira. São Paulo: Educ., 
2003.  

SARAIVA, Juracy Assmann. O circuito das memórias em Machado de Assis. 
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 

 

⚜



63 
 

DA VISÃO EPICURISTA E APOLOGÉTICA: OS PILARES 
DA PROSTITUIÇÃO NAS SÁTIRAS DE HORÁCIO 

 
Sabrina dos Santos Carneiro [UEA] 

Weberson Fernandes Grizoste [UEA] 
 

Este artigo busca investigar sobre a temática da prostituição na literatura 
latina, buscando analisar a visão epicurista e apologética na obra de 
Horácio. A pesquisa é essencialmente bibliográfica, tendo como corpus de 
estudo as Sátiras horacianas, nomeadamente a Sátira 1.2. Com isso, 
apresenta-se de que maneira as prostitutas são representadas na literatura 
horaciana, a partir de uma visão epicurista e apologética em relação a 
prostituição. 
Palavras-chave: Epicurismo. Prostituição. Sátiras. Horácio. Literatura 
latina. 

 
INTRODUÇÃO 

O Epicurismo é uma doutrina filosófica criada por Epicuro de 
Samos, no século IV a.C: “para Epicuro, o prazer (...) deve nortear a 
conduta humana - o prazer com dimensão ética e não apenas natural - é o 
‘prazer do repouso’, constituído pela ataraxia (ausência de perturbação) e 
pela aponia (ausência de dor)” (Pessanha, 1985, p. 15). A saciedade dos 
desejos deve ser feita na medida certa, porque quando são excedidos, 
podem ter consequências negativas e ser motivos de perturbações.  

Antes de avançarmos, é necessária uma advertência, este trabalho 
reflete sobre a busca do prazer do homem que recorre à prostituição e não 
sobre as vis condições das prostitutas que viviam na prostituição. São 
coisas diferentes, e veremos. É possível perceber na literatura latina uma 
visão apologética à prostituição feminina, por exemplo em Horácio, nas 
Sátiras, na qual elegemos a Sátira 1.2 para esta análise. Antes, entende-se 
por «apologético» a derivação de «apologia», do grego «απολογία», no 
sentido de «defesa verbal». Ocorre que, no afã de proteger a juventude e as 
esposas romanas, Horácio defendeu a utilidade da prostituição. 

 
METODOLOGIA 

O método é essencialmente bibliográfico e a pesquisa realizou-se 
no âmbito de um projeto de Iniciação Científica. Assim, após escolhermos 
o tema, procedemos a formulação do problema, a elaboração do plano 
provisório de assunto. Após a recolha das fontes bibliográficas, fizemos a 
leitura do material, o fichamento, a organização lógica do assunto e por 
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fim, a redação. Analisamos a Sátira 1.2 de Horácio, em que o poeta 
concede seus sábios conselhos acerca da utilidade e dos riscos das 
prostitutas. Identificamos de que forma a prostituição é apresentada em 
sua poética – «uma visão epicurista e apologética». A recolha bibliográfica 
tende a dar suporte ao tema. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRIA 

É importante salientar que estas visões acerca da prostituição 
romana foram construídas através de uma perspectiva da elite masculina, 
sob dois vieses, social e moral. Socialmente o relacionamento com 
prostitutas era aceito por se tratar de uma fonte de renda para certos 
patrícios romanos, para proteger os rapazes livres e evitar as relações 
ilícitas «stuprum», e para proteger as matronas (Puccini-Delbey, 2007, p. 
116); mas moralmente, os mais conservadores condenavam a prática da 
prostituição e encontraram voz na poesia, como é fácil encontrar na obra 
de Ovídio. A procura por prostitutas era comum e o trabalho dessas 
mulheres chegou a ser regulamentado pelo Estado. Assim, as prostitutas 
pagavam impostos e os cidadãos podiam frequentar prostíbulos sem ferir a 
lei (André, 2006, p. 91; Grizoste, 2020, p.30). Em outro sentido, moral, o 
Estado estabeleceu leis de controle à prostituição, na tentativa de transmitir 
a imagem de que aprovava parcialmente o relacionamento com prostitutas, 
que se pautava em sexo, dinheiro e ausência de laços afetivos.  

Horácio levou o epicurismo a outro patamar e notabilizou-se 
como o grande filósofo epicurista da antiguidade; defensor do «meio 
termo», da «justa medida», o poeta popularizou até a modernidade os seus 
conceitos no termo «carpe diem». Em seus poemas, é perceptível, aqui e 
acolá, a presença de algum ensinamento moral-filosófico, usando sua 
experiência de vida e de poeta como argumentos para seus conselhos. 
Assim, no que concerne à prostituição, encontraremos em Horácio 
argumentos epicuristas apologéticos à satisfação sexual, desde que não se 
procure o prazer misturado com a dor. Para Horácio (S. 1.2. 64-79), a 
pulsação sexual é um desejo natural e fácil de satisfazer. Em favor da 
prostituição, o poeta alega ser melhor para o homem romano envolver-se 
com uma prostituta de boa aparência e de preço módico a relacionar-se 
com uma matrona romana e correr o risco de ser apanhado em flagrante 
adultério (Oliveira, 2009, p. 42). 

Na Sátira 1.2, Horácio apresenta-nos Catão, a defender da 
utilidade e segurança oferecida pelos prostíbulos, os «lupanares»: ‘nam simul 
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ac uenas inflauit taetra libido, |huc iuuenes aequom est descendere, non alienas | 
permolere uxores.’ «‘Na verdade, logo que a abominável libido intumesce as 
veias, | os jovens afundam-se aí com justiça, [desde que] sem | molestar as 
esposas alheias’» (S. 1.2.33-35). Para demonstrar o risco das «alienas uxores» 
esposas alheias, Horácio recorre ao exemplo de Cupiênio e outros que à 
sua maneira, eram adeptos do sexo com matronas que se vestiam com a 
«stola alba» estola branca. Estes homens colocavam a vida em risco 
desnecessariamente: para fugir do flagrante adultério, um saiu pelo telhado; 
outro foi açoitado até a morte; outro ao fugir caiu no meio de um bando 
de salteadores; outro gastou elevada quantia de dinheiro para conservar a 
vida; a outro urinaram-lhe em cima os escravos do marido traído e 
aconteceu-lhe pior: alguém cortou-lhe os testículos (S. 1.2.41-46). 

No entanto, a segurança dos «lupanares» não é completa e há gostos 
extravagantes daqueles a quem o poeta chama «stulti» estultos: e o poeta 
opõe o indivíduo que aprecia apenas mulheres com longos vestidos àquele 
a quem só interessa frequentar prostíbulos «fornix» mal cheirosos (S.1.2.22-
31). Ocorre que de modo algum, o estulto pode alcançar a virtude. Os 
riscos maiores residem nos atrativos: a beleza não é um bem [para o 
homem]; a beleza feminina é um perigo; e as meretrizes caras. O mote 
central é a satisfação das necessidades sexuais da maneira mais comum 
possível, e para isto é aconselhável as prostitutas de baixa condição. Nem 
tão cara, nem tão barata, Horácio considera os dois aspectos: «meretrix» que 
não dilapide o patrimônio; «scortum» que não manche a reputação, a 
exemplo de Salústio e Marseu. O primeiro, convicto de sua moralidade, 
entregou-se a prostitutas, era benigno e generoso com elas a ponto de cair 
em ruínas, gabava-se «matronam nullam ego tango», «Eu não toco em nenhuma 
matrona» (S. 1.2.54). Marseu, com a mesma desculpa de Salústio, dilapidou 
a herança recebida de seu pai; daí que o poeta aconselha as ligações 
ocasionais (Oliveira, 2009, p. 42-43). 

Há ainda mais vantagens nas relações com as prostitutas em 
detrimento da relação com matronas: as meretrizes exibiam seus corpos, 
colocando o belo aparente; e o homem podia examiná-las – trazem tudo à 
vista o que têm para vender (S. 1.2.83-84); as matronas, ao contrário, 
cobertas por densas camadas de tecidos escondiam seus defeitos. Assim, 
“como quem compra um cavalo, há que inspeccionar cuidadosamente a 
mercadoria, coisa impossível quando se trata de matrona” (Oliveira, 2009, 
p. 44). Seguindo a visão epicurista, o homem deve saciar seus desejos 
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naturais com prostitutas, de forma comedida, de forma que não lhe cause 
prejuízos financeiros e sociais e nem provoque uma má reputação.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como observamos, nas sátiras horacianas há uma visão 
«epicurista» e «apologética» quanto a prostituição. Na visão epicurista, a 
saciedade deve ser o equilíbrio da «justa medida», do «meio termo» para 
obtenção do prazer, que torne o ser humano autossuficiente, sem cair em 
prejuízos. A felicidade só pode ser alcançada a partir do equilíbrio entre os 
prazeres e dores possíveis. Mas, note-se que o poeta, a tempo inteiro, 
dirigiu-se aos homens estultos «stulti», jamais às prostitutas. Horácio, nem 
sequer, pretendeu fazer o que fez Ovídio em seu terceiro livro da Ars 
Amatoria. Não será estranho se observarmos que Horácio é um poeta da 
elite romana, preocupado com a juventude dissoluta em uma sociedade de 
costumes licenciosos. 
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A MULHER MONSTRO E A MULHER MONSTRUOSA 
NO MITO GRECO-LATINO 

 
Sueane Simas Picanço [UEA] 

Weberson Fernandes Grizoste [UEA] 
 

Este artigo é de caráter bibliográfico e tem como objetivo analisar as 
personagens dos mitos greco-latino diferenciando as circunstâncias trágicas 
que transformou o feminino monstruoso e feminino monstro. Após 
identificar as causas que as tornaram em monstros e monstruosas, teremos 
uma desconstrução da visão estereotipada em torno das personagens. O 
estudo permite conhecimento sobre a mitologia greco-latina e o estudo 
sobre o feminino na literatura clássica. 
Palavras-chave: Mitos. Feminino. Monstros. Monstruosidade. Análise. 

 
INTRODUÇÃO 

A mitologia greco-latina está repleta de mitos com personagens 
femininas que, por circunstâncias trágicas, tornaram-se monstruosas, 
também aquelas que por natureza são monstros. Estas personagens, 
mesmo quando centrais, tendem a ser vistas de forma desprezível por parte 
do leitor descuidado; e as razões, as motivações dessas personagens 
tendem a ser ignoradas. É o caso de Medeia, por exemplo, o impacto de 
uma mãe filicida é suficiente para fazer o leitor esquecer da «esposa 
abandonada em terra estrangeira». Este estudo busca diferenciar o 
feminino monstro da mulher monstruosa; e ao mesmo tempo, analisar as 
circunstâncias trágicas responsáveis por sua metamorfose. Para tal intuito, 
selecionou-se os mitos da Medeia, Medusa e as Sereias e a desconstrução 
da visão estereotipada em torno dessas personagens. 

 
METODOLOGIA 

A motivação desse trabalho origina-se de uma pesquisa, em 
andamento, que objetiva ser o Trabalho de Conclusão de Curso. Também 
é parte de um estudo voluntariado elaborado no âmbito de uma Iniciação 
Científica. A metodologia da pesquisa é essencialmente bibliográfica. Após 
a escolha do tema, formulou-se um plano provisório, buscou-se as fontes 
teóricas, procedeu-se a leitura e fichamento do material e por fim, a 
organização lógica do assunto. A base teórica, no âmbito do mito, parte de 
Thomas Bulfinch, P. Commelin, Mircea Eliade, Everardo Rocha e K. K. 
Ruthven; para distinguir a mulher monstro da mulher monstruosa usamos 
Júlio Jeha, José Gil e Jeffrey Jerome Cohen. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRIA 

Os mitos sobreviveram como relatos orais passados de geração em 
geração até o surgimento da escrita. Mas o que é o mito? Segundo Eliade 
(1986, p.12), “o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que 
pode ser abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e 
complementares”. Assim, o mito funciona como um elemento aberto, cujo 
todos podem contribuir desde que respeitando a sua integridade original, 
como celebra Ruthven (2010, p.74): “o mito é um processo aberto; uma 
obra literária é um produto fechado. Todos podem contribuir com um 
pedacinho para o mito, mas são obrigados a respeitar a integridade original 
de um poema ou peça”. Esse fato pode ser observado nas diferentes 
versões de Medeia ou de Medusa, cada qual apresenta elementos distintos, 
inovadores; mas estes elementos não interferem na essência original e 
primitiva do mito. De acordo com Rocha (1996, p. 1): 

O mito é uma narrativa. É um discurso, uma fala. É uma forma de 
as sociedades espelharem suas contradições, exprimirem seus 
paradoxos, dúvidas e inquietações. Pode ser visto como uma 
possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações 
de “estar no mundo” ou as relações sociais.  

 Para Adorno e Horkheimer (1985, p. 23) “o mito queria relatar, 
denominar, dizer a origem, mas também expor, fixar, explicar. (...). Muito 
cedo deixaram de ser um relato, para se tornarem uma doutrina.” Assim, 
“o mito converte-se em esclarecimento” (idem p.24), e o peso do 
esclarecimento foi comparado, por Adorno e Horkheimer, ao poder de um 
ditador diante de seus homens. Nesse ponto, busca-se, nessa pesquisa, 
encontrar o discernimento do caráter antimitológico que está na própria 
base telúrica dos mitos aqui selecionados. 

Cabe diferenciar a «mulher monstro» da «mulher monstruosa». A 
«mulher monstro» sofre uma metamorfose do corpo e da alma; a «mulher 
monstruosa» sofre apenas da alma. Medeia não perde a figura humana, já 
Medusa e as Sereias apresentam uma mudança no próprio corpo que passa 
a ter características humanas e animalescas. “As sereias são representadas 
ora com uma cabeça de mulher e um corpo de pássaro, ora com o busto 
de uma mulher e a forma de ave, da cintura aos pés” (Commelin, 2011, 
p.124); as variações do mito dão conta que as Sereias tinham nascido em 
forma humana e só adquiriram essa forma por ocasião do rapto de 
Prosérpina. Mais adiante Commelin recorda que não há um só autor antigo 
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que tenha representado as Sereias como «mulheres-peixes»; e de fato a 
narrativa de Homero não o diz (Od. 12.37-54; 184-207). Medusa tinha sido 
moça de surpreendente beleza, e seu maior atrativo era a cabeleira. 
Minerva transformou Medusa em um monstro quando esta ousou 
confrontá-la em sua beleza. Irritada, a deusa “transformou em medonhas 
serpentes os belos cabelos de que Medusa se gabava e deu a seus olhos a 
força de converter em pedra todos os que fitavam” (Commelin, 2011, 
p.125). Como se pode ver, a mulher monstro não tem aspecto humano na 
aparência física, mas ao mesmo tempo não escapa desse aspecto humano; 
tal como afirma Gil (1994, p. 14) “os monstros são-lhe absolutamente 
necessários para continuar a crer-se homem. No entanto, o monstro não se 
situa fora do domínio humano: encontra-se no seu limite.” E ainda 
segundo Robles (2019, p.89): 

Nesse universo de monstros e personagens noturnos, as Górgonas 
representam uma forma de auxiliar da luta dos filhos da Terra 
contra o poder incontido dos deuses. (...) Reinterpretadas ao longo 
do tempo, evocam as deformações da consciência consideradas em 
psicanálise, pulsões pervertidas: sociabilidade, sexualidade e 
espiritualidade. 

Quanto a Medeia, é boa a observação de Robles (2019, p.117), “a 
vida de hoje, semeada como se encontra de tragédias e de comicidade, nos 
impede de ver” a Medeia em sua «dimensão de mulher». Medeia é uma 
verdadeira potência contra a determinação dos deuses, prefere a dor, o 
enfrentamento a render-se a fatalidade. Na Medeia de Eurípedes, entre os 
versos 213-285 vê-la se queixar da condição de estrangeira, da condição de 
mulher, a quem considera ser o «ser mais infeliz» do mundo, questiona a 
instituição do dote e considera-o como um ato de «comprar um marido», 
questiona as fadigas domésticas e afirma preferir ia três vezes ao campo de 
batalha a ter que parir uma única vez. Mas, isso tudo escapa aos olhos do 
público, pois a «esposa abandonada em terra estrangeira» comete, nas 
palavras de Robles (2019, p. 128) “uma das vinganças mais cruéis de que se 
tem notícia”, o «filicídio» mais famoso da antiguidade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a investigação, se percebeu que as transformações 
do feminino «monstro» e do feminino «monstruoso» ocorreram por 
metamorfose do corpo e da alma – no caso da «mulher monstruosa», 
apenas da alma – ocasionada por acontecimentos do meio social em que 
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essas mulheres viveram. Como fica comprovado, o mito é uma narrativa, 
um discurso, uma forma de uma sociedade expressar seus paradoxos, 
dúvidas e inquietações. Nas entrelinhas dos mitos selecionados, 
encontramos críticas à sociedade da época e discursos latentes nas 
entrelinhas. 
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PANDEMIA E EDUCAÇÃO: PAIS ALFABETIZADORES 
NO ENSINO REMOTO 
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O resumo expandido apresenta o relato de uma mãe de um estudante da 
Rede Estadual de Ensino, do 1° ano do Ensino Fundamental, descrevendo 
as dificuldades no ensino dentro do cenário educacional pandêmico que 
refletiu no espaço familiar. Demonstramos como o ensino remoto por 
consequência da covid-19, influenciou na educação de forma geral, 
baseando-se em Soares (2003) quanto a importância da alfabetização e 
Santos (2020) sobre as tecnologias na educação.  
Palavras-chaves: Alfabetização. Ensino Remoto. Covid-19. Família. 
Tecnologia. 

 

INTRODUÇÃO 
Transformando o cenário da sociedade em seus vários aspectos, 

principalmente no educacional, em um período atípico de consequência de 
uma pandemia causada pelo vírus da covid-19 que se alastrou pelo mundo, 
o ensino remoto tornou-se a opção encontrada para se estudar. Com isso, 
houve a inserção do papel dos pais diretamente na educação de seus filhos, 
tornando-se pais alfabetizadores.  

 
METODOLOGIA 

A investigação se estrutura de forma qualitativa, que “se ocupa do 
nível subjetivo e relacional da realidade social” (MINAYO, 2013, p. 418) e 
também de cunho bibliográfico no qual estrutura-se através de material já 
publicado (PRODANOV; FREITAS, 2013). Esse trabalho se desenvolveu 
através de uma entrevista a respeito das dificuldades, das realizações das 
aulas e o ponto de vista frente ao novo cenário do ensino remoto por parte 
de uma mãe de um estudante da educação infantil da Rede de Ensino 
Estadual. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A Educação é o passo inicial que inaugura uma evolução do ser 

humano para que interaja com o mundo exterior, onde necessita de tempo, 
dedicação e meios edificadores, que se constrói na Alfabetização através da 
fala, escrita e leitura.  
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Os meios vigentes da alfabetização, como a escrita, onde se inicia a 
interação dos indivíduos, pois como evoca Soares (2003, p. 1), “O que 
poderíamos chamar de acesso ao mundo da escrita – num sentido amplo – 
é o processo de um indivíduo entrar nesse mundo, e isso se faz 
basicamente por duas vias: uma, através do aprendizado de uma técnica”, 
aprender a escrever requer elementos já citados anteriormente, e além de 
tudo exige técnicas apropriadas para que haja êxitos na aprendizagem, o 
que nos faz refletir sobre a alfabetização e contextualizá-la com o período 
pandêmico da Covid-19.     

Antes de darmos enfoque a temática deste resumo, é preciso falar 
também da importância da tecnologia para a educação, pois ela “[...] ajuda 
os alunos a acessar todas as informações que desejam e os professores a 
encontrar maneiras criativas de interagir com os alunos e ajudá-los a testar 
seus conhecimentos [...]” (SANTOS, 2020, p.60).  

Para entender na prática como esse período pandêmico interferiu 
na vida educacional dos estudantes e suas famílias, trazemos relatos de uma 
mãe que através de uma entrevista relatou como foi a experiência 
diferenciada na vida de seu filho, descrevendo como foram as aulas no 
ensino remoto. A mãe destaca que: "[...] eram atividades enviadas em pdf no qual 
deveríamos imprimir e ajuda-los a responder, como confirmação de envio deveríamos tirar 
uma foto e enviar pelo privado da professora, isso ocorria com todas as disciplinas" 5. 

A metodologia utilizada no ensino remoto pelos professores 
ocorriam pelo envio de atividades a serem realizadas. Observamos que a 
tecnologia esteve presente para suprir a necessidade escolar em meio a 
pandemia e o auxílio que foi recebido por parte da família na educação de 
seus filhos. Dentro deste ntexto, trouxemos as dificuldades encontradas 
para lidar com o ensino remoto, a mãe relata que: 

Em casa temos que dividir um celular eu e minha filha, logo a tarde ela ficava 
para que pudesse acompanhar a aula dele, esta era a primeira dificuldade. 
Outra questão era a conexão com a internet, que muita das vezes falhava, outra 
era que nós tínhamos que entender e pesquisar o conteúdo para poder ensinar 
ele, mas a sensação de insegurança, se de fato o estávamos ensinando certo 
deixava os nervos à flor da pele.  

A dificuldade em acessar essa plataforma de ensino, 
principalmente com relação a conexão e a suportes necessários, como 

                                                             
5 Mãe de estudante do Ensino Fundamental da Rede do Estado que concedeu 
a entrevista.  
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celular, computador, impressora entre outros, influenciou no aprendizado, 
são questões pontuadas que reforçam os desafios do ensino remoto para 
os pais. Para entender como os pais lidaram com o ensino remoto em 
período pandêmico, a mãe entrevistada avalia como foi o ensino remoto:  

O que senti com toda essa situação é o quão grande seria prejudicado meu filho 
em sua educação, sei que o meio (WhatsApp) foi o único encontrado mais em 
certos momentos me vi sendo a alfabetizadora do meu filho, sem ter ao menos 
uma graduação na área ou saber de fato alfabetizar alguém e o quais os meios 
pedagógicos para isso, me encontrava em uma terra totalmente desconhecida.  

É notório o quanto o ensino remoto impactou na vida das 
pessoas, professores, estudantes e famílias, aprender se tornou mais difícil, 
adaptações foram necessárias. O ensino remoto se tornou complexo para 
os pais, porque a maioria não tinha o suporte necessário para essa 
modalidade educacional, trazendo defasagem na educação de alfabetização, 
que é o primeiro pilar da construção de uma educação de qualidade.  

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino remoto trouxe para a relação familiar novos desafios no 
âmbito da educação, por se tratar de algo novo por parte principalmente 
dos pais, as dificuldades, o olhar e a realização deste acabou se tornando 
algo difícil. O ensino remoto é uma ótima ferramenta de ensino, quando 
está tendo os suportes necessários para a aplicação, caso contrário, não irá 
suprir as expectativas educacionais, tornando o aprendizado dificultoso.  
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AS NARRATIVAS ORAIS COMO LETRAMENTO 
LITERÁRIO NA ESCOLA ESTADUAL NILO PEREIRA, 

COM ALUNOS DO FUNDAMENTAL II 
 

Érika Trindade Costa [UEA] 
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O presente trabalho de natureza pesquisa-ação, tem por objetivo discutir a 
respeito do uso das Narrativas Orais, como ferramenta de letramento 
literário, com alunos do fundamental II na Escola Estadual “Nilo Pereira”, 
localizada na zona rural do município de Barreirinha, onde é evidente a 
dificuldade em relação ao ensino da literatura, ao passo que existe uma 
vasta disponibilidade de narrativas que fazem parte da realidade dos 
estudantes e identidade daquela comunidade. Neste sentido, o trabalho 
ainda em desenvolvimento, buscará maneiras de inserir essas narrativas no 
ensino literatura na referida escola ribeirinha. 
Palavras-chave: Narrativas Orais. Literatura. Letramento Literário. 
Escola. Comunidade. 

 

INTRODUÇÃO 
As dificuldades educacionais que o Brasil enfrenta são enumeras, e 

têm aumentado consideravelmente devido os últimos acontecimentos, que 
obrigaram o mundo aderir ao isolamento social. Diante deste cenário, 
muitos alunos ficaram sem estudar, não tiveram um aprendizado 
significativo, agravando uma realidade que já era considerada bastante 
preocupante. 

Uma das áreas que já demandavam uma atenção especial, está 
relacionada ao ensino da literatura, pois, muitas escolas não trabalham de 
maneira adequada, explorando efetivamente as suas possibilidades. 
Quando se aborda diretamente a realidade das escolas ribeirinhas, como a 
fonte deste trabalho, é possível perceber que tais dificuldades são ainda 
mais preocupantes, sendo necessário trabalha-las de forma contextualizada, 
visto que, o letramento literário é praticamente inexistente.  

As narrativas orais, muita das vezes não são sequer reconhecidas 
como literatura propriamente dita, fazendo com que toda essa bagagem 
que o estudante traz de casa seja desperdiçada ao invés de ser usada 
adequadamente. O primeiro contato que as crianças ribeirinhas têm com a 
literatura é por meio das Narrativas Orais, consideradas a base do 
imaginário caboclo. Quando a criança ainda não sabe ler e escrever, é 
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ouvindo as histórias contadas por quem a cerca que sua identidade é 
moldada, alimentando a imaginação e construindo saberes. 
   O trabalho buscará evidenciar a importância das Narrativas Orais 
na construção leitora dos estudantes das comunidades ribeirinhas, para 
além disso, refletirá sobre o seu apagamento e o papel dos agentes 
difusores dessa prática. 
 

METODOLOGIA 
Este trabalho será desenvolvido por meio de uma pesquisa-ação, 

pois é um tipo de pesquisa social com base empírica, pensada e realizada 
com uma ação ou uma resolução de problema coletivo, ou seja, é um 
método de condução de uma pesquisa aplicada, voltada para elaboração de 
diagnósticos, resolução de problema e busca de soluções. Ao trabalhar as 
Narrativas Orais em sala de aula, pretende-se mudar a realidade 
educacional daquele lugar, desta forma, tanto o pesquisador quanto os 
participantes estão envolvidos ativamente em todo o processo.  

De acordo com Stringer (1996) a pesquisa ação compreende uma 
rotina composta por três ações principais: observar para reunir 
informações e construir um cenário; pensar para explorar, analisar e 
interpretar os fatos, e agir, implementado e avaliando ações.  

 Ele também se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, pois 
terá como base teórica estudos e pesquisas desenvolvidas e publicadas a 
respeito das narrativas orais e letramento literário, tais como: Zumthor 
(1997), Bosi (2007), Benjamin (1987), Campos (2018) e Severino (2015) 

Para que seja feita uma abordagem aprofundada sobre as 
literaturas orais que circulam naquela região, faz-se necessário partir da 
interação de ideias entre o pesquisador e os indivíduos da comunidade, 
onde serão compartilhadas memórias, assim como afirma Severino (2015, 
p.93), “O pesquisador coloca-se numa postura de identificação com os 
pesquisados. Passa a interagir com eles em todas as situações, 
acompanhando todas as ações praticadas pelos sujeitos”.  Em suma, a 
metodologia ainda pode ser modificada de acordo com a aplicabilidade do 
trabalho.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente trabalho parte do interesse em discutir o déficit no 
ensino da literatura, principalmente nas escolas ribeirinhas, e a 
possibilidade de utilização das Narrativas Orais como ferramenta de 
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letramento literário, voltada para ideia de que ela é muito rica e está 
presente no dia a dia dos alunos e na história da formação da identidade da 
comunidade. 

Partindo dessa perspectiva, destaca-se o trabalho de Paul 
Zumthor, um dos principais nomes no que tange tema citado. Em seu 
livro A Poética da Oralidade, defende o seu protagonismo e afirma a sua 
importância no decorrer da história, principalmente nas civilizações 
antigas, não somente, faz duras críticas a folclorização que muitas pessoas 
dão a oralidade, o que acaba a colocando a um lugar de menor estudo, 
estigmatizada e relegada ao segundo plano. 
           Assim como Zunthor, outro nome muito importante ao falar sobre 
oralidade é Walter Benjamim, em sua obra “ Magia e técnica, arte e 
política”, aborda o processo histórico em que a oralidade estava inserida, 
restrita somente ao campo da história, e posteriormente passou a fazer 
parte do campo da literatura. Em outra obra, ele também afirma que “são 
cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente” 
(BENJAMIN,1987, p. 197), dando ênfase no agente principal desse 
processo, o narrador. Partindo deste mesmo ponto, Ecléa Bosi, publicou 
uma obra intitulada “Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos, e diz 
que: “eles são a fonte de onde jorra a essência da cultura, ponto onde o 
passado se preserva e o presente se prepara” (2007, p. 18), por imediação 
deles é que o conhecimento é repassado, por isso precisamos dar melhor 
importância a eles. 

Trabalhar essas narrativas em sala de aula é muito relevante, 
porque apesar do ensino da língua portuguesa precisar estar conectado 
com as mudanças de seu tempo, manter uma relação preservacionista com 
a cultura de seu povo, estabelece parâmetros de valorização social e 
possibilita a preservação das memórias coletivas. Desta maneira, pose-se 
afirmar que “o aluno deve se sentir parte da literatura para que essa faça 
parte dele [...] Só é possível a partir do incentivo à cultura da leitura literária 
e isso certamente pode ser feita de diversas maneiras” (CAMPOS, 2018, 
p.18).  As práticas de letramento igualitário formam leitores competentes, 
aptos para interagir socialmente em suas comunidades, é fundamental 
mostrar aos educandos que a literatura não se resume apenas às obras 
clássicas.  A escola precisa estar preparada para acompanhar essas 
evoluções, oferecendo recursos para que não haja a supremacia da escrita 
sobre a oralidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  Trabalhar as Narrativas Orais é muito importante, pois surge 

como um recurso eficiente e repleto de possibilidades, usá-la significa dar 
voz as um povo muitas vezes excluído da academia, preservar a memória e 
identidade daquele grupo, bem como, criar uma cultura de letramento 
literário desde as fazes iniciais. Contudo, este trabalho ainda está em 
andamento.  
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A INFLUÊNCIA DA ORALIDADE NA PRODUÇÃO 
TEXTUAL DE ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM 
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Enquanto a língua falada é espontânea e natural, a língua escrita precisa 
seguir algumas regras. Embora sejam expressões de um mesmo idioma, 
cada uma tem a sua especificidade. Este trabalho pretende compreender os 
motivos pelos quais os alunos são influenciados a fazer essa mistura de 
linguagens no momento da produção de textos, bem como se buscará 
compreender como se dar essa eventual influencia que a linguagem oral 
exerce sobre a linguagem escrita.  
Palavras-chave: Oralidade, Texto, Alunos, influência, Língua. 

 
INTRODUÇÃO 

Enquanto a língua falada é espontânea e natural, a língua escrita 
precisa seguir algumas regras. Embora sejam expressões de um mesmo 
idioma, cada uma tem a sua especificidade. A língua falada é aprendida 
naturalmente pelo convívio com outros falantes; a língua escrita, na 
maioria das vezes, é aprendida por um processo de escolarização. Das duas 
modalidades, a fala e a escrita, a primeira é muito mais usada que a 
segunda, falamos (e ouvimos) muito mais do que lemos e escrevemos.  

A referente pesquisa volta-se para os estudos da linguagem oral e 
linguagem escrita, tendo como intuito analisar a influência da oralidade 
sobre a escrita formal, pois esta é dinâmica e flexível, visto que a oralidade 
apresenta-se em constate transformação e em processo de evolução. Por 
outro lado, a linguagem escrita apresenta-se de maneira intransigente e não 
abre espaço para variações. 

Trabalhar a linguagem oral e a linguagem textual durante todo o 
Ensino Fundamental é importante para que a partir desse momento os 
alunos estejam bem orientados ao concluírem essa fase educacional, de 
modo que eles já tenham recebido e assimilado todas as informações 
necessárias para que eles possam trilhar seus caminhos sozinhos e 
aprendam a importância de se construir bons textos para as mais diferentes 
finalidades. 

Portanto, partindo da temática apresentada, pode-se dizer que o 
desenvolvimento deste trabalho se faz importante, pois trata de questões as 
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quais acontecem frequentemente. Em síntese, espera-se que possamos 
recuperar algumas lacunas que existem no ensino da língua oral e 
linguagem escrita formal. 

 
METODOLOGIA 

De acordo com Ludke e André (1986, p.2), “para realizar uma 
pesquisa é preciso promover um confronto entre os dados, evidências e as 
informações coletadas sobre um determinado assunto”. Desta maneira, a 
natureza desta pesquisa será de cunho qualitativo, uma vez que esta tem 
como alicerce interpretar e descrever fenômenos atribuindo sentido à 
relação entre o sujeito e a realidade, como diz Goldenberg (2004, p.53):  

Os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de 
situações como o objetivo de compreender os indivíduos em seus 
próprios termos. Esses dados não são padronizáveis como os dados 
quantitativos, obrigando o pesquisador a ter flexibilidade e 
criatividade no momento de coletá-los e analisá-los.  

É importante dizer que este trabalho buscará analisar as linguagens 
dos alunos de 9º ano do Ensino Fundamental tanto em sua modalidade 
oral quanto na modalidade escrita e com isso investigar-se-á as possíveis 
influências que a modalidade oral da língua exerce sobre a modalidade 
escrita. 

Quanto ao tipo de pesquisa este trabalho terá como base a 
pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva e pesquisa de campo. Assim 
sendo, de acordo com BARROS; LEHFELD (2000, p.14) a finalidade da 
pesquisa é “resolver problemas e solucionar dúvidas, mediante a utilização 
de procedimentos científicos”. Para tanto, a pesquisa é importante no 
sentido de esclarecer-nos pontos os quais se encontram obscuro e que 
almejamos mostrar e buscar respostas. Portanto, trabalharemos com três 
tipos de pesquisa os quais se farão importantes tanto na coleta de dados 
quanto nos resultados que almejamos investigar dentro desta pesquisa. 
Desta maneira, Gil (2008, p. 26), diz que a pesquisa é um “processo formal 
e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo 
fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o 
emprego de procedimentos científicos”. 

Primeiramente se fará uso da pesquisa bibliográfica, que de acordo 
com Gil (2008) é desenvolvida com base em material já elaborado, ou seja, 
com uma serie de materiais já levantados antes mesmo de iniciar a escrita 
do trabalho. Ainda de acordo com o autor os materiais mais adequados 
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dentro deste tipo de pesquisa seria o livro e o artigo cientifico, pois estes 
nos passam uma gama de conteúdos favoráveis além de serem conteúdos 
confiáveis, haja vista que para serem publicados precisam passar por 
análises de especialistas 

A pesquisa descritiva também se fará de suma importância para 
elaboração deste trabalho, uma vez que esta segundo Lakatos e Marconi 
(2003 apud Fonseca, 2008) precisam estar sob alguns processos que 
necessitam ser seguidos, dentre esses processos encontram-se a observação 
dos fatos que logo em seguida necessitam ser registrados, analisados, 
classificados e interpretados. É importante dizer que dentro deste tipo de 
pesquisa o pesquisador precisa seguir esses passos de maneira clara e não 
se deixar interferir neles. 

Ainda segundo o autor a característica deste tipo de pesquisa é a 
coleta de dados, deste modo para se coletar dados precisa-se ir a campo e 
aqui está ancorada nosso terceiro tipo de pesquisa, a pesquisa de campo 
baseia-se na observação dos fatos tal como ocorrem na realidade, no qual o 
pesquisador efetua a coleta de dados diretamente no local da ocorrência 
dos fenômenos. Desta maneira, nossa coleta de dados se dará em uma 
escola pública da rede estadual de ensino. 

Portanto, esses três tipos de pesquisas fazem-se importantes, uma 
vez que, depois de se ter feita toda a pesquisa bibliográfica, partirá para a 
pesquisa de campo, pois será neste momento que entraremos em contato 
direto com o sujeito de nossa pesquisa bem como o universo da pesquisa. 
Faz-se importante ainda dizer que a pesquisa de campo é de suma 
relevância para este trabalho, pois neste espaço serão também colhidos 
todos os dados possíveis para a concretização deste trabalho. Logo após já 
terem-se os dados coletados através da pesquisa de campo, partirá para o 
processo de classificação, análise e interpretação destes dados, podemos ter 
mais êxito na amostragem dos resultados. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir de tudo que foi exposto faz-se importante dizer que, esse 

trabalho será de suma relevância para todos aqueles que se interessar em 
estudar a linguagem, pois, a partir disto será possível mostrar a influência 
ou não que uma linguagem pode exercer em relação a outra e entender 
como e porque acontece essa influência que muitas vezes os alunos não 
conseguem elaborar um texto a partir do ponto de vista das regras que a 
gramática exige. 
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O ENSINO DA LITERATURA E A PRÁTICA DE 
INCENTIVO À LEITURA EM SALA DE AULA NO 
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Este resumo expandido de origem de pesquisa-ação, tem como finalidade 
mostrar e valorizar o ensino da literatura em uma escola do ensino 
fundamental II da cidade de Parintins, assim construindo futuros leitores 
competentes e aptos a construir bases literárias sólidas, modificando o 
cenário educacional brasileiro que pouco privilegia essa prática. Este 
trabalho está fundamentado teoricamente com os seguintes autores: Ítalo 
Calvino (2002), Marisa Lajolo (2011) e Regina Zilberman. (2012). 
Palavras-chave: Literatura. Ensino. Escola. Prática. Sala de Aula. 

 
INTRODUÇÃO 

A falta de incentivo à leitura de livros literários em sala de aula, 
por vezes, prejudica o desempenho do aluno em suas atividades escolares, 
considerando que a leitura propicia o desenvolvimento da análise crítica do 
aluno, a ausência da prática de experiência leitora pode resultar na 
formação de alunos com dificuldades de discutir, conversar e debater sobre 
assuntos básicos da diversidade literária existente no Brasil e no mundo, 
bem como desconhecer o caráter social presentes nas obras literárias. 

Por isso, este resumo expandido visa identificar como se dá o 
processo de ensino-aprendizagem de literatura no ensino fundamental II 
em uma escola pública do município de Parintins, buscando apresentar 
informações sobre como o aluno está sendo introduzido ao mundo da 
literatura e leitura dentro da sala de aula. Pretendemos compreender de que 
forma o aluno aplica em sua realidade social aquilo que ele aprende na 
escola, de que maneira isso reflete em seu mundo fora da sala de aula, uma 
vez que a leitura de literatura dentro da sala, ainda é vista pelo aluno como 
uma obrigação, apenas avaliativa, e não como algo que acrescente além das 
notas do boletim.  

METODOLOGIA 
  Este trabalho tem por objetivo identificar o processo de ensino-
aprendizagem de literatura para alunos do ensino fundamental II, bem 
como verificar a prática de incentivo à leitura para estes estudantes. 
Observando esses objetivos, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa 
bibliográfica, tendo em vista que é necessário que o pesquisador conheça o 
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universo da sua pesquisa e também o conhecimento que já foi produzido e 
pesquisado, assim a pesquisa bibliográfica auxilia na escolha dos teóricos 
que nortearão os caminhos da pesquisa que pretendemos desenvolver. 
     Por se tratar de uma pesquisa que visa analisar uma realidade 
social, este trabalho é de abordagem qualitativa, porque pretende analisar o 
processo de ensino-aprendizagem de literatura com alunos do ensino 
fundamental anos finais,essa pesquisa também é de campo, considerando 
que o espaço escolar é o lócus da pesquisa, tendo como participantes alunos 
e professores de língua portuguesa do ensino fundamental II, de uma 
escola da rede pública de ensino de Parintins. Para a coleta de dados serão 
utilizadas como técnicas a observação, questionários e entrevistas, a fim de 
alcançar os objetivos propostos da pesquisa. Contudo, esta pesquisa ainda 
está em andamento. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este trabalho parte da importância que deve ser dada ao ensino e 
incentivo da literatura dentro da sala de aula, para além de uma 
obrigatoriedade do aluno com notas escolares, mas também para que ele 
queira e busque conhecimento através da leitura e assim seja adquira um 
vasto entendimento sobre assuntos diversos. Esse incentivo precisa ser 
algo evidente e para além da sala de aula, o estímulo à leitura, tem que ser 
uma preocupação, não somente da escola, mas também de interesse 
público, uma aliança com outros órgãos competentes que podem facilitar e 
melhorar essa buscar pelos livros fora das salas, omo ressalta Zilberman 
(2012, p.6-7): 

O estado prescisa prover os leitores com livros equipando 
bibliotecas e escola; o professor deve fazer com que os alunos 
leiam e gotem; aos editores compete baratear o preço das 
obras publicadas; e necessário combater e eliminar o 
analfabetismo e diminuir o número de iletrados funcionais. 

A sociedade como um todo prescisa se unir para dar suporte para 
que os alunos comecem a ter interesse pela leitura e tenham como ter em 
mãos bons livros para isto. Dentro das escolas precisa-se ter suporte 
estrutural provido pelo Estado com a aquisição de livros diversos para as 
bibliotecas escolares, assim professores e alunos terão a sua disposição um 
acervo de obras literárias, fazendo com que a leitura não seja uma 
obrigação, mas sim uma opção até mesmo de lazer.  
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O papel do professor na vida leitora do aluno é de grande 
importância, pois ele poderá mostrar a eles um mundo diversificado e 
atrativo, em que os assuntos importantes são colocados de múltiplas 
maneiras. Alguns alunos chegam a escola sem conhecimento e ou gosto 
pela leitura por vários motivos, um deles é sua condição financeira ou 
classe social que não o permite ter acesso a livros de quaisquer que seja o 
gênero. Destaca-se também que às vezes os pais desses alunos não tiveram 
acesso a escola e por esse motivo, não motivaram seus filhos à leitura.  

Consideremos aquilo que Calvino (2002) discute sobre Porque ler os 
clássicos¸ para ele a leitura na juventude é pouco profícua, mas pode 
também ser muito prazerosa e formativa para experiências futuras. 
Podemos entender esse conceito do autor tomando por base a leitura 
como obrigação avaliativa, essa leitura para os alunos pode não ser 
proveitosa, por isso os alunos pensam que ler é uma chatice. É importante 
entender a leitura como prazer estético, mas também como forma de 
transmitir conhecimento às pessoas.  

Para Lajolo (2011, s.p.), a leitura pode ser entendida como jogo de 
troca que leva o aluno “Do mundo da literatura para à leitura do mundo, o 
trajeto se cumpre sempre, refazendo-se, inclusive, por vice-versa que 
transforma a leitura em prática circular e infinita. Como fonte de prazer e 
sabedoria, a leitura não esgota seu poder de sedução nos estreitos círculos 
da escola”. Isso coloca a importância da troca que deve haver entre os 
“mundos”, alinhando-os para que os alunos vivam a leitura das ricas 
literaturas.  
 Esse espaço que a literatura está perdendo colabora para a falta de 
gosto pela leitura, uma vez que quanto mais espaço textos muito formais 
ganham e são empurrados goela a baixo para os alunos, faz com que eles 
tomem desgosto pelo prazer de ler qualquer que seja o livro, pois terão na 
mente que todos os textos são cheios regras gramaticais, que a literatura é 
apenas um recurso para ensinar como falar ou escrever corretamente. A 
natureza da literatura perfaz o encontro entre o mundo da leitura e a leitura 
de mundo.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se a leitura de literatura dentro de sala de aula fosse além de uma 
obrigatoriedade e/ou um componente curricular obrigatório, se esta fosse 
entendida em seu conceito mais abrangente, para além do estudo da língua, 
mas sim no sentido de estudar literatura pela literatura, os alunos 
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desenvolveriam o hábito pela leitura de forma pessoal, não apenas para 
cumprimento de uma disciplina. O aluno buscaria por iniciativa própria 
leituras que lhe agradam e fazem com que este se reconheça no texto. 
Porém, este trabalho ainda está em andamento e poderá ser modificado 
conforme o processo da pesquisa. 
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A pesquisa investiga o processo de ensino de língua portuguesa escrita para 
alunos surdos a partir do bilinguismo, destacando a importância de uma 
educação pautada no respeito a diversidade linguística das pessoas surdas 
que possuem uma língua própria, a Libras. Nesse sentido, o ensino de 
português deve considerar a Libras como parte fundamental para a 
aquisição de uma segunda língua, o português escrito, para desenvolver as 
potencialidades linguísticas dos alunos surdos.  
Palavras-chave: Ensino. Português. Surdos. Bilinguismo. 

 
INTRODUÇÃO 

Ao adentrarmos o processo educacional dos estudantes surdos, 
especificamente na ótica da educação bilíngue, percebemos que a 
alfabetizados segui os mesmos processos e materiais utilizados nas escolas 
com alunos ouvintes. O que não contribui para o desenvolvimento escolar 
e impede o letramento dos primeiros. Essa abordagem de ensino resulta 
num conjunto de desafios e dificuldades que precisam ser enfrentadas 
tantos por alunos quanto por professores. Para enfrentar esses obstáculos 
são necessários métodos bilíngues que envolvem o ensino a partir da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua (L1) e a língua 
portuguesa (LP) como segunda língua (L2).  

Discutir sobre essa temática é de suma importância social, pois 
constitui-se apoio teórico para a realização de novas pesquisas sobre o 
tema em âmbito mais local, focalizando na importância do ensino da LP na 
modalidade escrita formal para alunos surdos, considerando a LIBRAS 
como fator importante para a aquisição de uma L2. Isso também é 
importante compreender como está sendo o processo de ensino-
aprendizagem da língua portuguesa de pessoas surdas em qualquer nível de 
ensino.   

METODOLOGIA 
 Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, na qual se considera que 
toda a realidade que envolve objeto deve ser observada como potencial 
para ser analisado, neste caso, o processo de ensino-aprendizagem da LP, 
na modalidade escrita formal, numa perspectiva bilingue. Articulado com a 
pesquisa qualitativa far-se-á pesquisa bibliográfica, na qual se objetiva, 
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tomar conhecimento de todo o material teórico produzido sobre a 
temática em investigação (Lakatos; Marconi, 2009). A base teórica deste 
estudo centra-se em Pereira (2014), Quadros e Schimiedt (2006) e Salles et 
al (2004) que dissertam sobre o bilinguismo na educação de surdos.  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A resistência da comunidade surda no Brasil afirmou a LIBRAS, que 
foi reconhecida oficialmente como a língua dos surdos, através da Lei 
Federal nº 10.436/2002, pelo decreto 5626. Destaca-se que o decreto nº 
5.626/2005 defende e garante a educação bilíngue para os alunos surdos, 
tanto na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
partindo de uma organização das escolas e/ou classes regulares de ensino 
que inclua alunos surdos e ouvintes com professores bilíngues para serem 
alfabetizados. Em todas as etapas de ensino, os estudantes surdos devem 
ser auxiliados por um tradutor e/ou intérprete de LIBRAS. Durante todo 
o processo educacional dos alunos surdos, o ensino deve compreender a 
aquisição de duas línguas, a LIBRAS e a LP escrita.  

Pereira (2014) explica que a educação de surdos que prioriza o 
ensino da LP esquecendo-se da LIBRAS, provoca desânimo nos alunos 
surdos, a falta de compreensão dos textos escritos, afasta da leitura e da 
escrita, provocando uma representação de que surdos são incapazes de ler 
e escrever. A pouca prática da leitura reduz o vocabulário da LP, 
principalmente, em seu aspecto semântico, apesar de conseguirem 
decodificar as palavras, por vezes, esse processo pode invalidar qualquer 
forma de compreensão da escrita.  

O ensino da LP para os alunos surdos, assim como para os alunos 
ouvintes, busca desenvolver as potencialidades dos estudantes na produção 
e interpretação de textos. Para os surdos, esse processo de aquisição da 
segunda língua parte do ensino textual inicialmente na LIBRAS, por meio 
de explicações que possibilitem um caráter comparativo entre as línguas 
que esclareçam os aspectos sobre a construção dos textos, tanto na 
LIBRAS quanto na LP.  

Para Quadros e Schimiedt (2006), os alunos podem perceber as 
diferenças estruturais das duas línguas, utilizando textos em sinais e 
escritos, de diferentes gêneros e tipos textuais, como forma de apreensão 
do sistema da língua, para ampliação do vocabulário e conhecimento 
semântico. Salles et al (2004, p. 60) explica que “devem ser utilizados 
métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens apropriados às 
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situações específicas de aprendizagem, incluindo-se, no caso de surdez, a 
capacitação em língua portuguesa e em língua de sinais”.  

O processo de ensino-aprendizagem das pessoas surdas deve ser 
por meio da LIBRAS, pois o aluno adquire uma língua e inicia um 
processo de significação nos sinais que serão expressos na escrita, a partir 
do entendimento e da interpretação dos significados das palavras em 
LIBRAS, o aluno poderá decodificar os textos na forma escrita. Este 
processo se dá de forma eficaz e possível se for como aquisição de uma 
segunda língua, desde que se tome a LIBRAS como língua materna, 
entendendo que a educação para os surdos deve ser pautada em um 
método de ensino bilíngue.   
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É importante que se discutam metodologias de ensino que 

possibilitem o aprimoramento da LP escrita por alunos surdos e que 
também se compreenda que a Libras é uma língua assim como o português 
e, esta, é a língua materna da comunidade surda, sendo por meio dela que o 
aluno com surdez deve ser ensinado, através de metodologias baseadas no 
bilinguismo, que utilizam as duas línguas. Reconhecendo as dificuldades e 
os desafios enfrentados pela comunidade surda, torna-se possível elaborar 
e implantar medidas de apoio, principalmente, no âmbito didático e 
metodológico que viabilize o ensino da LP escrita por meio da Libras para 
alunos surdos. Fazendo uma reflexão necessária e fundamental para o 
processo de ensino e aprendizagem de línguas, considerando as diferentes 
realidades sociais e educacionais de alunos surdos e alunos ouvintes.  
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A COMUNICAÇÃO BILÍNGUE: LIBRAS E LÍNGUA 
PORTUGUESA, UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
Sandro Ruy Lima dos Santos Filho [UEA] 

Franklin Roosevelt Martins de Castro [UEA] 
A temática tem como objetivo verificar como ocorre o processo de 
comunicação no ensino aprendizagem de acadêmicos Surdos da UEA-
CESP. Com base na temática temos DUARTE; PADILHA (2012); 
QUADROS (2006) os quais tratam sobre as particularidades das línguas no 
processo bilíngue entre a Libras e o Português no contexto universitário do 
acadêmico Surdo. Os métodos e procedimentos da pesquisa serão 
observacionais. Acreditamos no processo de inclusão educacional e social 
bilíngue. 
Palavras-chave: Bilinguidade. Surdo. Inclusão. Libras. Português. 

INTRODUÇÃO 
Está pesquisa deu-se a partir do meu primeiro contato com a 

disciplina de Libras, ministrada pelo professor: Marlon no CESP-UEA. 
Sempre me deparei com pessoas Surdas em diversos locais como: 
supermercado, no refeitório da universidade, na academia, em local de 
trabalho. O interesse pela Bilinguidade dos Surdos surgiu em inúmeras 
situações, despertando aos poucos uma vontade de buscar um 
aprofundamento na Libras e na Língua Portuguesa. 
 Para realização deste trabalho foi necessário realizar um aparato 
teórico de obras que ajudassem a enriquecer o artigo, reforçando as ideias 
pautadas durante o percurso de minha pesquisa, criando uma problemática 
que descrevesse o contexto universitário do acadêmico Surdo, preservando 
seu caráter e sua identidade. Formulando hipóteses e levantando quais 
foram às soluções encontradas paras as problemáticas. 
 Como embasamento teórico fora utilizado o teórico SILVA; 
NOGUEIRA (2014). Que diferencia a língua brasileira de sinais e a língua 
portuguesas em vários aspectos, mostrando as dificuldades e soluções para 
ter-se um campo em que o Surdo possa se encaixar através do bilinguismo. 
 DUARTE; PADILHA (2012). Discorre sobre o processo bilíngue 
entre a Libras e o Português no contexto universitário do aluno. 
QUADROS (2006), que por sua vez faz um aparato sobre as 
particularidades das línguas, procurando respeitar suas regras, 
possibilitando que a língua materna (Libras) e a segunda língua (o 
português) estejam presentes na formação do Surdo. 
 Desta forma, pretendemos verificar como ocorre a comunicação 
bilíngue na Universidade do Estado do Amazonas – Centro de Estudos 
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Superiores de Parintins considerando os acadêmicos Surdos da sala de 
acessibilidade do CESP. 

METODOLOGIA 
A natureza da pesquisa é qualitativa, pois, trata-se de uma pesquisa 

básica com o intuito de colaborar com o processo de comunicação bilíngue 
do acadêmico Surdo na UEA-CESP. Referente à educação bilíngue: Libras 
e português. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Bilinguidade é a expressão individual do bilinguismo, que além de 

desenvolver os aspectos linguísticos das línguas em contato, desenvolve 
também os aspectos políticos, sociais e culturais das línguas. No entanto, 
dar-se a necessidade da criação de um ambiente nas aulas de línguas, de 
forma que a bilinguidade dos alunos possa ser explorada e respeitada. 

A língua de sinais e a língua portuguesa tornam-se imprescindível 
para o processo de formação acadêmica dos Surdos. Desse modo, teremos 
surdos formados, conhecedores de sua cultura, bem como a cultura dos 
ouvintes, favorecendo assim o seu desenvolvimento como sujeito incluso 
na sociedade, exercendo seu papel de cidadão. 

O bilinguismo em seu conceito geral define a qualidade de um 
usuário de dois idiomas diferentes. No caso dos surdos, o bilinguismo 
acontece através do uso de sua língua materna a Língua Brasileira de Sinais 
e a Língua Portuguesa. Essa filosofia educacional implica em profundas 
mudanças no sistema educacional dos Surdos. 

Para SOUZA (1998), “a partir do momento em que os Surdos 
passaram a se reunir em escolas e associações e se constituíram em grupo 
por meio de uma língua, passaram a ter a possibilidade de refletir sobre um 
universo de discursos sobre eles próprios, e com isso conquistaram um 
espaço favorável para o desenvolvimento ideológico da própria 
identidade”. 

Nesse sentido, observa-se a importância do bilinguismo na 
formação educacional de crianças Surdas, garantindo um convívio em 
espaços onde não haja repressão de sua condição de Surdo, possibilitando 
o desenvolvimento cognitivo, afetivo, sociocultural e acadêmico das 
crianças Surdas. 

Uma breve excursão sobre à Libras: “Língua Brasileira de Sinais”. 
É a língua materna da comunidade de surdos brasileiros, a língua só foi 
reconhecida em 2002, passando então a ser língua oficial para seus 
usuários. A língua de sinais brasileira contém sua própria estrutura 
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gramatical, é citada em muitos espaços como um sistema linguístico 
gestual-visual. Por ser um sistema linguístico possui um conjunto de regras 
fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas, 
representadas através das configurações das mãos, a língua portuguesa 
também utiliza desses sistemas linguísticos. 

Segundo SILVA; NOGUEIRA (2014, p. 1), “A LIBRAS se 
diferencia das línguas orais, pelo fato de utilizar o meio visual espacial, 
enquanto que as línguas orais utilizam do meio oral auditivo, [...]”. 
Portanto, nota-se que, o não conhecimento desses aspectos gramaticais de 
ambas as línguas no âmbito acadêmico podem ser barreiras para 
conhecimentos futuros, é importante salientar que cada língua tem sua 
especificidade a ser descoberta pelo aluno surdo, com suporte do professor 
trabalhando as propriedades da língua portuguesa e da Libras lado a lado. 

Nesse contexto, que as línguas diferenciam-se em vários aspectos, 
é importante salientar-se não para diferença nos aspectos gramaticais, e sim 
vincular através de mudanças e adaptações uma conformidade do 
aprendizado tanto da libras quanto da língua portuguesa para surdos, 
consolidando a educação bilíngue no ensino superior e suas contribuições 
para o processo de letramento acadêmico dos estudantes surdos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Ao término deste artigo foi reconhecido a importância da Libras 
como língua materna e do Português como segunda língua. O acadêmico 
Surdo da universidade apesar de presente na sala de aula nem sempre tem 
um ensino de inclusão social, cultural e cientifica da comunidade surda 
brasileira. 
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LATIM EM LIBRAS 
 

Larissa Barbosa Leal [UEA] 
Weberson Fernandes Grizoste [UEA] 

 
O presente projeto tem como principal objetivo levar noções básicas de 
Latim, interpretados em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A finalidade 
é montar uma série de lições com essas noções básicas para que fique ao 
alcance do acadêmico surdo, estudante ou interessado em Latim e auxiliar 
o professor leigo em Libras. Com a intenção de contribuir como um 
material acessível, estes vídeos estarão disponíveis no canal Latinitates, na 
plataforma digital You Tube. 

Palavras-chave: latim. LIBRAS. Ensino. Surdo. Tradução. 
 

INTRODUÇÃO 
Esta é apresentação do projeto de extensão «Latim em LIBRAS» 

que busca oferecer noções básicas de latim ao surdo interessado através da 
gravação de vídeos com explanação em língua portuguesa e interpretados 
em LIBRAS. Acreditamos que com estas lições atenderemos as 
necessidades de alunos surdos, ou do surdo que se interesse pelo latim e ao 
mesmo tempo daremos segurança ao professor, leigo em LIBRAS, que 
esteja à procura de material subsidiário.  Vale dizer que a proposta do 
projeto não é a criação de um método virtual e integral de ensino do latim 
para surdos, mas a de introdução à língua latina com noções básicas de 
gramática e de tradução de forma universalizada e adaptável a qualquer 
manual de latim. 

 
METODOLOGIA 

A descrição metodológica refere-se ao projeto, que está a se 
desenvolver numa sequência de etapas: primeiro gravou-se trinta lições 
acerca do latim e outras dez encontram-se editadas; atualmente busca-se a 
transliteração do conteúdo para LIBRAS; na terceira etapa «vindoura» 
adotar-se-ão correções sugeridas por avaliações; e na quarta e última etapa 
os vídeos deverão ser editados e sequentemente lançados no canal 
«Latinitates» disponível na plataforma do YouTube e também reordenados 
numa página específica para este projeto na «Plataforma Latinitates de 
Estudos Clássicos». 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
É importante dizer que pouco, ou nada, se tem escrito sobre o 

ensino de Latim em LIBRAS. Por isso, vamos pautar este tópico sobre os 
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métodos de ensino e a importância do latim e a necessidade do uso da 
língua brasileira de sinais no ensino geral. 

Ao que nos parece, muito se fala do «ensino de LIBRAS», e em 
menor evidencia a importância de «ensinar em LIBRAS», posto que são 
duas coisas distintas. Partiremos do princípio em que se, se quer introduzir 
o conhecimento do Latim a um brasileiro surdo, o canal é a LIBRAS e não 
a língua portuguesa, pois afinal é esta a sua primeira língua de 
comunicação. 

A defesa do ensino de latim tem enfatizado com certa frequência a 
sua contribuição categórica para a formação integral de um cidadão, e isto 
recai na velha questão do seu utilitarismo no mundo atual. Sabemos, e 
escrevemos da sua importância para o ensino de línguas românicas, como 
o português; da investigação histórica com fontes antigas; dos estudos de 
filosofia; das relações desta com o direito e a biologia, com os estudos 
naturalistas em geral (Grizoste, 2021, p. 148). O latim funciona como uma 
porta de abertura para todo conhecimento expresso na antiguidade e sem 
este acesso o que se vê são imagens efusas projetadas num ecrã, isto é, 
imagens abstratas de uma realidade. Assim, interessa-se pelo latim não só 
os filólogos, mas também os biologistas, teólogos, filósofos, historiadores, 
geógrafos, juristas, entre outros interessados na sua área de conhecimento 
na antiguidade clássica. 

A nossa proposta busca oferecer noções básicas de latim em 
LIBRAS, para subsidiar o professor e o aluno surdo nas disciplinas 
obrigatórias, e também introduzir o brasileiro surdo interessado no estudo 
da língua antiga, interessado em ler «em primeira mão» os conhecimentos 
expressos na antiguidade. E faremos seguindo a opinião de Faria (1973, pp. 
72-74) esta coletânea de vídeos deve centrar, desde a primeira lição, na 
descoberta do mundo romano. Assim, os vídeos devem conter nas 
primeiras lições informações cuidadosamente elaboradas que tenham 
sentidos completos e de fundo cultural, que respeite a ordem espontânea 
do latim, para a apresentação de estruturas morfossintáticas e do 
vocabulário padrão; nas últimas lições incluiremos textos autênticos com 
dificuldades graduadas, e as dificuldades serão esclarecidas; ao longo dos 
vídeos, sempre que possível, apresentaremos notas históricas e literárias; 
indicação de autores modernos sobre os assuntos ou personagens em 
questão; notícias sobre a vida privada, pública e militar dos romanos, sobre 
a religião, costumes e instituições, bem como as suas relações com o 
mundo grego; traduções de autores latinos; gravuras e fotografias 
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abundantes e sugestivas, contendo ruínas, reconstituições, obras de arte, 
paisagens, etc. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dada a dimensão de um projeto ousado e inovador, que permeia 
três universos distintos «explicação em latim, transliteração em LIBRAS e 
manipulação de vídeos», convém noticiar a morosidade nos resultados 
finais. Considera-se o fato que projetos de extensão têm a durabilidade de 
um ano, que este é o nosso primeiro ano de execução, cumpre-nos buscar 
a sua renovação anual. Não obstante as dificuldades, trinta lições de latim 
estão gravadas e outras dez, editadas. 
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