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APRESENTAÇÃO 

 

Ensaio literário: que gênero é esse? 

João Paulo Hergesel 

 

Definir o gênero textual conhecido como “ensaio” 

é uma tarefa árdua e possivelmente sem conclusão. 

Embora alguns autores já tenham assumido esse desafio, 

sempre há lacunas que precisam ser preenchidas. Por esse 

motivo, vem se tornando cada vez mais comum trabalhar 

com a ideia de conceito em vez de definição. 

Entre os conceitos propostos para o ensaio, o 

primeiro deles parte de uma tentativa para entender o 

significado do termo. Embora a palavra “ensaio” possa ser 

aplicada às mais diversas modalidades da linguagem 

(ensaio fotográfico ou ensaio audiovisual, por exemplo), o 

foco aqui é o âmbito da comunicação escrita. 

Jean Starobinski (2011) recorre à etimologia do 

vocábulo e nos explica que “essai”, presente na língua 

francesa desde o século XII, deriva do baixo latim 

“exagium”, que significa “balança”. Dessa forma, ele nos 

mostra que o verbo “ensaiar” deriva do latim “exagiare”, 

cuja tradução é “pesar”. 

Também é Starobinski (2011) que nos apresenta 

outro termo latino com certa proximidade: “examen”. Este, 

por sua vez, nomeia tanto o que conhecemos por “agulha” 
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quanto a “lingueta do fiel da balança”, o ponteiro que, 

centralizado, indica que os dois lados estão com o peso 

equilibrado. 

Ainda na origem da palavra, Starobinski (2011) 

nos evidencia outro sentido para o “examen” latino: o 

enxame de abelhas. Segundo o autor, tudo leva a crer que 

a etimologia comum seria o verbo “exigo”, que designa o 

ato de forçar para fora, isto é, expulsar – e por extensão, 

“exigir”. 

Dentro dessa linha de raciocínio, o ensaio, 

enquanto gênero textual, pode ser analogicamente 

comparado, como pontua Starobinski (2011), com uma 

“pesagem exigente” ou um “o exame atento”. De modo 

mais poético, torna-se possível dizer que o ensaio seria o 

“enxame verbal” expelido de nossos pensamentos. 

Reservando as raízes da palavra, é Jayme Paviani 

(2009) quem busca as origens práticas do gênero textual, 

isto é, seus autores precursores. O pesquisador nos explica 

que, embora o termo “ensaio” tenha sido popularizado no 

século XVI por pensadores como Michel Montaigne e 

Francis Bacon, é possível aferir a existência de textos com 

as mesmas características há muito mais tempo. 

Um dos maiores exemplos de ensaístas da 

Antiguidade, distante na localização espaciotemporal, 

mas próximo dos estudos de Linguagem e Literatura, é o 

filósofo grego Aristóteles. Sua Poética, fonte de discussões 

na Teoria Literária ainda hoje, é um exemplo de ensaio 

registrado há quase de 2.500 anos. 
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Considerando as questões filosóficas e científicas 

presentes no gênero, Paviani (2009) evidencia a dubiedade 

do ensaio: ao mesmo tempo em que é um texto livre, 

reconhecido por seu descompromisso com questões 

metódicas e engessadas, é também uma produção que 

necessita de fundamentação teórica para sustentar os 

argumentos apresentados por quem o escreve. 

Percebe-se, dentro dessas ponderações, outra 

grande problemática: enquanto há ensaios que pendem 

para a esfera literária e cotidiana, há outros que se 

enquadram no contexto científico-acadêmico. Para tentar 

solucionar esse impasse, Ada Magaly Matias Brasileiro 

(2021) propõe dividir o ensaio em dois (sub)gêneros: 

“ensaio informal”, para questões mais reflexivas, e “ensaio 

formal”, para textos com suporte teórico-metodológico. 

A tendência de dividir o gênero textual em 

categorias, no entanto, não é uma atividade recente. 

Considerando as várias formas de redigir um ensaio, 

Alexandre Eulálio (1989) realizou esforços para 

desempenhar uma sondagem acerca de aspectos 

estruturais e conteudistas e propor três tipos de ensaio. 

O primeiro é o que Eulálio (1989) chama de 

“ensaio subjetivo”. Conhecido nos países de língua inglesa 

como familiar essay, trata-se de um (sub)gênero textual 

muito ligado à imprensa periódica, no qual ficam 

evidenciados os pensamentos, opiniões e posicionamentos 

de quem o escreve. Equivale ao que Brasileiro (2021) 

denomina “ensaio informal”. 
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O segundo tipo é o “ensaio crítico”. Para Euláio 

(1989), consiste em uma discussão estética, sobretudo de 

fenômenos literários. Pode ser apresentado na forma de 

estudos, análises, resenhas, incluindo manifestações 

expressivas que muito se assemelham à escrita criativa. É 

basicamente um intermediário entre o que Brasileiro 

(2021) chama de “ensaio informal” e “ensaio formal”. 

Por fim, Eulálio (1989) lista o “ensaio descritivo, 

narrativo e interpretativo de intenção estética”. Para o 

autor, esse tipo de ensaio tende a uma linguagem mais 

objetiva, distanciada das memórias e dos costumes de 

quem o escreve, priorizando o fato observado em 

detrimento da personalidade do autor. Aproxima-se 

bastante do que Brasileiro (2021) denomina “ensaio 

formal”. 

Ao longo do primeiro trimestre de 2021, o gênero 

“ensaio” foi motivo de várias discussões nas aulas de 

Letramento Acadêmico em Língua Portuguesa C, 

ministrada para o 3.º período de Letras da PUC-Campinas 

(LETRAMENTO..., 2021). Em 2 horas/aula semanais, 

docente e discentes participaram de longos diálogos sobre 

as características e as estruturas desse gênero. 

Delimitamos, nesse cenário, a utilização dos 

termos “ensaio literário” e “ensaio acadêmico” para 

nossas leituras e posteriores produções. O “ensaio 

literário”, nesse contexto, assemelha-se ao que Brasileiro 

(2021) chama de “ensaio informal” ou ao que Eulálio 

(1989) chama de “ensaio crítico”. 
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Por meio da metodologia ativa de aprendizagem 

conhecida como writing across the curriculum, os estudantes 

puderam realizar fichamentos, diários de leitura, resumos 

e resenhas que culminaram em ensaios literários. Esse 

processo compreendeu, também, as etapas de seleção do 

tema, de desenvolvimento da argumentação e de 

procedimentos conclusivos. 

Neste livro, reunimos 18 dos ensaios produzidos 

na disciplina, todos discorrendo sobre temas pertinentes 

para a área de Letras, em seus mais variados campos. 

Além disso, contamos ainda com a participação especial 

de Fernanda Pradella Travaglini1, estudante de Iniciação 

Científica, que apresenta sua leitura crítica sobre o livro A 

morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. 

Esperamos que, mais do que um registro de 

atividade acadêmico-pedagógica, este livro possa servir 

como um estímulo ao desenvolvimento crítico dos leitores 

sobre aspectos da Linguagem e/da/na Literatura. A oferta 

de acesso livre desse material é uma forma de fazer o 

conhecimento universitário sair dos limites da instituição 

de ensino e poder circular na sociedade. 

 

 
1 Fernanda Pradella Travaglini é estudante de Iniciação Científica 

orientada pela professora Dr.ª Eliane Fernandes Azzari e 

desenvolve o projeto de pesquisa Humans of the world: mediatization, 

narratives and identities in the digital society, que conta com o apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo – 

FAPESP (processo n.º 2020/13927-9). 
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A Literatura em tempos de crise: 

funções, comportamentos e possibilidades 

Giovanni Bonincontro Ferraiolo 

 

Não raro, na trajetória humana, acometeram-se 

sobre nossa civilização tempos adversos de extrema 

dificuldade. Qualquer que seja sua escala (global, 

nacional, regional) ou origem (guerras, epidemias, 

desastres naturais, colapsos econômicos), há eventos 

graves que marcaram o momento histórico em que 

aconteceram. É a estes períodos difíceis que me referirei ao 

usar a expressão “tempos de crise”, designando momentos 

em que o bem-estar humano foi abalado. 

Como todas as formas de arte, a Literatura – a arte 

da palavra – reflete o contexto histórico e social em que foi 

produzida. A forma de pensar do homem e, também, a 

maneira como ele a expressa, mudam ao longo do tempo, 

modificando-se e adaptando-se ao pensamento dominante 

de cada época. Há, portanto, uma relação indissociável 

entre produção literária e História. 

Quando o mundo passa por crises e adversidades, 

qual costuma ser a postura da Literatura? Como 

estabelecido no parágrafo anterior, é inegável que as artes 

reagem à História, mas essa reação não é uniforme, 

variando na seguinte escala: neutralidade, registro e 

crítica. 
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Analisando obras de diferentes gêneros, estilos e 

épocas, descreveremos quais foram o papel, 

comportamento e uso da Literatura em alguns dos 

momentos mais difíceis que a humanidade já enfrentou. 

Antes de mergulharmos em contextos específicos, 

devemos relembrar as funções gerais da Literatura. 

Conforme o site educativo Canal do Ensino, são cinco: 

função catártica (liberar emoções e sentimentos), estética 

(exaltar o belo), cognitiva (transmitir ou registrar 

conhecimento), lúdica (entreter, envolver) e política 

(realizar críticas sociais). Evidentemente, variados 

acadêmicos e literatos aprofundaram-se nesse tema, 

descrevendo funções mais técnicas, filosóficas, sociais, ou, 

enfim, criando interdisciplinaridades com outras áreas. 

Não precisamos, para nossa análise, mergulhar tão fundo, 

e podemos continuar com esses cinco usos já 

mencionados.  

As reações descritas na introdução podem ser, 

cada uma, relacionadas a uma função literária 

correspondente. Comecemos pela neutralidade, que, 

embora um tanto rara, já se fez presente em diversas 

ocasiões. Aqui, não estamos nos esquecendo de que não 

existe obra imparcial, já que todo texto é fruto de uma 

visão de mundo. Não estamos ignorando isso. A 

“neutralidade” de que se fala aqui é mais no sentido de fuga 

da realidade, quando a Literatura foi usada como um escape 

do mundo concreto e partiu para idealizações e/ou 

histórias fantásticas. Embora esse movimento de 
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afastamento seja bastante criticado por aqueles que 

preferem uma arte mais engajada, ele está em perfeita 

concordância com a função lúdica, de entretenimento. 

Afinal, entreter também é papel dos livros, levando o leitor 

a outro universo e contando-lhe uma boa história que 

exercite sua imaginação e criatividade. 

A segunda reação apresentada é a de registro, que 

pode ser comparada com a função cognitiva. Nesse caso, 

os tempos de crise servem à narrativa apenas como pano de 

fundo, uma espécie de palco para os acontecimentos 

centrais do enredo, que, por sua vez, não precisam 

necessariamente estar relacionados aos eventos maiores. A 

adversidade, aqui, serve de contexto. É pertinente lembrar, 

nesse ponto, que as reações aqui descritas podem mesclar-

se e misturar-se entre si; não são, de forma alguma, 

conceitos rígidos e separados. É perfeitamente possível ter 

uma história fantasiosa e escapista que se passe durante 

um momento adverso real, assim como, da mesma forma, 

é possível usar tal cenário para uma narrativa mais crítica, 

cujo intuito seja passar uma mensagem ou ideia.  

Isso nos leva naturalmente à terceira reação, que é 

a crítica. É certamente a mais comum e recorrente postura 

artística, já que toda obra literária fala, em menor ou maior 

grau, sobre a condição humana. Praticamente todas as 

grandes histórias do mundo têm um subtexto crítico, ou no 

mínimo algumas metáforas e alegorias de cunho social. 

Além disso, críticas disfarçadas numa linguagem figurada 

podem passar despercebidas em países que se encontram 
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sob um governo ditatorial, tornando a Literatura um 

veículo de liberdade de expressão e engajamento para 

alguma causa. Existem, claro, narrativas mais e menos 

óbvias; pode-se tomar uma abordagem mais sutil, 

escondendo comentários em meio a uma história 

aparentemente trivial, como também escancarar as ideias 

do autor e tecer uma trama completamente envolta em 

questões políticas. 

Agora que cada reação foi descrita, explicada e 

relacionada à sua respectiva função, podemos partir para 

exemplos de obras e períodos históricos que representam o 

que foi dito nos parágrafos anteriores. Escolheram-se obras 

bastante distintas para que exista a maior gama possível de 

diversidade de gêneros e estilos, mas traçando, ao mesmo 

tempo, um padrão que se repete independente do tempo 

histórico ou visão de mundo.  

Em primeiro lugar, se quisermos tratar de 

neutralidade, um exemplo muito pertinente seria o 

Romantismo, movimento artístico e cultural 

predominante no século XIX. Surgido numa época de 

desilusões sociais e políticas (o fracasso da Revolução 

Francesa e a opressão da Industrial), sintetiza 

perfeitamente o desejo de afastamento do real e escapismo. 

O mais valorizado era falar dos problemas pessoais, e não 

do mundo; o sentimentalismo sobre a razão. De fato, ao 

decorrer dos anos, essa escola literária de monumental 

importância adquiriu, gradativamente, uma carga crítica, 

em especial na obra de Victor Hugo (“Os Miseráveis”, de 
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1862, disserta sobre a desigualdade social na França) e de 

Castro Alves (Navio Negreiro, de 1880, expõe as desgraças 

sofridas pelos escravos no Brasil). No entanto, o princípio 

básico do movimento, e principalmente no seu ápice 

ultrarromântico, é que, ante os fracassos e problemas do 

mundo, é desejável que se idealize, por meio da arte, 

sentimentos e heróis perfeitos. Maior parte da obra de José 

de Alencar encaixa-se nisso; podemos citar Til (1872) e 

Iracema (1865), com suas heroínas absolutamente 

virtuosas.  

Pulando para o final do século XIX, outro exemplo 

muito característico é o movimento parnasiano. No Brasil, 

surgiu na década de 1880 e estendeu-se até ser superado 

pelo Modernismo, a partir de 1922. Na nossa história, 

esses quarenta anos foram extremamente turbulentos, com 

enormes mudanças sociais, como a Lei Áurea em 1888, a 

República em 1889, a Revolução Federalista em 1893, a 

Revolta da Vacina em 1904, a Revolta da Chibata em 

1910, enfim, uma série de agitações sociais e conflitos, 

relevantes até os dias atuais. Não somente o 

Parnasianismo mantém-se completamente alheio a tudo isso, 

como retorna aos conceitos greco-romanos do Clássico e 

do Belo. Esse afastamento temporal e histórico não foi 

devido aos problemas do mundo, mas apenas em reação 

ao Romantismo, que diminuíra a razão em detrimento da 

emoção. Até hoje, em grande parte por conta dos 

modernistas, o Parnasianismo é visto como uma escola 

literária entediante, purista e apegada demais a temas que 

já tinham sido explorados à exaustão. 
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Passando às obras que de alguma forma 

registraram os tempos de crise como cenário de suas 

narrativas, seria interessante citar o Decamerão, de 

Giovanni Boccaccio. Escrita no fim da primeira metade do 

século XIV, o livro contém 100 contos, narrados por um 

grupo de jovens abrigados da Peste Negra numa igreja nos 

campos de Florença. Tal peste, a mais devastadora 

pandemia já registrada na História, é o principal fator do 

livro, pois é fugindo dela que os personagens reúnem-se 

para contar suas histórias. Serve, assim, como pano de 

fundo à narrativa principal. Não faltam referências às 

doenças, mortes e desesperanças que assolaram a Europa 

nesse terrível momento. Mais uma vez, vê-se a Literatura 

influenciada pelos tempos de crise, registrando-os e 

imortalizando-os em suas páginas. 

Seguindo nesse espírito, podemos citar Os Sertões, 

de Euclides da Cunha (1902). O livro, dividido em três 

grandes partes, descreve a natureza, o povo e a luta da 

população nordestina. Esta luta, na realidade, é a Guerra 

de Canudos (ocorrida entre 1896-1897, um dos eventos 

mais sangrentos de nossa história, em que a população 

inteira de uma comunidade no interior da Bahia foi 

dizimada por tropas do governo). Euclides viu este conflito 

com seus próprios olhos, já que estava no local como 

jornalista correspondente d’O Estado de São Paulo. Foi em 

meio à batalha que ele produziu sua obra, escrevendo a 

narrativa literalmente enquanto ela acontecia. Essa 

aproximação física entre autor e objeto foi, sem dúvida, 

determinante para como o livro foi escrito, passando para 
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as páginas sentimentos reais e vívidos, completa e 

absolutamente “genuínos”. Não que seja preciso passar 

por um evento para falar dele de forma mais verdadeira, 

mas a experiência certamente ajuda. 

Um exemplo semelhante – e até um pouco 

inusitado – é a série de livros O Senhor dos Anéis. Diversos 

aspectos da saga foram diretamente influenciados pela 

participação do autor, o britânico J. R. R. Tolkien, na 

Primeira Guerra Mundial. O elemento de guerra é 

predominante em O Retorno do Rei, último livro da 

trilogia, lançado em 1955. Se olharmos para a jornada dos 

dois protagonistas, Sam e Frodo, até a Terra de Mordor 

para destruir o Um Anel, e pensarmos nos horrores que 

Tolkien vivenciou na guerra, os paralelos ficarão muito 

claros: a fome, a sede, o medo, o perigo, a exaustão, as 

paisagens destruídas, a constante vigília contra inimigos, a 

volta para casa após a batalha de épicas proporções. 

Tolkien imprime em sua narração o sentimento de 

desolação e desesperança pelos quais passou, tornando os 

horrores da guerra um traço marcante do universo fictício 

que construiu. Assim, mesmo de maneira indireta, pode-

se dizer que a Primeira Guerra Mundial e seus impactos 

estão registrados no universo da Terra Média.  

Ao mesmo tempo, é de se pensar se o universo de 

fantasia criado pelo autor não funciona como uma fuga 

realidade, um escapismo. E, sim, realmente, funciona 

desta forma também, mas não deixa de conter a visão de 

um homem sobre eventos adversos que ele próprio 
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enfrentou. Novamente, há de perceber-se a mescla entre as 

posturas literárias já citadas aqui.  

Finalmente, temos as obras críticas, certamente as 

mais abundantes e fáceis de comentar. Os livros 

produzidos em tempos de crise que contenham alguma 

carga crítica são tantos ao redor do mundo e ao longo da 

História, que reduziremos nosso escopo ao Modernismo 

brasileiro, específica e principalmente sua segunda fase 

(1930-1945), caracterizada pelo alto teor de engajamento 

social. Esta década e meia representa não só um dos 

períodos mais turbulentos da história brasileira, mas 

também da mundial. No âmbito nacional, temos a 

derrubada da República Velha, devido à da Revolução de 

30; o início da Era Vargas, com suas gigantescas e 

revolucionárias transformações; a Revolução de 1932, 

guerra do estado de São Paulo contra o Governo 

Provisório; e a Ditadura do Estado Novo, iniciada em 

1937, um dos governos mais autoritários e repressores que 

o Brasil já teve. No internacional: os devastadores 

impactos da Crise de 29 no mundo, que gerou fome e 

desemprego em proporções inéditas; o governo de Stálin, 

na União Soviética, levando ao ápice o totalitarismo 

socialista; a ascensão do nazifascismo; as consequentes 

ditaduras na Alemanha, Espanha, Itália e Portugal; o 

antissemitismo e perseguição a minorias pela Europa; e, 

claro, a consequência máxima de tudo isso, a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), o mais mortífero conflito 

que a humanidade jamais vira. 
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Frente a todas essas adversidades, não é de se 

surpreender que a literatura mais valorizada da época seria 

aquela que também fosse a mais crítica. Nesse momento, 

o autor que não se posicionasse politicamente através da 

arte estaria prestando um desserviço à própria Arte. Assim, 

as obras resultantes desse período eram altamente 

ideologizadas, e podemos citar Vidas Secas (1938), Capitães 

da Areia (1937), A Rosa e o Povo (1945), O Quinze (1930) e 

Caminhos Cruzados (1935). Praticamente todos estes livros 

possuem uma mensagem política socialista, expondo as 

mazelas sociais, os horrores das ditaduras de Vargas e 

totalitárias da Europa, as injustiças econômicas do 

capitalismo e a necessidade de o povo unir-se e revoltar-se 

pelos seus direitos. De forma quase unânime, os autores e 

obras desse período mantêm-se relevantes até hoje, tendo 

impacto fundamental na trajetória da literatura brasileira. 

 Da neutralidade à crítica engajada, a Literatura 

tem um espectro de reações aos tempos de crise bastante 

complexo, mas sempre muito volúvel. São raras as obras 

que seguem apenas uma única forma de comportamento, 

havendo, quase sempre, uma mescla. No entanto, as de 

caráter crítico costumam ser a maioria. 

Todas as reações, independentemente da opinião 

crítica quanto a elas, estão em conformidade com as 

funções tradicionais da Literatura portanto, são válidas. 

Isso serve para mostrar quão abrangente e vasta é a arte 

literária, que pode atender a diversos anseios, propósitos e 

públicos.  
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Também fica clara, mais uma vez, a conexão 

profunda entre História e Arte. Mesmo que o modo de 

enxergar o mundo mude consideravelmente de tempos em 

tempos, buscar refúgio, apoio ou reflexões nas obras 

artísticas é algo humano e universal, um padrão que se 

repetiu em períodos, lugares e culturas diferentes.  

É de se pensar quais formas de arte nos aguardam 

no futuro, considerando que a terceira década do século 

XXI começou terrivelmente mal. O crítico e difícil ano de 

2020 deixará, quem sabe para sempre, marcas e traumas 

profundos à humanidade, que teve de lidar, num tempo de 

alta civilização e primorosas inovações tecnológicas, com 

dezenas de milhares de mortes diárias na pandemia do 

COVID-19, além de instabilidades políticas profundas no 

cenário global.  

Vivemos no presente – assim como no passado, e 

certamente ainda no futuro – tempos de crise. O que a 

Literatura nos dirá sobre nosso momento atual só poderá 

ser visto em alguns anos. As adversidades vão e vêm 

ciclicamente com o passar da História; no entanto, 

enquanto houver ser humano sobre a Terra, serão 

transformadas em Arte.  
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A literatura infantojuvenil e sua relação com o 

gosto pela leitura 

Beatriz Carvalho 

 

Muito se debate sobre a importância ou não dos 

livros infantojuvenis na caminhada para o gostar ou não 

de literatura. Alguns dizem que a leitura desse tipo de livro 

não adiciona em nada durante o aprendizado e/ou estudo 

de obras literárias clássicas, consideradas por muitos, mais 

densas e complexas. Outros defendem que livros para 

adolescentes são como “uma porta de entrada” para livros 

mais complexos e prestigiados, assim como livros 

famosos, tais quais: Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J. K. 

Rowling (2000), ou o Almanaque da Turma da Mônica, de 

Mauricio de Sousa (2009). 

Neste ensaio, tentarei pontuar os benefícios da 

leitura de livros infantojuvenis e os impactos que traz para 

a vida adulta e, posteriormente, para o ambiente 

acadêmico. 

Leigos no assunto acreditam que os livros 

infantojuvenis não têm correlação com a leitura de 

clássicos literários, argumentando que são “sem 

conteúdo”, “não abordam assuntos relevantes”, “não 

utilizam um vocabulário rebuscado”, “não transmitem 

conhecimento”, entre outros argumentos sem 

embasamento teórico. 
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Isso ocorre porque acreditam que o público-alvo 

dessa categoria sabem menos sobre a língua, cultura, 

experiências de vida em geral, coerência, coesão e 

estruturas de texto, por isso, ignoram a literatura voltada 

para esse público, chamando-a de “sem valor”. 

Pensando nesse assunto de um ponto de vista 

acadêmico, sabemos que quanto mais cedo esse processo 

pelo gosto da leitura tem início, mais chances esse leitor 

tem de continuar interessado em ler. Conforme for 

amadurecendo, o prazer pela leitura será moldado de 

acordo com gostos pessoais. 

É natural que com o passar do tempo esse leitor, 

que vem de uma cultura de ler desde a infância, sinta a 

necessidade de buscar gêneros diferentes, autores novos, 

procurar indicações entre amigos, internet, avaliações, ou 

até mesmo referências de um livro já lido. 

Quanto ao estudo de coerência, coesão e estrutura 

de um texto, muito provavelmente um adolescente não 

tenha estudado esses tópicos todos na escola – ou estudou, 

apenas de forma superficial – assim como a língua é 

internalizada pelos nativos de um país antes mesmo de 

seus falantes irem à escola ou aprenderem qualquer tipo de 

gramática, o mesmo acontece com leitores de determinado 

gênero literário. 

De tanto ter contato com determinada categoria, 

um leitor assíduo consegue internalizar o que é preciso 

para que um texto tenha sentido – coerência –, consegue 

analisar o modo como determinado autor faz as conexões 
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entre palavras, frases, parágrafos e assuntos – coesão –, e 

espera-se que ele consiga entender a ordem como a 

composição “deve” ser feita, por exemplo: introdução, 

desenvolvimento e conclusão. 

Sempre há algo novo a ser aprendido, desde uma 

palavra até um conceito de produção textual e uma 

formação de opinião. Os Livros destinados a crianças e 

jovens, são usados como uma contribuição para o 

desenvolvimento social, emocional e cognitivo, sendo o 

despertar para o entendimento da vida em sociedade, a 

consciência das emoções que sente – ou que o outro sente 

– e, por meio desse desenvolvimento inter e intrapessoal, o 

sujeito desenvolve a cognição. É extremamente necessária 

para o desdobramento de quem essa pessoa busca se 

tornar. 

Além desses benefícios já citados, podemos 

destacar que as pessoas que leem são mais bem educadas, 

têm a curiosidade aguçada e por esse motivo, podem se 

interessar em outras áreas, por exemplo: um leitor de Percy 

Jackson, de Rick Riordan (2014), facilmente se interessará 

pela literatura grega, deuses, mitos e histórias, podendo 

inclusive se interessar pelo aprendizado da língua em que 

a obra foi produzida (no caso, o inglês). Da mesma 

maneira, podemos citar leitores de quadrinhos asiáticos, 

incluindo mangás, manhuas e manhwas, que aprendem 

muito sobre a cultura asiática e, muitas vezes, se propõem 

a aprender a língua original dessas obras. 
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Além das obras citadas anteriormente, ainda há 

muito o que se dizer sobre autores consagrados, como: 

Quino, criador das tirinhas icônicas da Mafalda; Stan Lee, 

criador/idealizador de personagens/histórias amadas 

como Quarteto Fantástico e Homem Aranha, além de ser 

cocriador de Hulk, Homem de Ferro, Thor, X-Men, 

Demolidor e Doutor Estranho; e Lyman Frank Baum, 

criador do livro O Mágico de Oz. Não podemos nos esquecer 

de fazer menção à Coleção Vagalume, que moldou o amor 

pela leitura de milhares de adolescente no Brasil, trazendo 

ao grande público, de forma muito acessível, autores 

como: Maria José Dupré, autora de Éramos Seis, obra que 

posteriormente virou novela; Marcos Rey, autor O Rapto 

do Garoto de Ouro, Um Cadáver Ouve Rádio, O Mistério do 

Cinco Estrelas, entre outros tantos; e Lúcia Machado de 

Almeida, autora de Xisto no Espaço e toda a sua coleção, 

Escaravelho do Diabo, entre outros.  

Todas essas obras influenciaram e ainda 

influenciam gerações a serem fascinadas por livros, sejam 

eles físicos ou e-books. Diminuir sua importância é negar 

o óbvio, é ignorar o valor histórico de cada um dos 

exemplares que cada um de nós já tivemos contato. Tenho 

certeza de que você, assim como eu, tem uma lista de livros 

que foram os queridinhos durante a adolescência, alguns 

podem ainda ser revisitados hoje em dia. Provando que a 

leitura dos clássicos depende, e muito, dos livros 

infantojuvenis que são tão malvistos por muitos. 



 

29 

Em suma, não há como negar que uma paixão leva 

à outra. Dificilmente alguém que não lia na infância, 

muito menos na adolescência, se interessará por obras 

clássicas sem passar pelo processo de começar com um 

livro “simples” e subir de níveis até o mais “complexo”. 

Pergunte-se quantas pessoas assim você conhece e reflita 

sobre a resposta. Não existe razão para desprezar a leitura 

de livros infantojuvenis, muito menos seus leitores, visto 

que são esses leitores os que mais se destacam entre os 

futuros consumidores de clássicos e na vida, em geral. 

Após essa análise rápida, pense: o que você tem 

lido? Que leituras você tem recomendado para as pessoas 

ao seu redor? Você já indicou algum livro para alguma 

criança ou adolescente? Que tipo de livro você considera 

interessante para esse público? E principalmente, de que 

lado você está: do lado dos incentivadores à leitura ou do 

lado das pessoas que julgam o livro pela capa? 
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A representação da mulher na Bíblia e os exemplos 

para a mulher cristã atual 

Natália S. Carvalho 

 

Anos antes de Cristo, os Israelitas, um povo 

escolhido por Deus, chegou a cometer tantos pecados e 

iniquidades que sentiam constantemente as consequências 

de seus atos perante Deus. Entretanto, como o Senhor 

havia prometido aos seus antepassados que cuidaria deles, 

quando clamavam, Ele os respondia. Quando o povo 

começou a se misturar com nações pagãs, seguirem seus 

costumes e adorarem os seus deuses, era tomado e 

cruelmente oprimido por povos inimigos. Depois de anos 

e anos sofrendo, se lembravam de quem o poderia salvar e 

clamavam novamente pedindo socorro e livramento. 

Então, Deus nomeava um Juíz para liderá-los, mantê-los 

nos caminhos corretos e tomar decisões importantes em 

nome do povo. O destaque, nesse momento, vai para dois 

personagens de extrema importância: um deles, Juiz e 

profeta que recebeu honra por ter, não só profetizado a 

vitória de Israel, mas os salvado de Sísera, o comandante 

do Exército de Hazor, que era opressor de Israel há mais 

de 20 anos e outro, o concludente da batalha, matando o 

principal alvo inimigo, o próprio Sísera. O que ambos os 

personagens fundamentais para a Vitória de Israel neste 

momento têm em comum é simples: ambas são mulheres. 

Tratam-se de Débora, a juíza e profetisa, e Jael, a que 

matou o comandante do exército inimigo quando ele 
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pediu abrigo em sua tenda. Estes são apenas alguns dos 

inúmeros exemplos de mulheres e suas atitudes presentes 

no livro sagrado que contradizem o senso comum da 

mulher bíblica, que normalmente é vista como reprimida, 

que deve ficar calada, cuidar da casa e dos filhos, satisfazer 

seu marido, obedecer a ele e gerar filhos. Veremos que os 

exemplos dados nas escrituras mostram que as mulheres 

podem ser muito mais e exercer muito mais funções. 

Sabe-se que na época e local que essa história 

ocorreu existiam alguns papéis que as mulheres deveriam 

cumprir. Porém o pensamento de que o papel de mãe, 

esposa e dona de casa era tudo o que poderiam cumprir, 

tem um caráter um tanto reducionista da mulher. 

Continuando com o exemplo de Débora, a primeira 

citação dela na bíblia diz que ela era casada: “Débora, uma 

profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela 

época” (Jz. 4, 4, grifo nosso). 

Portanto ela também tinha obrigações como 

esposa, dona de casa e, possivelmente, como mãe. Mas 

isso não a impediu desses grandes feitos. Semelhantemente 

a Jael, a mulher que matou o comandante Sísera. Ela não 

só cumpria o papel estabelecido pela sociedade em que 

vivia, como aparenta aproveitar-se dele neste momento, 

consentindo com o pedido do homem de ajuda para atraí-

lo para dentro de sua tenda e vencer a guerra por seu povo: 

Entretanto, Jael, mulher de Héber, apanhou uma 

estaca da tenda e um martelo e aproximou-se 

silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um 
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sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora 

até penetrar o chão, e ele morreu (Jz. 4, 21). 

 

Atualmente a concepção de que a mulher deve ser 

mãe e esposa está cada vez mais decadente, mas como a 

família é um importante valor do cristianismo, pode ser 

uma preocupação para algumas mulheres cristãs o 

balanceamento de todas as funções. A história Débora e 

Jael ensina que as pessoas do sexo feminino também são 

capazes de muitas coisas e não precisam abandonar seu 

papel de mãe e/ou esposa para ser bem-sucedida em seu 

ministério ou profissão ou para fazer grandes feitos e vice-

versa, não precisam abandonar a profissão e ministério 

para ser uma boa mãe e esposa. 

Temos também exemplos de mulheres que fizeram 

tudo ao seu alcance para proteger àqueles com quem elas 

se importavam. Como a Rainha Ester, que arriscou sua 

própria vida para salvar seu povo, apresentando-se na 

presença do Rei sem ser chamada, o que era contra as leis 

da época. 

Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do 

império sabem que existe somente uma lei para 

qualquer homem ou mulher que se aproxime do 

rei no pátio interno sem por ele ser chamado: será 

morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro 

para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou 

chamada à presença do rei há mais de trinta dias 

(...) Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e 

jejuem em meu favor. Não comam nem bebam 
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durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas 

jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, 

ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, 

morrerei (Et. 4, 11-16, grifo nosso). 

 

Abigail, esposa de Nabal, também é exemplo. 

Quando seu marido, descrito como um homem rude e 

mau, nega ajudar Davi não oferecendo mantimentos 

enquanto ele e alguns soldados passavam pelo deserto de 

Maom, onde o casal morava, o futuro rei decide agir com 

violência para com o homem rude. Um dos servos de 

Abigail fica sabendo do ocorrido, conta para ela e roga que 

ela tome alguma providência pois o marido e toda a 

família estava em perigo. Assim que recebe a informação, 

a esposa carrega vários jumentos com duzentos pães, duas 

vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas 

preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de 

uvas passas e duzentos bolos de figo para ir ao encontro de 

Davi, ofertando tudo isso a ele numa tentativa de resolver 

a situação e poupar a vida das pessoas que corriam perigo 

nas mãos do exército de duzentos homens. Além de 

colocar-se como culpada diante dele, pedindo que a perdoe 

e aceite suas ofertas. Nesse momento Abigail também 

utiliza de uma estratégia argumentativa, mostrando que 

Davi também poderia ter consequências se matasse seu 

marido e família, pois sujaria suas mãos de sangue e que 

Deus o abençoaria se não o fizesse e pesaria a mão sobre 

os inimigos dele, os castigando. O homem a agradece pelo 



 

34 

livramento e confessa que teria feito grande estrago caso 

ela não tivesse sido tão sábia e ágil:  

De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus 

de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você 

não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um 

só do sexo masculino pertencente a Nabal teria 

sido deixado vivo ao romper do dia (ISm. 25, 34). 

 

Temos, ainda, Raabe, uma prostituta que morava 

em Jericó, cidade que os israelitas estavam analisando para 

conquistar. Quando dois espiões estavam na cidade, ela os 

ofereceu esconderijo no momento em que o rei os procura 

e ordena que ela os mande embora. Enquanto Raabe os 

esconde, decide fazer um trato com eles, pois sabia de tudo 

o que Deus tinha feito por Israel e de todos os povos que 

já haviam conquistado violentamente. Ela pede que, por 

ter os escondido e protegido, poupassem sua família 

quando voltassem para atacar a cidade.  

Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui 

bondosa com vocês, vocês também serão bondosos 

com a minha família. Deem-me um sinal seguro de 

que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, 

de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo o que 

lhes pertence. Livrem-nos da morte (Js. 2, 12-13). 

 

Com isso, ela também se arrisca para salvar sua 

família, uma vez que se o rei de Jerusalém descobrisse que 
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ela escondeu os inimigos, os protegeu e os ajudou a fugir, 

seria considerada uma traidora e o rei a mandaria matar.  

As mulheres citadas são representadas como 

sábias, inteligentes e que administram sua casa e seus 

sentimentos, doando-se para salvar aqueles com quem elas 

se importam, quando, no caso de Ester e Abigail, seus 

maridos mostram-se insensatos e deixam a desejar na 

maturidade ou estratégia de seus pensamentos e decisões. 

Tratando-se de Raabe, um ponto importante de sua 

história é que até hoje é lembrada e considerada um 

exemplo apesar de sua profissão promíscua. O que 

também serve de lição, uma vez que deixa claro e explícito 

que ela não era perfeita, assim como nenhum ser humano 

é. Todos são pecadores e as mulheres citadas ao decorrer 

deste ensaio não são exceções, mas seus grandes feitos e 

sua sabedoria se sobrepôs aos seus erros e por isso são 

exemplos até hoje.  

Saindo de exemplos de mulheres específicas, 

temos uma passagem ainda das escrituras sagradas que 

atribui várias propriedades a mulheres que agem de certa 

forma e podem ser consideradas virtuosas, exemplares. 

Trata-se do conselho de uma mãe ao seu filho, dizendo que 

deveria tomar cuidado com mulheres interesseiras e que 

não fossem sábias: "Não gaste sua força com mulheres, seu 

vigor com aquelas que destroem reis.” (Pv. 31, 3). 

Como toda mãe querendo o melhor para o seu 

filho, a mãe do Rei Lemuel o avisa e descreve as 

características que deveria procurar numa mulher. Uma 
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mulher virtuosa, ou exemplar, como diz, é confiável, 

bondosa, disposta, inteligente com as finanças, 

administradora, caridosa, empreendedora, sábia, 

amorosa, forte e digna. Com isso, uma mulher não é só 

uma boa esposa e mãe, mas uma boa pessoa. Que seria 

bem-vista pelos filhos, pelo marido, pelas pessoas ao seu 

redor e, mais importante, por Deus. E por isso seria 

abençoada e elogiada. Levando tudo isso em 

consideração, percebe-se que se a mulher aceitar o 

pensamento reducionista que tentam impor, 

principalmente às cristãs, de que ela deve apenas cuidar de 

sua casa e dos filhos, também não seria uma boa esposa, 

pois não atenderia as outras necessidades dela, de Deus e 

de sua família: “A beleza é enganosa, e a formosura é 

passageira; mas a mulher que teme ao Senhor será 

elogiada. Que ela receba a recompensa merecida, e as suas 

obras sejam elogiadas à porta da cidade” (Pv. 31, 30-31). 

Outro aspecto que não poderia deixar de ser 

comentado, é o famoso versículo que diz que uma mulher 

deve ser submissa ao seu marido, que se encontra na carta 

de Paulo ao Efésios: “Mulheres, sujeitem-se a seus 

maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da 

mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o 

seu corpo, do qual ele é o Salvador” (Ef. 5, 22-23). 

A grande maioria das pessoas que conhece esse 

versículo dizem que significa que as esposas devem 

obedecer cegamente a seus maridos. Porém a submissão, a 

sujeição, tem um significado muito maior do que 
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obediência. Segundo uma edição de Estudos do Novo 

Testamento composta por vários autores, na tradução 

King James da bíblia sagrada: 

O termo [sujeitar-se] podia ter o sentido de 

“obediência” como na disciplina militar, porém a 

palavra obedecer não aparece em nenhuma parte 

das Escrituras com relação às esposas [...]. A 

expressão “porquanto sois submissas ao Senhor” 

[no versículo 22 do capítulo 5 de Efésios] difere da 

maioria das antigas versões, por deixar claro por 

deixar claro ao leitor o sentido original da frase, 

que um homem não pode ocupar o lugar de Deus 

na vida da esposa. Mas pelo contrário, que a 

esposa deve respeitar com carinho a seu marido 

como um ato de fé e dedicação ao Senhor.  

 

É necessário levar em consideração as várias 

traduções existentes da bíblia sagrada antes de concluir 

algo com firmeza, uma vez que algumas versões são mais 

fiéis que outras e traduzem a palavra usada na língua 

original da forma mais “ao pé da letra” possível, 

facilitando a interpretação mais condizente com o que o 

autor quis expressar ao escrever a passagem. Outro fator 

que pode atrapalhar a interpretação dos leitores é usar 

versículos soltos, sem contexto, e sem ler a continuação. 

Após o versículo que fala da sujeição da mulher, Paulo, o 

autor, diz que igualmente, o marido deve amar e proteger 

a esposa, como Cristo fez pela igreja, já que, assim como 

Jesus é o cabeça da igreja, o homem seria a cabeça da casa. 
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Percebe-se a importância da esposa com essa analogia pois 

ela representa os outros membros do corpo. Ou seja, 

complementa o marido, a cabeça. Sem os outros membros 

e órgãos, a cabeça é só uma cabeça2. 

Os autores do Estudo do Novo Testamento citado 

comentam sobre submissão, considerando todo o contexto 

e esses versículos que falam de como o marido também 

deve agir para com a esposa: “Paulo enfatiza que, 

especialmente, no relacionamento conjugal, a submissão 

não deve ser apenas uma atitude unilateral, mas um 

relacionamento recíproco entre duas pessoas que amam a 

Deus e desejam agradá-lo [...]”.   

Ou seja, assim como a esposa deve ser submissa ao 

marido, levando em consideração o conceito de respeitar 

com carinho, o esposo deve fazer isso a ela e tem uma 

obrigação ainda maior: amá-la como Jesus amou a igreja, 

estando disposto até mesmo a entregar sua vida pela 

amada.  

Com todos esses argumentos, pode-se desconstruir 

a visão de mulher fraca, cegamente obediente e com um 

ofício que a impede de qualquer outra coisa, que muitas 

pessoas têm não só das mulheres que aparecem na bíblia, 

mas de como a mulher cristã atual deve ser e agir. Prova-

se que elas são fortes, capazes de exercer mais de um ofício 

 
2 Esse conceito não se aplica propriamente a Cristo, pois Ele é tão 

poderoso que continua sendo o Cristo sem a igreja. Porém para os seres 
humanos, considerar um deus sem adoradores não faria sentido. Por 

isso a analogia. 
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de maneira bem-sucedida e sem abandonar nenhum deles 

(ministério na igreja, profissão, mãe, esposa, etc.), que têm 

muitas características positivas ditadas pelo Senhor e são 

extremamente úteis para os filhos, o esposo, a família, 

comunidade em que vive, sociedade como um todo e 

Deus, como adoradoras e contribuintes para o 

cumprimento dos planos d’Ele, como a própria família. O 

estudo permite que as mulheres entendam que podem 

muito porque Deus disse que sim ao escrever tudo isso e 

muito mais sobre elas na Bíblia e que a palavra d’Ele é 

muito mais forte e poderosa do que qualquer pessoa que a 

tente dizer o contrário. A mulher cristã de hoje é como as 

que estão no livro: inteligente, capaz, fiel, submissa e 

empoderada. Vão muito mais do que um rosto ou um 

corpo bonito que pode satisfazer o marido e produzir, pois 

como a mãe do Rei Lemuel diz no livro de Provérbios: 

devem ser reconhecidas por suas obras e não por sua 

beleza, já que “a beleza é enganosa, e a formosura é 

passageira”. 
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A representação de um futuro distópico em 

A Máquina do Tempo 

Camilla Andrade Simão 

 

Muitos autores revolucionaram a literatura, de 

Dante Alighieri a Saramago, vários gêneros nasceram e 

renasceram, impactando a história literária e 

influenciando outros autores. Porém, apenas alguns 

conseguiram influenciar toda a sociedade de sua época – 

enquanto eram vivos – e, por meio de histórias 

pressagiosas, causar furor, medo, e profunda reflexão na 

mesma proporção em que conquistavam admiração. Um 

desses autores foi o singular Herbert George Wells, e a 

primeira história produzida por ele foi A Máquina do Tempo 

(1895). 

Nascido no distrito de Bromley, Londres, em 1866, 

H. G. Wells viveu na época da Inglaterra vitoriana, 

durante a revolução industrial. A sociedade era dividida 

por classes, e a ascensão social não era uma opção. Seus 

pais eram da classe mais baixa, sua mãe, Sarah, trabalhava 

como criada, e seu pai, Joseph, era jardineiro. A infância 

de Wells teve influência direta na formação do caráter e na 

visão de mundo do autor. 

Aos sete anos, Wells sofreu um acidente e quebrou 

uma perna, naquela época esse tipo de ferimento 

demandava repouso total, muitas vezes por mais de três 

meses. Durante o período em que esteve acamado, o 
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menino devorou vários livros. Esse foi o primeiro contato 

de Wells com a literatura.  

Entre os treze e os quinze anos, Wells teve contato 

com a rotina de uma família da alta sociedade, pois morou 

durante alguns meses na casa em que sua mãe trabalhava 

como governanta. Esses meses provavelmente foram os 

responsáveis por plantar em Wells uma semente, que mais 

tarde viria a desenvolver seu pensamento socialista, pois 

ele vira de perto a desigualdade social da época. Além 

disso, ele teve a oportunidade de ler, na biblioteca da 

mansão, o livro de Platão: A República. Esse livro abriu a 

mente de Wells; a partir desse momento ele passou a se 

questionar todas as regras e convenções impostas pela 

sociedade.  

A Máquina do Tempo foi inicialmente publicada 

como folhetim em 1894, e devido ao seu sucesso tornou-se 

um livro, publicado um ano depois. O romance começa 

com a reunião de figuras importantes da sociedade inglesa 

do século XIX, como médicos, cientistas e jornalistas, que 

foram chamados à casa do personagem principal, o 

Viajante do Tempo. O intuito dessa reunião era explicar o 

conceito sobre a viagem no tempo e realizar uma 

demonstração. 

O Viajante apresentou aos convidados o conceito 

de tempo como a quarta dimensão – ideia que se revelou 

verdadeira dez anos depois com os estudos de Einstein 

(1879-1955) sobre a Teoria da Relatividade. Sendo assim, o 

tempo foi caracterizado contendo os seguintes elementos: 
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altura, largura e profundidade junto com a possibilidade 

de mover-se através dele era real. 

Até aqui, pudemos notar a visão diferenciada de 

Wells: ele utiliza uma teoria muito bem elaborada para 

explicar como a viagem no tempo seria possível. Essa 

teoria é uma das várias “previsões” presentes nas histórias 

de Wells. 

Após apresentar a possibilidade de voltar ao 

tempo, o Viajante mostra aos convidados um protótipo de 

sua máquina do tempo. A descrição da máquina é 

essencialmente estética – outro quesito que diferenciou 

Wells do até então pai da ficção cientifica, Jules Verne 

(1828). Verne sempre se dedicou a descrever a 

funcionalidade de suas engenhocas ficcionais, por isso, ele 

chegou a criticar as obras de Wells: “Ele inventa!”. 

Wells inovou! Pela primeira vez, a viagem no 

tempo foi feita com uso da tecnologia, e não pelo poder da 

magia, ou até mesmo através um sonho – justificativas que 

até o momento eram utilizadas como os únicos meios de 

se fazer tal viagem. 

Após a demonstração do funcionamento da 

máquina, os convidados não se convenceram do que 

viram, acreditando que aquilo era nada mais do que um 

truque. O Viajante, então, disse que estava trabalhando 

numa máquina grande, para que pudesse se transportar no 

tempo e, assim que a construísse, reuniria todos 

novamente para contar a sua experiência. 
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O que parecia impossível aconteceu: o construtor 

da máquina viajou para o futuro, especificamente para o 

ano 802.701. E a partir desse momento, a história do 

Viajante tomou um rumo inesperado. 

Sempre que pensamos sobre o futuro, temos uma 

visão otimista: teremos muita tecnologia, o mundo será 

um lugar melhor, as pessoas terão evoluído para seres de 

intelecto gigantesco, mal podemos imaginar quais 

grandiosidades o futuro trará. Bom, não exatamente...  

O futuro previsto por Wells é uma crítica nada sutil 

à sociedade em que ele vivia no presente. Em sua 

narrativa, ele mostra que o ser-humano evoluiu sim, 

porém, não é o tipo de evolução que imaginamos. 

O Viajante descreve para seus ávidos ouvintes o 

rumo que a humanidade tomou, no que ela se 

transformou. Os humanos haviam evoluído e se dividiram 

em duas diferentes espécies. A primeira espécie com a qual 

o Viajante teve contato foi a Elói, composta por criaturas 

delicadas, de aparência e tamanho infantil, com pouca ou 

nenhuma habilidade manual e cognitiva. Esses seres 

viviam na superfície da Terra desfrutando de uma vida sem 

obrigações, eles comiam, dançavam e procriavam.  

Como bom cientista, o Viajante criava várias 

hipóteses para explicar o motivo dessa evolução, e para 

entender a origem das roupas e calçados que esses seres 

utilizavam, afinal, eles eram visivelmente incapazes de 

produzirem qualquer coisa. 
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Após ter a sua máquina do tempo roubada, o 

Viajante embarca na aventura de encontrá-la para poder 

voltar ao seu tempo. Durante suas buscas ele compreende 

melhor a espécie Elói. Após salvar um deles da morte, 

ganha uma companheira inseparável, a pequena e doce 

Weena. Depois de um tempo, ele descobre que os Elóis 

não eram os únicos habitantes do futuro, e começou a 

entender quem eram os responsáveis por qualquer tipo de 

trabalho. 

A segunda raça derivada dos humanos eram os 

Morlocks, eles viviam na escuridão, no subterrâneo, 

trabalhando durante todo o dia só e saiam durante a noite, 

para caçar. Esse grupo se alimentava dos Elóis.  

A crítica de Wells acerca da desigualdade social na 

era vitoriana fica evidente quando o Viajante chega à 

conclusão de que o futuro seria muito diferente para os 

capitalistas e os proletariados. 

As duas classes apresentadas na narrativa de Wells 

são retratos da sociedade em que ele vivia, na qual as 

pessoas eram divididas por classes. Ele prenuncia que, se 

essa estrutura social não mudasse o futuro seria formado 

por seres inábeis, incapazes de realizar qualquer tarefa, e 

pela pouca – ou quase nenhuma – necessidade do uso de 

inteligência, essa classe evoluiria para um ser desprovido 

de qualquer capacidade intelectual e manual. Por outro 

lado, a classe trabalhadora, fadada a continuar no labor até 

a morte, viveria cada vez mais na escuridão, afastada dos 

grandes centros e da superfície, trabalhando fora do 
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alcance da alta sociedade e depois de milênios se adaptaria 

a essa condição, evoluindo para um tipo de monstro 

treinado para trabalhar. 

A teoria de Darwin (1809) sobre a evolução das 

espécies fascinava Wells e o autor conseguiu utilizar sua 

narrativa para mostrar aos leitores que, diferentemente do 

que todos imaginavam. A evolução não é sinônimo de 

progresso, na visão de Wells, se a sociedade não mudasse 

positivamente, o real e único futuro possível seria uma 

Terra como a habitada pelos Elóis e Morlocks. 

Ao final da história, o Viajante consegue recuperar 

a máquina e voltar ao seu tempo. Ele reuniu todos 

novamente para contar a sua experiência.  

A Máquina do Tempo nos leva a uma viagem ao 

futuro ao mesmo tempo em que nos mostra o passado. A 

maneira com a qual Wells abordou temas relevantes numa 

narrativa simples surpreende. A ideia do autor sobre o 

futuro nos traz a reflexão de que afinal, a inteligência do 

homem é a sua ruína. 

Se em 1895 ele acreditava que já havia tecnologia 

e separação social suficientes para que o futuro fosse tão 

sombrio, qual seria a previsão de Wells para o futuro da 

humanidade atual? 
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A Sociedade dos Poetas Mortos e os objetivos da 

Literatura 

Ana Giulia Muraca Castro 

 

Nas Ciências Humanas, muitos conceitos são 

difíceis de definir, principalmente quando se fala das Belas 

Artes. Naturalmente, a Literatura faz parte desse grupo; 

muitas discussões a envolvem, como o que é, exatamente, 

a Literatura e quais são seus objetivos. Há diversas 

respostas para esses questionamentos que vêm sendo feitos 

há séculos, mas essa diversidade é justamente a resposta: 

ela é uma forma de arte que não se resume apenas a livros 

escritos seguindo determinadas regras, muito menos tem 

uma função única e objetiva bem definida.  

Deveria ser considerada Literatura toda forma de 

arte que narra uma história que reflete uma realidade 

conforme a interpretação de seu autor, podendo, então, ser 

prosa, poesia, filme, seriado de televisão, músicas, 

histórias em quadrinhos, charges e várias outras 

manifestações artísticas. Porém, sabe-se que muitos 

conservadores e tradicionalistas jamais aceitariam a 

maioria delas como Arte, nem mesmo Literatura. 

Mas por ser parte das Ciências Humanas, uma 

verdade absoluta é impossível de ser estabelecida, sendo 

assim, neste ensaio todas as formas mencionadas 

anteriormente (e outras que podem ter sido esquecidas) são 

consideradas Literatura. 
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Como base para a afirmação acima, pode-se buscar 

lá da Antiguidade a máxima “a arte imita a vida”, dita pelo 

filósofo grego, Aristóteles. Livros, sejam de prosa ou 

poesia, filmes, músicas e basicamente qualquer 

manifestação artística, são baseados em algo da vida, seja 

ela real ou fantasmática. Entretanto, essa imitação não é 

um reflexo puro; a vida terá um significado diferente para 

cada ser humano que a interpretar. E a função da 

Literatura está atrelada intimamente com essa diversidade, 

com a humanidade que a acompanha: essas histórias da 

vida serão vistas com olhos diferentes, sentidas com 

corações diferentes daquele que a produziu, permitindo 

assim que se vivam novas experiências através delas, que 

se encontrem novas filosofias de vida, que se conheçam 

outros mundos, que se coloquem em outras perspectivas, 

ajudando, dessa forma, a construir um indivíduo com 

capacidade empática e de pensar por si próprio. 

Enfim, não há uma única e definitiva função para 

a Literatura, conforme foi dito anteriormente, e o filme A 

sociedade dos poetas mortos serve como exemplo plausível de 

como a Literatura – quando ensinada de maneira 

apropriada – cumpre seus objetivos diversos, entre eles de 

apresentar novos mundos, perspectivas e pensamentos 

para ajudar na construção de um indivíduo que pensa por 

si, toma atitudes para alcançar suas metas e seus desejos, 

além de poder funcionar como mediadora na formação 

das relações. Mas, para se fazer entender como isso 

acontece, é preciso antes conhecer o filme e alguns de seus 

personagens centrais. 
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A história se passa nos Estados Unidos da década 

de 1950, em um internato bem-conceituado 

exclusivamente masculino. Pode-se perceber desde os 

primeiros minutos de filme que se trata de uma instituição 

de ensino extremamente rígida e tradicional, com seus 

quatro princípios básicos: tradição, honra, disciplina e 

excelência. Logo de início também, ficamos sabendo que 

haverá uma mudança: um novo professor de Literatura, o 

sr. John Keating (interpretado por ninguém menos que 

Robin Williams). 

Assim que os alunos estão em sala, vemos o 

método tradicional – ou melhor dizendo, antiquado – de 

ensino, no qual os alunos devem responder 20 questões de 

um dia para outro, escrever relatórios frequentes de todas 

suas experiências em laboratório e ficar repetindo a 

conjugação de verbos em latim intermitentemente durante 

a aula.  

Então, assim que o novo professor, o sr. Keating, 

chega para dar aula, os meninos esperam por essa mesma 

postura rígida e se calam na mesma hora. Mas, para a 

surpresa de todos, Keating caminha por entre eles 

assobiando uma canção e os convida para o 

acompanharem para fora da sala. Compreensivelmente, os 

alunos se entreolham surpresos, sem saber o que fazer, mas 

decidem seguir o professor. No corredor da escola, o 

professor os faz olhar para as fotos dos antigos alunos e 

confessa ter sido um deles, que em nada era diferente do 

que eles são naquele momento. E assim vem a primeira 
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lição do sr. Keating que está diretamente ligada à 

Literatura: carpe diem, aproveitem o dia, pois a vida é bela 

e apenas uma, então que eles deem prioridade a suas 

vontades e ideias, pois tudo chega a um fim um dia, então 

que nada tenha sido em vão; nas palavras do personagem, 

“suguem o tutano da vida”. 

Rapidamente, Keating conquista seus alunos com 

seu método de ensino nada ortodoxo, principalmente para 

os padrões da escola, o que, por outro lado, não agrada 

alguns outros professores da instituição. Em sua posição 

de educador, Keating encarna a Literatura, indo além das 

palavras escritas: ele inova e envolve seus alunos. 

Outro objetivo da Literatura aparece na aula em 

que Keating sobe em sua mesa e pede para que os alunos 

façam o mesmo, para que dessa maneira consigam ver o 

mundo de outra perspectiva. Nos livros, podemos viver a 

vida de todo o tipo de gente, sejam reis ou rainhas, 

bandidos, policiais, seres místicos, deuses, pessoas pelas 

quais passamos no nosso dia a dia e falhamos em dar 

atenção... Enfim, há uma infinitude de perspectivas e 

nenhuma delas se assemelha a outra e as histórias nos 

permitem viver um pouco delas. 

Outro momento marcante do filme é quando os 

meninos descobrem sobre a Sociedade dos Poetas Mortos, 

da qual o professor foi parte nos seus dias de aluno. Trata-

se de um grupo de garotos que se reúne numa caverna à 

noite para ler poemas e experimentar as paixões e outros 

sentimentos da vida como uma forma de catarse, visto que 
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eles vivem em um espaço rígido cheio de regras. Então os 

alunos do Sr. Keating resolvem ressuscitar essa sociedade 

retomando as reuniões. Alguns hesitam de início, mas 

acabam cedendo e participando dos encontros que 

parecem trazer muito prazer a eles. Essas reuniões ajudam 

a despertar sentimentos e ideias dormentes nos garotos, a 

permitir que vivam novas experiências e sejam fiéis as suas 

vontades e seus ideais.  

Knox Overstreet, por exemplo, se apaixona por 

uma garota e tenta usar de poemas que ele mesmo escreveu 

para conquistá-la. Neil Perry (re)descobre sua paixão por 

atuar e se inscreve para participar de uma peça de teatro. 

Em uma das aulas, Sr. Keating pede para que eles recitem 

poemas de sua própria autoria e três momentos 

significativos podem ser destacados: Knox que faz um 

poema para sua amada e é zombado pelos amigos, então 

o professor explica que a poesia é para isso, para encantar; 

Pitts, mostrando pouca vontade, declama um poema sobre 

um gato, mas Keating mostra que a vida e a poesia 

possuem temas em comum, mas que, na verdade nunca 

são ordinários; e Todd, um aluno tímido, deixa de escrever 

na esperança de não ter que falar na frente de todo mundo, 

então o professor o incentiva a dar um grito gutural, como 

um grito de guerra, o que tem efeito positivo no menino. 

Entretanto, alguns meninos não apenas sugam o 

tutano da vida, eles acabam se engasgando com o osso, isto é, 

não medem as consequências de seus atos. Por exemplo, 

Knox Overstreet acaba entrando em uma briga com o 
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namorado da menina por quem ele está apaixonado; e 

Neil, provavelmente sem ver sentido numa vida em que ele 

não podia seguir seu sonho de atuar por causa de seu pai 

extremamente rígido e controlador, acaba por se suicidar 

(obviamente um suicídio não acontece devido a apenas um 

único fator, mas esse parece ter sido “a gota d’água” para 

o jovem). 

A notícia da tragédia do suicídio de Neil serve 

como pretexto definitivo para acusar o professor Keating 

de má conduta e abuso de poder e demiti-lo. Os alunos que 

foram associados à Sociedade dos Poetas Mortos foram 

intimados a depor contra o professor ou seriam expulsos. 

Neste momento, chegamos a pensar que a missão de 

Keating foi em vão, que os meninos não aprenderam 

empatia nem a pensar por si mesmos. Mas a cena final – e 

mais marcante – mostra o contrário: quando o professor 

retorna à sala durante a aula de inglês, que já estava sendo 

ministrada por outra pessoa, Todd, o aluno mais tímido, 

se comove com a injustiça e sobe na mesa para fazer uma 

homenagem ao professor dizendo “Ó, capitão, meu 

capitão” e é seguido pelos demais meninos. 

Enfim, a partir dessa comparação, pode-se 

observar que a Literatura é uma arte que abrange várias 

modalidades e possui objetivos diversos, entre eles propor 

novas experiências, perspectivas e filosofias de vida, além 

de ter um efeito diferente em cada ser humano, sendo seu 

papel inegável na construção de um indivíduo empático e 

que pensa por si próprio.  
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Das fábulas ao ativismo: como o incentivo à 

leitura contribui para a formação de jovens 

politicamente ativos na sociedade? 

Winycius Morais dos Santos 

 

Há muito se tem apostado nas crianças como o 

futuro da nossa nação, mas o problema é: será que a 

sociedade realmente está pronta para entregar todo esse 

poder aos jovens? 

Se analisarmos o cenário atual, Brasil do século 

XXI, é perceptível como as crianças continuam sendo 

deixadas de lado. Como elas podem ser o futuro da nossa 

nação se o direito à educação de qualidade é negado? 

Quando falamos do futuro, pensamos no desenvolvimento 

e na melhora do nosso país e da democracia. No entanto, 

a realidade do sistema educacional brasileiro é uma prova 

de que o país está formando indivíduos despreparados para 

lidar com questões sociais e políticas. Tendo isso em 

mente, passamos longe de confiar às crianças os próximos 

passos a serem tomados na gestão nacional. 

O problema com a educação, por outro lado, é 

estrutural. É simples demais reivindicar o direito a escolas 

com bons professores, materiais e infraestrutura, sendo 

que existem mais pedras ao longo do caminho. Algumas 

delas são: falta de moradia adequada e saneamento básico, 

má distribuição de comida, desemprego, violência, enfim, 

fatores gerados pela desigualdade social. Logo, como se 
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espera que um jovem aprenda se ele não tem onde morar, 

nem o que comer e corre risco de vida a cada esquina? 

A negligência do governo em vários aspectos 

sociais e educacionais contribui para a formação de 

indivíduos facilmente manipuláveis. Tais barreiras que 

impedem as crianças de atingirem a utópica boa educação 

também são agentes responsáveis pela desinformação. 

Para que a infância supra beneficamente as expectativas 

quanto ao futuro, é preciso mudar o conceito concebido 

socialmente a respeito das crianças. O papel pré-

estabelecido a elas enquanto membros da sociedade, 

baseia-se num tipo de jovem que precisa de proteção a 

ponto de ser incapaz de formular suas próprias opiniões e 

sem aptidão para lidar com assuntos “adultos”. Porém, é 

necessário crianças que pensem, que tirem dúvidas, para 

que tenham uma boa capacidade crítica desde pequenas. 

Além disso, um exemplo que se difere do conceito 

de infância é a criação do cartunista argentino Quino: a 

jovem Mafalda. Analisando o autoritarismo no ambiente 

escolar, as pesquisadoras Raquel Cardonha Piacenti e 

Maria do Carmo Martins selecionam algumas tirinhas que 

criticam a visão deturpada de infância e, com isso, 

concluem: “A infância, nesse contexto tradicional, era 

compreendida como uma etapa inferior na vida do ser 

humano, sendo as crianças seres incompletos e 

necessitados de conhecimentos garantidos pelos adultos.” 

Contudo, ao destacar os posicionamentos de Mafalda, fica 

claro que a personagem passa longe de ter uma visão 
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incompleta de sua realidade. Elas mostram que a menina 

enxerga e critica a escola como um lugar autoritário, onde 

por trás de um discurso de amor, existia uma postura 

muitas vezes agressiva, preparada para moldar os alunos 

de acordo com os interesses da nação. Carlsson e Feilitzen 

explicam que é possível conseguir a opinião das crianças 

sobre qualquer coisa, afinal, elas fazem parte da sociedade 

e, muitas vezes, estão envolvidas em assuntos como 

educação, por exemplo. Mas o ponto é: nunca lhes 

perguntam sobre tais assuntos, justamente devido ao 

estigma de inaptidão política atrelado ao infantil. 

O problema de crianças contestadoras como 

Mafalda, portanto, está no fato de serem uma ameaça a 

governos que oferecem risco à democracia, por isso suas 

manifestações sempre são censuradas. Elas tendem a 

tornar-se mais ativas social e politicamente e, com a 

maturação, homens e mulheres prontos para lidar com 

quaisquer assuntos sem que sejam enganados ou 

manipulados. 

Diante desse cenário, a leitura desempenha um 

papel inigualável na formação intelectual e social dos mais 

novos. Criar o hábito de ler é uma construção que deve ser 

iniciada na fase infantil para que desde cedo o gosto pela 

leitura possa ser explorado. Tal hábito deve ser 

introduzido de maneira didática e atrativa para que as 

crianças vejam a leitura como uma prática prazerosa e não 

como uma obrigação. A literatura infantojuvenil, no que 

lhe concerne, voltada principalmente a este público, é um 
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atrativo indispensável para que as crianças possam se 

aprofundar num mundo de fábulas e contos de fadas. É por 

meio deste estímulo que Bacha diz que “quando a criança 

é incentivada a ler, ela se torna ativa e está sempre disposta 

a desenvolver novas habilidades, querendo sempre mais”. 

A leitura oferece uma visão ampla do mundo e estimula a 

interpretação que elas farão dele. 

No entanto, o caminho que a literatura 

proporciona para tal interpretação deve estar livre quando 

uma criança manifesta suas ideias e pensamentos sobre um 

determinado assunto. Mas, infelizmente, é comum 

inferiorizar a opinião delas. Mesmo pertencendo à 

sociedade, elas são impedidas de exercerem seu papel 

como cidadãs, o que contribui para que se sintam ainda 

mais desmotivadas em participar de assuntos que elas 

estão envolvidas direta ou indiretamente na esfera social, 

tornando-as permanentemente incapazes de uma 

participação significativa enquanto jovens e, no futuro, 

quando adultas. 

Para evitar esse processo, Paulo Freire explica que 

é preciso haver uma abordagem pedagógica mais 

horizontal entre professor e aluno; para tanto, ele defende 

que o docente deve ter uma postura humilde ao lidar com 

seus estudantes. De fato, é preciso levar em consideração 

o desenvolvimento intelectual das crianças e reconhecer 

que elas não têm tanta experiência como seus pais ou 

professores, mas isso não significa que devemos excluí-las 

de discussões que fazem parte e podem influenciar suas 
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vidas. A leitura só irá desempenhar seu papel na 

maturação crítica das crianças se elas forem motivadas, e 

não censuradas, a expressar o que pensam a partir da base 

que obtiveram da literatura. 

Também é preciso que este incentivo seja realizado 

de maneira eficiente. As políticas de estímulo à leitura não 

devem ser apenas focadas em criação de feiras literárias, 

bibliotecas ou salas de leitura, mas é preciso, conforme 

Linard e Lima sugerem, “investir em material humano, 

com a formação de mediadores e bibliotecários capazes de 

semear o prazer da leitura por todo o país”. É necessário 

humanizar a prática literária e isso só será possível através 

da valorização do trabalho dos profissionais responsáveis 

em despertar o interesse nas crianças. Para que um jovem 

tenha vontade de ler um livro, é fundamental que haja 

alguém para instigar sua imaginação, fazê-lo mergulhar 

num mundo de fantasias e despertar sua curiosidade por 

meio de histórias bem contadas. Dessa forma, por já 

estarem inseridas no meio literário, a leitura por 

entretenimento irá se transformar ao longo do tempo 

portanto, os jovens passarão a fazer uso dos diferentes 

tipos de leitura: para fins técnicos, informativos e 

acadêmicos, que contribuirão para a formação crítica e 

intelectual, ajudando-os a desenvolver e defender com 

argumentos construídos a partir da leitura, suas opiniões 

acerca de aspectos político-sociais presentes no nosso país. 

Todavia, de nada adiantará os esforços para 

formar eficientemente alunos leitores se a sociedade 
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continuar enxergando as crianças como seres incapazes. 

Logo, será que apenas um possível investimento na 

educação a fim de fazer com que os jovens se sintam 

motivados a ler, os tornarão protagonistas do futuro da 

nossa nação? Não. Além de garantir os direitos de 

participação das crianças, é preciso reconhecer de antemão 

que a mudança no olhar dos adultos em relação aos jovens 

não será imediata, visto que o papel ocupado pela infância 

já é estruturalmente concebido e moldado pela sociedade. 

Entretanto, gradualmente, existem meios para romper 

esses paradigmas. 

A mídia desempenha um trabalho importante 

capaz de influenciar a opinião pública, a fim de educar 

seus espectadores. Portanto, trabalhar a desconstrução da 

imagem da criança através de veículos de informação é 

uma alternativa eficaz para mudar a visão da sociedade e 

fazer com que as crianças se tornem mais ativas. Cabe à 

mídia, por sua vez, protagonizar os jovens, fazendo com 

que sejam vistos como seres mais capazes e detentores de 

opinião. 

Para isso, é preciso existir representação no 

jornalismo. É comum em matérias sobre crianças e 

adolescentes os pais serem entrevistados e falarem por seus 

filhos. Esse costume apenas reforça as ideias de proteção e 

incapacidade deles. Buckingham explica que excluir os 

jovens do campo jornalístico fará com desenvolvam a 

tendência de rejeitar as informações valiosas provenientes 

deste veículo, visto que não exercem legítima participação 



 

59 

neste meio; ele também diz: “As crianças apenas poderão 

tornar-se ‘cidadãs ativas’, capazes de fazer escolhas 

sensatas em questões políticas, se forem consideradas 

capazes de fazê-lo”, logo, é imprescindível a mudança na 

abordagem jornalística em relação aos menores. Tal 

modificação fará com que o plano que visa incentivar a 

leitura funcione eficientemente, visto que, quando 

expressarem seus pensamentos, fundamentados através do 

contato com a literatura, os jovens poderão ter a 

oportunidade de serem ouvidos e respeitados como 

cidadãos ativos e aptos em discussões que permeiam suas 

vidas. 
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Drummond & Rádio: 

a relação memorável e corriqueira 

Henrique Scavassa Lima 

 

Carlos Drummond de Andrade, desde sua infância 

na cidade interiorana mineira, Itabira, sempre possuiu um 

enorme apreço pela comunicação. Ao analisarmos obras 

de seu acervo, e até mesmo arquivos que foram guardados 

pela mídia, é possível notar a paixão do escritor em 

transmitir suas saudosas ideias, armazenadas e flexionadas 

em sua memória. Neste ensaio, o maior escopo é: analisar 

a relação entre Carlos e um dos maiores meios 

comunicação integrante do cotidiano da população nas 

décadas de 1950 e 1960, o rádio. 

Observo que a trajetória do poeta no mundo da 

comunicação se inicia em sua infância, quando o jovem 

garoto, com um enorme fascínio pelos jornais, já brincava 

de criar seus exemplares, onde ele mesmo era escritor e 

leitor das notícias elaboradas.  

Para começar, trato do primeiro contato do escritor 

com um meio de comunicação “oral” que também ocorre 

em sua infância. Porém, como naquela época o rádio era 

inexistente no país, o pequeno Drummond encontrou um 

gramofone em seu caminho. O poeta escreve sobre o 

aparelho em um poema chamado “O som estranho”, que 

integra seu livro chamado Boitempo. Nos versos é possível 

notar o espanto de Carlos com o objeto, onde afirma que 
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entre diversos outros, dentre eles: pedras, árvores e bichos, 

são passíveis de fala e diálogo, porém questiona essa 

característica dada ao equipamento, que para ele era o 

presságio de “um mundo terrivelmente complicado”. 

Creio que esse repúdio de Drummond pelo aparelho se dá 

ao fato de ele ser algo monótono, restrito apenas ao 

conteúdo de seu disco, o que o acaba diferindo do rádio, 

que possui um conteúdo mais “maleável”. Contudo acaba 

mudando de parecer quando o rádio é introduzido no 

Brasil. Notou que o recurso poderia ser utilizado para 

espalhar cultura.   

Partindo agora para o primeiro programa 

radiofônico de Drummond, que no ano de 1954, na Rádio 

Ministério da Educação e Cultura (atualmente Rádio 

MEC), concedeu entrevistas à Lya Cavalcanti, jornalista e 

amiga, em uma série de oito encontros dominicais 

intitulada como Quase Memórias. Série que, anos depois, foi 

publicada nas páginas do Jornal do Brasil e nos anos 1980 

recebeu formato em livro, nomeado como Tempo vida 

poesia. Compreendo aqui que, nesse programa, o escritor 

se volta para temas de sua infância, explanando seus 

desideratos de garoto e contando sobre o início de seu 

gosto pela literatura, apresentando seus livros e autores 

favoritos. Além disso, partindo para adolescência, expõe 

episódios e experiências de vida, comentando sobre as 

amizades, os empregos e a família. Com isso, observo uma 

característica que marca presença em suas obras, a questão 

da lembrança e da “memória”, onde Carlos apresenta um 

comportamento nostálgico, relembrando momentos que 
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possui apreço. Acredito que com a finalidade de contagiar 

o ouvinte e fazê-lo relembrar momentos de um período 

distante. Tudo isso de uma maneira despretensiosa, 

descontraída, humorística e amigável, para promover o 

entretenimento da audiência. A entrevistadora ainda o 

questiona sobre seu propósito: “fazer memórias no rádio”. 

Observa-se no trecho do livro Tempo vida poesia: 

 

“É verdade que sua ideia não deixa de ser... petulante. Me 

desculpe, mas isso de fazer memórias pelo rádio...” 

 

Pontuo um fato interessante que marca a relação 

do escritor com suas memórias. Pois, nos momentos finais 

do colóquio com Lya, ao ser lembrado pela amiga de que 

assuntos haviam sido esquecidos e perdidos na vastidão da 

conversa, sugere deixá-los para outro momento ou em um 

outro programa, que estaria marcado para: NUNCA. A 

entrevistadora se comove e pergunta se estaria entediado. 

O poeta nega, porém afirma que estava sentindo falta de 

algo, no caso, a memória, mais especificamente 

“memórias em suas memórias”. Com isso, entendo que a 

relação com essas memórias era algo prazeroso e que fazia 

bem para Carlos, pois ali era possível ter um contato com 

momentos marcantes de sua vida, e não as relembrar 

mesmo que por um momento, deixava-o sem um 

propósito. 

Drummond agradece à Lya pelo papo e o 

programa é encerrado. Posteriormente, deu um exemplar 
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de Tempo vida poesia à amiga, com uma dedicatória em que 

afirmava que a obra foi elaborada pelos dois, e que sentia 

saudade da época em que “brincavam de rádio”, 

demonstrando todo o carinho por um tempo agradável que 

se foi e pela personalidade da amiga. Penso que, devido ao 

seu amor pela comunicação, Carlos decidiu dar mais — 

não só uma — mas algumas chances ao rádio, pois sabia 

que ali seria possível extrair mais experiências proveitosas, 

que poderiam ser relembradas e compartilhadas com um 

grande intuito. 

Acredito que Drummond deixa um grande legado 

na Rádio Ministério da Educação e Cultura, onde 

trabalhou como redator e cronista, participando também 

do programa “Quadrante” em 1961. Ressalto que a 

emissora possui um enorme carinho pelo poeta, onde até 

os dias atuais, em momentos de celebração à figura do 

escritor, o homenageia, seja com blocos especiais, onde 

momentos marcantes de sua passagem são apresentados 

ou levando um pouco de seus textos e poesias 

corriqueiramente para os ouvintes. 

Para demonstrar as chances que o poeta deu ao 

rádio, apresento aqui outros trabalhos realizados. Em 

1963, Drummond experimenta novos ares, mas ainda no 

mundo radiofônico. De maneira independente, decide 

criar seu próprio programa, também na Rádio Ministério 

da Educação e Cultura, nomeado como “Cadeira de 

Balanço”. Seu conteúdo? Arte e literatura! Carlos trata o 

trabalho com esmero, escolhendo o conteúdo a ser 
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apresentado a dedo, utilizando como base suas anotações. 

Em 1966, foi lançado o livro com terceiro volume de 

crônicas do escritor, idem ao nome de seu programa. 

Como mencionado, em 1961 colaborou no programa 

“Quadrante”. Também no ano de 1963, colaborou em 

“Vozes da cidade”, produção da famigerada Rádio 

Roquete Pinto. Com isso, noto e apresento a importância 

das anotações e relatos em sua vida, onde simples 

momentos e situações eram suficientes para gerar 

conteúdo, seja em forma de poesia, crônica ou em um 

papo entre amigos, sentado à mesa de um bar.  

Com os trabalhos apresentados, consigo ponderar 

agora sobre aspectos semelhantes entre a pessoa de 

Drummond e o meio de comunicação. Como 

mencionado, o escritor que possuía um fascínio muito 

grande pelo relato de fatos e anotações, criou um costume 

de realizá-los em seu cotidiano. No livro O observador no 

escritório, revela essas anotações que redigiu durante anos 

de sua vida, como um “diário”. Ali relata situações 

variadas de sua vida, desde conversas com outros poetas 

como Mário e Oswald de Andrade, assuntos relacionados 

ao governo da época, que passava por um delicado 

momento ou até um simples comentário de um passeio por 

Ipanema. Esses relatos corriqueiros marcam a 

característica Drummondiana, principalmente em suas 

crônicas. Isso torna sua relação com o rádio, que por ser 

um meio de comunicação de simples logística e estrutura, 

estando presente no corriqueiro da população, algo muito 
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proveitoso; demonstrando que o recurso e a personalidade 

de Carlos acabam se “casando”.  

Para concluir, reflito que Drummond não possuía 

a intenção de divulgar essas histórias, mas sim, devido ao 

seu caráter simples, humano e modesto, DOAR (utilizo 

outro termo para não ser interpretado como algo de 

interesse pessoal) um pouquinho de todo seu 

conhecimento sobre arte, literatura e até mesmo de vida 

para seus receptores; sendo nesta última, diretamente ou 

indiretamente, pensado ou não pensado. Por meio de suas 

memórias fazia com que seus ouvintes partissem para seus 

lados subjetivos. Relembrando, compactuando e 

identificando-se com o conteúdo. Tais memórias talvez 

gerassem boas emoções, como um efeito catarse. Carlos 

semeou esses fatores da rádio para o corriqueiro, 

corriqueiro qual é “progenitor” de elementos utilizáveis 

em uma crônica, estilo que dominava com maestria. Dessa 

forma, o rádio nesse período serviu como ponte e permeou 

sua vida, contribuindo com seu propósito. 
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Golpistas de nós mesmos 

Isadora Filizola Diaz Garcia 

 

Carne Doce, uma banda brasileira composta por 

uma mulher e quatro homens, nascida em Goiânia, em 

2013, que até no Lollapalooza já se apresentou em 2019, 

possui 4 álbuns de estúdio, sendo o primeiro lançado em 

2014, e o último em 2020 em meio à pandemia.  

Ao procurar informações sobre a banda em sites de 

pesquisa, houve uma grande controvérsia, pois, metade 

das notícias analisavam as letras feministas escritas pela 

vocalista e compositora da banda, Selma Jô; e a outra 

metade, sobre o cancelamento e o escândalo que rolou 

após o baterista da época, Ricardo Machado, ser acusado 

de abusar sexualmente de uma espectadora após um show 

em 2019. Claro que muitos e muitas fãs da banda, em meio 

à cultura do cancelamento em que vivemos, “cancelaram” 

a banda após não se pronunciarem sobre o acontecido, e a 

demissão do baterista, ter parecido ser feita por pura e 

espontânea pressão do público, que cobrou uma posição 

“feminista” de Salma e se revoltou em como colocaram 

panos quentes na situação.  

Enfim, em meio ao caos, a compositora, mesmo 

que não “pregue” o que diz, ainda possui uma forte 

mensagem sobre os sentimentos das mulheres em meio ao 

mundo machista em que vivemos; além de outras 

temáticas, mas onde a maioria das letras são sobre 
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assuntos femininos, dificilmente interpretados por homens 

como parte de sua realidade, assim como nós, mulheres. 

Como mulher, já me senti tocada por vários 

trechos das músicas, mas em meio à pandemia, existem 

duas que tão mexendo mais comigo, devido a essa fase 

estranha que estamos passando.  

Comida Amarga discute a ideia de como as 

mulheres, sofrem frequentemente com o medo de serem 

deixadas de lado ou traídas, pois após um tempo 

considerável de namoro/casamento ou qualquer outro 

tipo de relação, os homens, muitas vezes vão em busca de 

uma carne fresca, uma comida mais nova e saborosa (já 

que, por muitos, somos vistas apenas como um pedaço de 

carne), e como nós nos submetemos e aceitamos isso tão 

facilmente 

 

“Nenhum disfarce no teu olhar 

Eu já venci 

Já não sou mais gostosa 

Você goza triste em mim” 

 

Nesse segundo verso da música, essa visão fica 

mais clara, pois a ideia da “carne” fica explícita quando 

ela diz que já venceu, já passou do prazo de validade, por 

isso, o ato sexual passa a não ser mais deliciado pelo 

parceiro e o mesmo nem busca disfarçar isso.  
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“Eu jogo sal 

Que é barato e antisséptico 

Eu jogo sal 

Que acho no mar e no deserto 

Eu jogo sal 

Que acho em qualquer corpo mais perto 

Eu jogo o sal 

Que fiz suando nesse inferno” 

 

Antigamente usavam o sal para a conservação de 

alimentos, e é isso que ela busca na última estrofe da 

música, a preservação de ser corpo, esse que será desejado 

durante um tempo e depois dificilmente visto dessa forma. 

Nossas mães e avós sempre pedem para que 

aproveitemos nossa juventude, e de forma implícita, 

desabafam sobre essa realidade vivida por elas, que já não 

são mais tão desejadas como antes, como quando eram 

novas como nós. 

A vida em tempos de pandemia tem sido um sopro 

e estamos perdendo essa juventude; estamos sendo 

privadas de tudo aquilo que é carnal e isso para a 

sexualidade da mulher, visto o medo de deixarmos de ser 

“gostosas” (em aspas porque não é sobre isso, na verdade, 

o medo é de sermos deixadas de lado) é frustrante, pois 
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quando exercemos isso, nos tornamos mais confiantes de 

quem somos e quem seremos quando o nosso corpo deixar 

de ser a visão principal do parceiro. 

A última coisa que quero nesse ensaio, é parecer 

vulgar, então por favor, não deduzam isso. A ideia dessa 

breve análise é simplesmente discutir o corpo da mulher e 

sua sexualidade, e isso deve deixar de ser tabu uma vez 

que, em uma sociedade extremamente machista, onde nós 

somos vistas como um self-service para o homem 

contemporâneo, há uma disputa entre corpos dessa forma.  

Somos levadas ao medo e à fragilidade de uma 

relação tendo em vista a efemeridade da juventude e de 

uma relação em que, apesar de sermos inteligentes, fortes 

e outras mil características facilmente dadas aos homens, 

somos reduzidas ao corpo, a carne, facilmente 

substituídas. 
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Harry Potter e a Morte do Autor 

Clara Kuser Falcão 

 

“Para restaurar à escrita o seu futuro, devemos 

refutar seu mito: o nascimento do leitor deve se resgatar 

com a morte do Autor”3. Essa é a frase que finaliza o 

ensaio A Morte do Autor, do escritor e crítico literário 

francês Roland Barthes. O ensaio, publicado pela primeira 

vez em inglês – em 1967 – pela revista norte-americana 

Aspen, e traduzido por Richard Howard argumenta a favor 

do divórcio entre um texto e seu autor. Para Barthes 

devemos, como leitores, nos basear não na intenção do 

autor ou em suas experiências de vida ao interpretar um 

texto, mas sim derivar o significado do texto em si.  

A Morte do Autor, em seu cerne, é uma teoria que 

exige do leitor que pare de concentrar na intenção do autor 

ou no significado original de uma obra, e adote uma 

abordagem que foca na interação entre o próprio leitor e o 

texto, uma vez que, segundo Barthes, “literatura é esse 

neutro, esse compósito, esse oblíquo para dentro do qual 

todo sujeito escapa, a armadilha onde toda identidade se 

perde, começando propriamente pela identidade de quem 

 
3 Excerto original: “[…] to restore to writing its future, we must reverse 
its myth: the birth of the reader must be ransomed by the death of the 

Author” (BARTHES, 1967). 
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a escreve”4. Quando entramos em contato com um texto 

literário precisamos nos perguntar não o que o autor quis 

dizer com as palavras, mas sim o que as palavras em si 

dizem e fazendo isso o texto se torna aberto para muitas 

interpretações.  

Segundo A Morte do Autor, mesmo que o criador 

tivesse a intenção de falar algo em sua obra, se isso não 

ficou explícito, então nem a intenção do autor nem algo 

que ele possa dizer podem ser considerados na 

interpretação pessoal do leitor. Assim que um autor 

publica seu trabalho, os direitos de interpretação passam a 

pertencer a todos. 

Um exemplo recente de pessoas desejando a 

fictícia “morte do autor” é a polêmica em torno da autora 

britânica J.K. Rowling, escritora da popular série de livros 

Harry Potter. Fãs de Harry Potter começaram a mostrar seu 

descontentamento nas redes sociais após a autora ter 

abertamente apoiado e disseminado ideologias 

transfóbicas. O primeiro acontecimento ocorreu em 

dezembro de 2019, quando apoiou, no Twitter, Maya 

Forstater – uma pesquisadora britânica que não teve seu 

contrato de trabalho renovado após ter realizado 

comentários transfóbicos tanto em redes sociais quanto 

com seus próprios colegas de trabalho – e, depois, a partir 

 
4 Excerto original: “[…] literature is that neuter, that composite, that 

oblique into which every subject escapes, the trap where all identity is 
lost, beginning with the very identity of the body that writes” 

(BARTHES, 1967). 
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da metade de 2020 publicou postagens que apresentavam 

a sua visão transfóbica. Rowling tuitou seu apoio a 

Forstater, alegando que ela havia simplesmente “afirmado 

que sexo é real”, algo que não estava em debate nesse caso, 

pois Forstater não simplesmente defendeu que sexo é real, 

mas invalidou o gênero de seu colega de trabalho e de toda 

comunidade transgênero. 

A partir desse evento seus fãs começaram a querer 

separar a arte do artista, porém o acontecimento mais 

impactante foi em junho de 2020, quando Rowling 

publicou em seu site o texto intitulado “TERF Wars” – 

TERF sendo um termo para Feminista Radical 

Transexcludente –, no qual apresenta diversas informações 

equivocadas e não oferece dados para suas alegações. 

Além disso, continuou sustentando argumentos de que as 

pessoas trans não são do gênero com o qual se identificam 

e que mulheres trans são um perigo, visto que Rowling as 

considera homens que se vestem de mulher para poderem 

assediar as mesmas. Para agravar a situação, Rowling 

decidiu publicar em setembro de 2020 o livro Troubled 

Blood, com o pseudônimo de Robert Galbraith, que conta 

a história fictícia de um assassino em série dos anos 70 que 

se veste de mulher para atacar mulheres. Depois de todos 

seus comentários sobre como mulheres trans não são 

mulheres de verdade, é impossível ver esse livro como algo 

além de sua tentativa mais recente de espalhar a 

mentalidade de que elas são apenas homens fantasiados 

que usam seus “disfarces” para assediar mulheres cis.  
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Mesmo antes de revelar sua transfobia para o 

mundo, J.K. Rowling já havia sido criticada 

principalmente por isso em diversas ocasiões, após a 

publicação de seus livros alegar certas informações sobre a 

narrativa que não possuem nenhuma base no que está 

escrito nos livros em si. Um dos casos mais conhecidos foi 

quando ela revelou em uma entrevista em 2007 que sempre 

havia considerado o personagem de Dumbledore como 

gay. Porém, em nenhum momento nos livros ou nos filmes 

que vieram depois, o personagem foi apresentado dessa 

maneira. Outra ocasião foi quando Rowling disse que os 

lobisomens em sua história eram uma alegoria para 

pessoas com o Vírus da Imunodeficiência Humana, algo 

que não foi visto positivamente, pois a maioria dos 

lobisomens em Harry Potter são vilões obcecados em 

infectar outras pessoas, principalmente crianças. Essas 

declarações contribuem para que que Rowling se mostre 

como progressista, porém não aplica as suas ideias em suas 

obras. 

Essa tendência de alguns autores alegarem novas 

informações sobre suas obras após sua publicação e 

esperarem que sejam reconhecidas como a verdade é 

conhecida como intencionalidade autoral. Essa teoria 

considera como a interpretação “correta” de uma obra de 

ficção com aquela que mais corresponde com as intenções 

do autor ao criá-la. Nesse caso, o autor seria o proprietário 

da história e, portanto, o único árbitro de como a obra é 

interpretada. Hoje em dia, por causa da internet, a 

interação e o contato entre leitor e autor se tornaram 
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acessíveis, algo que deixa cada vez mais fácil descobrir 

qual a intenção do autor realmente foi ao escrever um 

livro, o que acaba desincentivando leitores a tirarem suas 

próprias conclusões baseadas na leitura da obra.  

Sendo assim, muitos escritores não gostam de 

criação de obras transformativas, ou seja, baseadas nos 

personagens e nos mundos por eles criados que tem como 

intenção muitas vezes mudar algo que o leitor não gostou 

na obra original, ou até mesmo inserir aspectos que eles 

gostariam que tivessem sido representados. As mais 

conhecidas dessas obras são as fanfictions – ou ficção escrita 

por fãs –, que ganharam popularidade ao longo dos anos, 

porém não eram muito aceitas no começo do século XXI. 

A criação dessas ficções é comum, especialmente entre 

jovens da comunidade LGBTQ+, pois raramente se 

sentem representados nos livros que leem ou filmes e séries 

que assistem, e por mais que essa representatividade esteja 

mudando em obras mais recentes muitas vezes ela pode ser 

inserida de forma ofensiva, e um consumidor que deseja 

vê-la tratada com respeito recorre às fanfictions. Porém 

autores argumentavam – e alguns ainda pensam dessa 

forma – que os leitores não têm permissão para modificar 

a história que eles criaram, alguns indo até o ponto de 

proibirem a criação de obras transformativas de seus livros.  

No começo dos anos 2000, ainda com essa cultura 

anti obras de fãs, J.K. Rowling foi uma das autoras mais 

populares, se não a mais popular, a apoiar tais obras e até 

dizer que se sentia lisonjeada que as pessoas estavam se 
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inspirando com seus personagens e sua história. Porém, 

recentemente, ela demonstrou diversas vezes seu 

descontentamento com interpretações alternativas de seus 

personagens, e continua tentando controlar a narrativa ao 

redor do mundo de Harry Potter anos após o lançamento 

dos livros e filmes. Um exemplo é sua relutância em aceitar 

que certos leitores dos seus livros não gostam do 

personagem Severus Snape, sendo que Rowling imaginou 

que ele fosse considerado um herói complexo, mas muitos 

o enxergam como um vilão, mesmo após a revelação de 

que ele estava do lado dos heróis o tempo todo. Essa 

necessidade de controle sobre sua obra e o modo como os 

leitores enxergam os personagens não abre espaço para 

que eles leiam os livros e tirem suas próprias conclusões 

baseadas no conteúdo disponível. Ao invés disso, os 

influencia a buscar e considerar toda afirmação feita pela 

autora como a verdade absoluta. 

Ao longo dos anos, fãs de Harry Potter começaram 

a perceber problemas dentro da própria narrativa dos 

livros, além dos problemas com a autora. Um dos casos 

sendo os duendes que trabalham como bancários da 

sociedade mágica, representados por Rowling com 

estereótipos de antissemitas como os narizes grandes e 

curvados, e sua ganância e obsessão por dinheiro. Outro 

exemplo problemático são os elfos domésticos seres 

escravizados que, em boa parte das vezes, gostavam e 

queriam manter sua posição como escravos dos bruxos. E, 

por fim, a personagem Rita Skeeter, descrita como tendo 

maquiagem forçada e falsa, mãos “masculinas”, e que usa 



 

78 

sua capacidade de transfiguração para espiar nas crianças 

do livro. Após as revelações da autora, fica difícil enxergar 

essa personagem como algo além de Rowling impondo em 

sua obra a noção transfóbica que mulheres trans são 

apenas homens que buscam assediar mulheres cis. 

Em casos como o de Rowling, no qual os leitores 

não querem associar os livros que tanto gostam com uma 

pessoa que apoia e dissemina visões prejudiciais sobre uma 

minoridade, a Morte do Autor pode ser uma forma pessoal 

de reivindicação da obra. Muitas minorias cresceram se 

identificando com a série e seus personagens pois os livros, 

no centro de sua história, falam sobre os perigos da 

desumanização de grupos oprimidos na sociedade – sendo 

esses, para sociedade mágica, os feiticeiros nascidos de 

pais não mágicos que são considerados inferiores àqueles 

nascidos de “famílias puro-sangue”. Uma das frases mais 

populares do personagem Dumbledore é: “Não importa 

onde uma pessoa nasce, mas sim quem ela escolhe ser”, 

que pode ser lida por muitas pessoas trans como uma 

validação de suas identidades. Crescer com esses livros e 

se sentir representado como uma criança ou adolescente, e 

depois ter de ouvir a pessoa que os escreveu falar 

abertamente contra sua identidade causaria qualquer 

pessoa a querer distanciar a ideia da autora de seus livros. 

 Não é a primeira vez que consumidores discutem 

sobre separar a arte do artista, e certamente não vai ser a 

última; porém, o caso da J.K. Rowling é especial 

justamente pelo fato de ter escrito uma das mais populares 



 

79 

séries infantojuvenis dos últimos anos, algo que a 

providencia com uma das maiores plataformas e audiência 

para disseminar suas visões nocivas.  Ela está 

intrinsecamente conectada com suas obras, falar de Harry 

Potter é falar de J.K. Rowling, e seria quase impossível – se 

não inteiramente impossível – fazer essa distinção por 

completo. Um texto é inevitavelmente consumido com 

paratexto que, por sua vez, influencia o modo que leitores 

interpretam o texto, e simplesmente ter conhecimento da 

conversa ao redor de uma obra é o suficiente para 

influenciar o modo como o leitor a consume.  

O conceito da Morte do Autor, apesar de ser uma 

visão que muitos apoiam, acaba sendo apenas uma 

solução acadêmica para um problema emocional e ético. 

Em teoria, ela seria o modo ideal de consumir uma obra 

fictícia, porém na prática o contexto em que o texto foi 

escrito, além de quem conta a história e o porquê de eles 

estarem contando, são fatores que importam para os 

consumidores – algo que muitos dos que alegam a Morte 

do Autor aparentam não entender. Além disso, é preciso 

admitir que intenção não anula impacto e que, 

intencionalmente ou não, parte da visão de mundo de um 

autor acaba sendo transferida para sua obra. Existe 

também uma distinção a ser feita entre um autor que está 

morto há tempos e tenha tido visões antiéticas sobre algum 

assunto, e um autor que ainda está vivo e usa sua 

influência e seu dinheiro para advogar contra minorias. 

Ainda assim, isso não significa que é necessário parar de 

apreciar aquilo que gostamos apenas por apresentar 
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problemas, e sim entender o que está sendo consumido e 

reconhecer suas partes ruins, refletindo sobre como elas 

afetaram a obra ao todo. Do mesmo modo que a Morte do 

Autor não é uma teoria completamente aplicável, a leitura 

que considera apenas a intenção do autor impede o leitor 

de engajar criticamente com o texto, portanto uma teoria 

mais realista cairia entre intencionalidade autoral e a 

Morte do Autor. 
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Holmes e Poirot: é possível escolher um favorito? 

Mariana Perlati Aleixo de Paula 

 

Os romances policiais representam um dos gêneros 

literários mais populares e sempre me encantaram. São 

interessantes e envolventes, pois possibilitam uma 

interação com o público leitor e trabalham com uma 

característica incrível da mente humana: a necessidade de 

concluir tarefas ou raciocínios. É o mesmo que não 

conseguir parar de montar um quebra-cabeças até que se 

tenha a recompensa de vê-lo pronto. Mais que isso, os 

clássicos do gênero representam a humanidade e sua 

estrutura antiga, trazendo a burguesia e a nobreza como 

figuras principais ou desenvolvendo seu enredo sobre a 

temática da família. A estratégia de construir mistérios 

dentro da instituição que inspira conforto e segurança no 

leitor é muito inteligente, pois fortalece a verossimilhança, 

o suspense e a vontade de desvendar o enigma. 

Obviamente, a utilização de narradores homo ou 

heterodiegéticos ajuda na estratégia de criação do efeito 

surpresa. Por mais que os romances policiais tenham suas 

diferenças, alguns componentes são fundamentais, como a 

presença de uma vítima, dos suspeitos, dos culpados e, é 

claro, de um detetive. 

A composição do personagem detetive é muito 

importante e demanda características que o tornem 

cativante. Assim, o leitor é instigado a querer acompanhar 
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todos os seus casos. Essa construção é particularmente 

bem trabalhada nas obras dos meus autores favoritos desse 

gênero: Agatha Christie e Sir Arthur Conan Doyle. Ambos 

foram traduzidos em muitas línguas, são conhecidos 

mundialmente e criaram os dois personagens mais 

icônicos do mundo do crime, isto é, Hercule Poirot e 

Sherlock Holmes. Desde as primeiras publicações com 

estes personagens, a ciência e a tecnologia mudaram 

substancialmente e com a literatura ocorreu o mesmo. A 

literatura hoje, assim como as séries de TV, são mais sobre 

os dramas criminais e não tratam com tanta atenção o 

detetive. É claro que numa narrativa atual, Holmes e 

Poirot não conseguiriam entrar nas cenas do crime ou nas 

casas dos suspeitos sem mandados de busca. Tampouco 

eles tinham disponíveis as tecnologias atuais. As leis eram 

diferentes, a conduta da polícia era outra e nos dias de 

hoje, as provas obtidas pelos investigadores seriam 

invalidadas. A resolução dos crimes era por evidências, 

conexões e interrogatórios. Portanto, ler esses romances é 

uma forma de escape da tecnologia e cenas sangrentas das 

séries policiais e narrativas atuais. Os famosos detetives 

apresentam muitas similaridades, mas seus estilos são 

únicos e as diferenças são diversas. É possível escolher um 

favorito? Não antes de considerar as características mais 

importantes. 

Criação de Christie, uma das autoras mais 

traduzidas e lidas no mundo, Hercule Poirot era detetive 

da polícia belga, mudou-se para Londres e virou um 

detetive particular. Tem por volta de 60 anos, é baixo, tem 
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a cabeça oval e um imenso bigode militar. Metódico, 

obcecado por limpeza e ordem, está sempre bem-vestido e 

atende os clientes no seu apartamento, que é também seu 

escritório, onde mantém os casos devidamente 

organizados e arquivados com a ajuda da secretária, Miss 

Lemon. É muito gentil com todos, mas costuma ficar 

muito irritado quando é confundido com um francês, 

devido ao seu sotaque. Muito orgulhoso, sente-se 

lisonjeado quando reconhecido. Arthur Hastings é seu 

amigo e o auxilia em muitos casos. O detetive de Agatha 

Christie costuma contar com a ajuda de outras pessoas 

para fazer a parte física do trabalho, usando somente seu 

raciocínio e capacidade de observação para resolver os 

enigmas. 

Por sua vez, Sherlock Holmes é tão conhecido que 

até mesmo quem não leu as histórias de Doyle sabe que a 

imagem criada por ele, de um homem com chapéu, capa, 

levando uma lupa e fumando um charuto, é um detetive. 

Holmes tem por volta de 30 anos, olhos verdes, cabelos 

pretos, mais de 1,80 metros de altura, é magro e, apesar de 

não praticar exercícios, é forte e ágil. É racional e muito 

reservado, o que o torna mais enigmático. O detetive de 

Arthur Conan Doyle está sempre desarrumado, pode 

passar dias sem tomar banho, não se importa se é 

reconhecido ou não pelas pessoas, tem comportamentos 

peculiares e mantém suas coisas em lugares atípicos. 

Atende seus clientes na sala bagunçada e suja do 

apartamento que divide com Dr. Watson, seu amigo e 

ajudante. O médico tem como hobby escrever e documenta 
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os casos do detetive. Ao trabalhar, Sherlock faz muito 

individualmente, seja coletando pistas e analisando as 

vítimas com suas próprias mãos ou perseguindo e lutando 

com suspeitos quando necessário. Portanto, usa sua 

inteligência e sua força para finalizar os casos. 

Diante disso, é fácil observar as diferenças entre os 

dois queridos detetives. Eles apresentam aparência física 

completamente diferente e as personalidades não ficam 

atrás: Poirot é mais comunicativo, com a fala calma e 

gentil e, apesar de não ter interesse romântico pelas 

mulheres, as respeita muito e tende a confortá-las, assim 

como às crianças. É metódico, disciplinado e obcecado por 

organização. Holmes, por sua vez, é fechado, não gosta 

muito de conversar, é desorganizado e desleixado e tem o 

hábito de criticar as pessoas quando está irritado. 

Contudo, sabe ser gentil quando necessário e sempre 

demonstra que se importa com Watson e com Mrs. 

Hudson, dona do apartamento no qual vive.  

Entretanto, as semelhanças são diversas. Ambos 

recebem clientes em sua casa, que também lhes serve de 

escritório. Os dois tem amigos confiáveis e permitem a 

aproximação dos poucos em quem confiam. Consideram-

se superiores aos investigadores da Scotland Yard, são 

orgulhosos e sentem-se ultrajados quando recebem 

demandas inúteis ou casos de pouca importância. Não são 

casados, não demonstram interesses amorosos e ambos 

têm somente uma mulher com quem se importam em suas 

vidas: Mrs. Hudson e Miss Lemon. Demonstram grande 
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interesse por mulheres inteligentes e que os desafiam 

intelectualmente.  

Como a tarefa de eleger um detetive preferido é 

difícil e considero impossível dissociar o personagem do 

enredo e do estilo de escrita dos autores, é necessário 

considerar esses aspectos também. As narrativas têm 

estruturas similares, já que iniciam-se com um mistério 

para ser resolvido, solicitação de um cliente, assassinato ou 

roubo. Para resolver os casos, ambos buscam pistas e 

interrogam pessoas. Ao final, o mistério é resolvido, o 

assassino é preso ou o objeto desaparecido é encontrado. 

A narração é homodiegética, sendo que Doyle utiliza Dr. 

Watson como narrador e Christie, por sua vez, alterna 

entre Hastings e outros personagens.  

Agatha Christie escreveu muitos livros e 

introduziu muitos personagens diferentes ao seu universo. 

Gosta de ser mais misteriosa e, apesar de conduzir o leitor 

ao que está acontecendo, os mantêm no escuro ao 

esconder detalhes que somente Poirot sabe e que serão 

revelados no capítulo final. A conclusão do detetive 

costuma ser numa reunião com os personagens principais, 

na qual ele resume as pistas e revela o culpado. Já Arthur 

Conan Doyle decidiu manter poucos personagens, 

introduzindo somente alguns nos novos casos. Assim, 

criou figuras queridas pelo seu público leitor e facilitou a 

memorização de seus nomes e características. Ainda, 

Doyle muitas vezes demonstra ao leitor quem é o 

criminoso, mas oculta a motivação e a forma como foi 
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cometido o crime. Ambos os escritores são gênios da 

literatura e têm a capacidade de criar uma impecável 

atmosfera de suspense, roteiros inéditos surpreendentes 

em cenários europeus perfeitos para o desenvolvimento da 

narrativa. 

Afinal, qual é o favorito? Acredito que eu prefira 

Sherlock Holmes. Talvez por sua presença precoce na 

minha vida, ou por ele ser um detetive mais ativo dentro 

dos casos, ou por ter uma mente enigmática que monta um 

quebra-cabeças incrivelmente complexo em alta 

velocidade. Entretanto, os enredos e cenários criados por 

Agatha me fascinam, são surpreendentes e únicos. Os 

detalhes que ela inclui, as ferramentas dos crimes 

brilhantes e inusitadas e as motivações criativas são de 

uma genialidade rara. A conclusão é que continuarei lendo 

e amando Doyle e Christie, utilizando sua incrível e 

apaixonante obra para me inserir num universo misterioso 

e desacelerado no qual tudo se explica. 
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O bom, o mau e Victor Vale 

Sofia Moreira Fortti 

 

A discussão a respeito da natureza do ser humano 

ser boa ou má dominou por muito tempo as rodas de 

discussões filosóficas, com Rousseau dizendo que "o 

homem nasce bom, mas a civilização o corrompe" e 

Hobbes afirmando que a natureza do homem é má 

portanto, um caminho para a violência. No entanto, a 

discussão continua aberta e existe ainda um terceiro ponto 

de vista: o de que o homem não nasce nem bom e nem 

mau. Nascemos como um quadro em branco, a vida e suas 

circunstâncias pintam nesse quadro o que é bom e ruim. 

As tintas se sobrepõem e formam camadas que nunca são 

apagadas. Esse quadro pode ou não estar nos padrões 

morais da sociedade. Visto que ela é a regulamentadora do 

bom e mau. Apesar disso, o bom e o mau nem sempre são 

tão diferentes entre si. 

Esses padrões sempre afetaram as histórias e 

narrativas da ficção. Com heróis puramente bons e vilões 

puramente maus. Nessas histórias, o bem sempre vence. A 

luz sempre prevalece na escuridão. Luke Skywalker 

sempre vai derrotar os Sith e Superman sempre vai 

derrotar Lex Luthor. Na atualidade vemos uma crescente 

de histórias que questionam a moral dos heróis e a falta de 

moral dos vilões, abrindo espaço para discussões acerca da 

convergência entre maldade e bondade apenas por 
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observar outros pontos de vista. Superman ainda é um 

puramente bom se visto pelos olhos da pessoa que teve sua 

casa destruída durante uma batalha? Não. No entanto, isso 

não quer dizer que ele é ruim. A bondade e a maldade são 

conceitos muito puristas. Ninguém é bom ou ruim. Se 

encaixar em um dos dois depende apenas do ponto de 

vista. 

Na narrativa de Vilão, V. E. Schwab questiona a 

autenticidade do papel do herói bom e virtuoso como 

personagem, já que Victor não é nenhuma dessas coisas. É 

movido pelo desejo de vingança e por sua própria ambição 

por isso, é muito mais crível do que um herói como 

Superman, de objetivos nobres e moral resoluta.  

Para Eli Ever suas ações são as de um herói, 

destinado a livrar a humanidade do inerente mau dos 

chamados EOs — ExtraOrdinários, pessoas com poderes 

sobrenaturais; e Victor Vale, por ser seu antagonista, é o 

vilão e usa o termo para descrever a si próprio. Para o 

leitor, no entanto, fica claro que apesar de acreditar 

cegamente na nobreza de sua causa, Eli é quem realmente 

pode ser encaixado no papel de vilão. No entanto, Victor 

não pode ser encaixado no papel de herói. Afinal, ele não 

pode ser encaixado nas definições de bom e mal que 

tipicamente se vê nesse tipo de narrativa herói versus vilão. 

Ambos Victor e Eli são como são devido a suas 

experiências de vida. Não são frutos de uma bondade 

corrompida pela sociedade e não são inerentemente maus 
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e tornados bons pelas regras da sociedade, conforme 

diriam Rousseau e Hobbes respectivamente.    

Dividir personagens em bons ou maus é um 

conceito muito bidimensional. É condenar a personagem 

a ser inverossímil e raso como uma poça na rua depois de 

uma tarde de chuva. É tornar suas ações artificiais e sem 

muito sentido ao leitor da trama. Não conseguimos nos 

enxergar num herói como Superman, perfeito em todos os 

aspectos, um padrão de bondade inalcançável. Por isso, 

quando somos apresentados a um vilão complexo, que não 

é de todo mal e acredita veemente em suas ações, mesmo 

que sejam para ganho próprio, o leitor simpatiza até mais 

com ele do que com o herói da história, uma vez que se 

questiona a plausibilidade das motivações desse herói. 

Superman e sua perfeição acaba se tornando suspeitas e 

questionamos a verdade de seus gestos heroicos. A 

bondade e maldade são conceitos complexos e, tratados 

como tal, no momento de narrar uma história, torna as 

personagens muito mais reais, tridimensionais e 

profundas. Entendemos muito mais as motivações 

egoístas de Victor do que o senso de dever do Superman. 

“Não existem homens bons nesse jogo” é a fala de 

um dos personagens, Mitch para a garotinha, Sydney 

durante uma breve conversa sobre Victor. Ela mesma diz 

não o considerar como alguém mal e admite não se 

importar com o fato dele também não ser bom. Por isso, 

Victor não pode ser considerado um herói, mas, talvez, um 

anti-herói. Ele deixa claro suas intenções desde o começo 
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e não as esconde atrás de uma ilusão de honra e heroísmo, 

uma vez que deseja apenas sua vingança contra Eli e para 

consegui-la o fará tudo o que for necessário, até mesmo 

morrer.  

Victor e Eli possuem valores diferentes e motivos 

diferentes, mas suas ações são parecidas. Então, por que 

Eli seria considerado o real vilão da trama? A verdade é 

que assim como Victor transita entre a definição dos dois 

termos, Eli também o faz. Nenhum dos dois tem um 

conceito moral que pode ser considerado bom ou mau por 

isso, cabe ao leitor e não à autora definir os papeis de herói 

e vilão. 

Essa é uma discussão que poderia durar uma 

eternidade. O valor de bem e mal e onde nos encaixamos 

dentro desses dois conceitos. Bondade e maldade não 

precisam ser conceitos fixos, mas um espectro. Um 

gradiente com mais tons de cinza do que tons de preto e 

branco. O peso das ações é maior que o peso das 

motivações? Depende puramente do ponto de vista. 
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Pachinko e a forma de conhecer culturas pelas 

páginas 

Isabella Vitória Fajani Tedeschi 

 

“Um leitor vive mil vidas antes de morrer”, célebre 

frase do escritor George R. R. Martin, é a que melhor 

define a maravilhosa experiência de ler o romance 

Pachinko, da escritora Min Jin Lee. É um livro grande, 

pensando em todos os significados que o adjetivo pode 

assumir. Por isso, um leitor desacostumado a calhamaços 

pode ficar receoso ao começar a obra. Em um mundo em 

que [o] tempo é dinheiro, um livro não é mais julgado 

somente pela capa – mas também pelo tamanho.  

É uma pena, no entanto, pensar no que podemos 

estar perdendo ao ter medo de ler longos livros. Por 

exemplo, um livro com muitas páginas contém 

aprofundamento melhor e maior de personagens, mais 

detalhes sobre aquele mundo e as ações nele contidas. Isso 

tudo pode estar guardado em um dos livros esquecidos na 

estante, aguardando um leitor receoso. Se encararmos o 

desafio, poderemos nos deparar com a companhia de 

pessoas fictícias por dias, dependendo da velocidade de 

leitura. Foi o que me aconteceu, e agradeço muito por ter 

vencido o medo e embarcado em uma das melhores 

leituras que já fiz. 

A premissa é simples: Lee nos mostra a realidade 

dura de três gerações coreanas que viveram em seu país 
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natal e no Japão na época em que este último estava com 

a Coreia sob seu controle. Após passar páginas e páginas, 

horas e horas com todos aqueles personagens, senti como 

se eles estivessem comigo. E, de certa forma, acho que não 

só estavam como estão agora mesmo. Não é raro mínimas 

situações me remeterem às cenas da história, como se 

fossem lembranças. Como se eu estivesse sentindo o cheiro 

do prato que Sunja e Kyunghee preparavam para ganhar 

mais dinheiro, ou vendo as paisagens que Sunja via 

quando lavava a roupa e esperar por seu amante, Hansu. 

Como se eu tivesse vivido todo aquele horror, aquela 

fome, o preconceito, a angústia da ocupação japonesa na 

Coreia junto com eles. 

Isso é um dos pontos que mais me fascinam sobre 

Pachinko. Apesar de nascida e criada no Brasil, branca, de 

ascendência espanhola e italiana, nunca nem ter chegado 

perto de experienciar uma guerra, eu senti como se 

estivesse lá, com aquela família. Como se tivesse ido para 

a faculdade junto a Noa, ou visto o salão de Pachinko de 

Mozasu prosperar juntamente dele. A autora conseguiu de 

maneira primorosa, diga-se de passagem – mostrar-me 

situações que eu dificilmente poderia ter conhecimento. 

Primeiro porque, infelizmente, o ensino no Brasil de 

história mundial é voltado à América, por ser nosso 

continente, e à Europa, por influências políticas e 

imperialistas. Desse modo, o único contato que já tive com 

histórias envolvendo países asiáticos os colocavam como 

coadjuvantes, visto que os protagonistas eram sempre 

países do continente europeu. Entre Japão e Coreia, o 
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primeiro tem mais destaque nas escolas brasileiras. No 

entanto, a visão que aprendi a ter sobre este país nem de 

longe foi a de um país imperialista que a obra me mostrou. 

Isso nos leva ao segundo ponto: há uma razão para isso ter 

acontecido, e sem Pachinko, eu não teria procurado saber. 

Sempre tive uma impressão extremamente positiva 

do Japão. Quem nunca viu alguma de suas produções 

cinematográficas e amou? Ou foi guiado por estereótipos 

sobre a inteligência e educação de seu povo? Não que após 

o término da leitura eu tenha passado a enxergar o país 

asiático com maus olhos, de maneira alguma. Também 

não deixarei de fazer tudo o que estiver ao meu alcance 

para apoiar a luta contra o preconceito sofrido por seu 

povo. Contudo, hoje tenho a consciência de algo que não 

sabia antes do livro: os japoneses foram, e infelizmente 

ainda são, muito racistas com os coreanos. Esse fato é 

muito explícito no romance, que proporciona a 

oportunidade aos ocidentais de conhecerem a história 

pelos olhos desses. O preconceito era tanto que as pessoas 

nascidas e criadas no Japão sofriam agressões e insultos 

apenas por terem ascendência coreana. 

Além disso, não tinha conhecimento de toda 

violência sexual que mulheres coreanas sofreram nesse 

período. Por ser uma sociedade machista, a história das 

mulheres entra como secundária para o Japão ou a Coreia. 

Entretanto, a autora não só dá voz à essas mulheres, como 

muitas outras. Uma das principais protagonistas, Sunja, é 

uma matriarca que passa por sofrimentos profundos que 



 

95 

muitas outras mulheres dessa época também passaram. 

Apesar de o romance ser escrito em terceira pessoa, senti 

como Sunja estivesse me contando sobre o que estava 

passando. Senti seu sofrimento quando teve de abandonar 

Hansu, sua gratidão a Beak Isak por tê-la acolhido, seu 

cansaço quando teve de batalhar pelo sustento de sua 

família, sua dor quando perdeu um de seus filhos.  

Esse é outro aspecto importante e interessante de 

ser observado: talvez, e um talvez bem inclinado para o 

sim, se o livro tivesse sido escrito por um homem, o 

resultado teria sido completamente diferente. Pode até 

parecer insignificante, mas é perceptível que Min Jins Lee 

escolheu conscientemente dar voz a essas histórias 

apagadas, de um gênero que é apagado em todas as 

culturas, com maior ou menor proporção. Ora em poucas 

páginas, ora em vários capítulos, a escritora nos mostra a 

realidade daquelas que os livros de história não nos 

mostram: as mulheres que ficaram em casa enquanto seus 

maridos iam à guerra, que cuidaram de tudo e de todos, 

tendo de exercer funções que nem sempre lhes eram 

ensinadas ou incentivadas.  

Em uma das passagens do livro, a realidade de 

uma prostituta é apresentada ao leitor. Infelizmente, ela 

não é comum somente à mulher fictícia, mas para milhares 

de mulheres reais. Segundo o artigo Feminismo e Reparação, 

de Renata Phang, na década de 1930, tropas japonesas 

foram responsáveis por estuprar entre vinte mil e oitenta 

mil chinesas. O episódio, ao invés de punir os criminosos, 
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serviu para a ampliação da oferta de bordéis aos soldados 

japoneses, para que assim não houvesse mais os abusos 

sexuais. Como resultado, durante a Segunda Guerra 

Mundial, estima-se que duzentas mil mulheres, oitenta por 

cento delas coreanas, foram agressivamente raptadas de 

seus lares ou traficadas sob falsas promessas de 

“empregos” – que, inclusive, são representadas no 

romance, para servirem de escravas sexuais aos militares 

do Japão. As histórias dessas mulheres nunca foram 

devidamente contadas. Lee, ao fazê-lo as alegorizando em 

forma de personagens, traz um pouco mais de justiça para 

essas vidas devastadas.  

E não é só a vivência feminina que é colocava pela 

autora no papel, mas também a dos homens. Todavia, não 

são homens de posições políticas importantes que já vimos 

nos livros didáticos. São cidadãos comuns. Tal fato é outra 

forma de enriquecer a história: a contando por quem a 

viveu – o povo. Esse conjunto de pessoas que é retirada do 

campo dos destaques ao falarmos de acontecimentos 

históricos. No entanto, sem ele, não haveria evento 

nenhum. Além disso, não haveria cultura. E qual a melhor 

maneira de se aprender sobre uma cultura, se não com seus 

próprios praticantes dela? Em Pachinko, é possível saber 

sobre a língua, a gastronomia, o vestuário, os costumes, a 

religião da Coreia. Nunca falei coreano, comi as comidas 

preparadas no país, vesti ou vi suas vestimentas. Porém 

conheci esses aspectos de modo mais barato que uma 

viagem até o outro lado do mundo: apenas lendo. Por 

meio da narrativa de escritora coreana, que é uma mistura 
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perfeita e proporcional de poesia e objetividade, viajei para 

a Ásia sem precisar de um avião. 

Ler esse romance foi descobrir um tipo de livro que 

quero sempre ter na minha estante, nas minhas infinitas 

listas de “quero ler”, na minha mesa de cabeceira. Em 

pouco mais de quinhentas páginas, vivi as experiências 

mais encantadoras que a literatura pode proporcionar: 

viajei para lugares distantes, conheci pessoas novas e suas 

culturas, emocionei-me diversas vezes e senti uma 

sensação quente e aconchegante no coração a cada virada 

de página, sentindo que fiz a escolha certa em começar um 

grande livro. E mais: tomei consciência, mais uma vez, da 

importância da representação de um povo pelo seu povo, 

e não por olhares eurocentristas ou ocidentais. Que cada 

vez mais editoras e produtoras deem preferência para 

histórias como a de Pachinko, para que assim mais pessoas 

possam conhecer importantes vidas sem sair de casa. 
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Preconceito Linguístico no âmbito educacional 

Maria Eduarda da Silva Freitas 

 

O preconceito linguístico na sociedade atual se 

mostra em extrema evidência, não somente por ser 

perpetuado pelos indivíduos que estão inseridos nesse 

ambiente, mas também por aqueles que têm participação 

ativa na formação dessas pessoas, ou seja, os professores. 

Em conjunto com esse atual problema, estão as variações 

linguísticas que são formas divergentes na comunicação de 

sobre um mesmo assunto, sendo influenciado por aspectos 

externos à fala como, classe social, faixa etária, sexo, nível 

de conhecimento, entre outros fatores. 

Esse assunto é relevante por ser um tema que 

envolve tanto os estudos relacionados à área da Fonética e 

Fonologia quanto ao âmbito da Didática Geral, visando a 

um aprimoramento na forma em que os professores, sendo 

em principal educadores de Língua Portuguesa, podem 

amenizar esse preconceito que ocorre devido as variâncias 

na comunidade de fala. 

Ao partirmos do pressuposto de que a língua 

ensinada durante a vida escolar é chamada incorretamente 

de “língua padrão”, por conter uma cartilha de regras nas 

quais os alunos e falantes necessitam de domínio pleno 

para serem considerados sábios. Além disso, a 

problemática situação ultrapassa o preconceito e está 

entrelaçada com o ensino e a propagação de uma mesma 
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ideia, sem ser considerada a pluralidade e riqueza que a 

língua possui. 

Temos como exemplo a pluralidade linguística 

presente no território brasileiro: por ser um país com 

grande extensão territorial e com diversas influências 

estrangeiras em seu território, vem a ser o berço de uma 

grande pluralidade. De forma errônea o termo “norma 

culta” não apenas persegue os alunos e falantes da língua, 

como também limita seus educadores a restringirem os 

conhecimentos compartilhados sobre o idioma na escola, 

que poderiam de alguma forma atrelar os estudos da 

Sociolinguística. Assim, para a formação de alunos mais 

empáticos e verdadeiros conhecedores da língua que 

falam, não apenas conhecedores das regras que 

decoraram. 

O ato de comunicação entre dois falantes que são 

de diferentes regionalidades e desconhecem os preceitos 

dos preconceitos linguísticos que os cercam, não são 

capazes de compreender uma diversificação cultural, 

acreditando muitas vezes que o falante oposto não sabe se 

comunicar. Essa visão problemática é solucionável com a 

pré-orientação ainda em sala de aula ou de perpetuação 

para a sociedade não sendo excludente com classes sociais 

que devido problemáticas maiores não podem ou não 

conseguem ter esse convívio com o ambiente educacional. 

Segundo Marcos Bagno, professor e linguista, esse 

julgamento que cerca as variantes linguísticas está 

relacionado com as classes sociais menos favorecidas e de 
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um menor prestígio social dentro dos padrões impostos 

pela própria sociedade, que se torna vítima do seu próprio 

alto padrão de educação e cultura. Ou seja, esse 

julgamento é dirigido mais comumente às falas mais 

informais que estão ligadas às pessoas que têm um acesso 

precário à educação, aprendendo assim as variantes mais 

populares e não a “norma culta” estabelecida por uma 

chamada elite intelectual.  

Esse fato muito relevante trazido por Bagno em seu 

livro, além de elucidar sobre o situacional da norma culta 

que gera esse pré-julgamento. Também é possível através 

dos seus estudos estabelecer uma relação com o ensino 

realizado pelos professores, ou seja, é notável que se o 

ensino geral da língua fosse priorizado, e não somente o 

considerado adequado a problemática trazida por Bagno 

não seria mais válida. Sendo assim, esse pré-conceito 

imposto por essa elite seria menor, visto que outras classes 

teriam outra qualidade de ensino e entendimento sobre a 

pluralidade que pode existir na comunicação entre os 

falantes. 

Por meio dos fatores sociolinguísticos estudados, 

chega-se a uma conclusão sobre o que pode definir a 

variação, considerada a problemática do favorecimento no 

ambiente, ocasionando o preconceito linguístico entre os 

falantes. Elas são as diferentes formas de fala, mas que 

abrangem um mesmo significado linguístico, apenas 

diferenciando nos contextos situacionais e sociais. 
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Ou seja, o preconceito linguístico está atrelado 

com o ensinamento da norma culta na alfabetização dos 

seres humanos, porque, se em algum momento durante 

esse ensino fosse levado aos alunos a pluralidade social 

essa pré-avaliação quantitativa do saber existente entre 

uma pessoa comparada com outra, seria mínima e não 

incentivada, mesmo que de forma indireta por esses 

educadores. 
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Romeu e Julieta através dos séculos 

Amanda Penachin 

 

A obra Romeu e Julieta, do escritor e dramaturgo 

inglês William Shakespeare, foi escrita e publicada entre 

1591 e 1597, em forma de teatro, no período da 

Renascença na Inglaterra, onde esse gênero de escrita 

começou. A obra se destacou por ser completamente 

diferente das quais já haviam sido produzidas por outros 

artistas, tornando-se extremamente importante para a 

literatura mundial.  

Nessa época, as peças teatrais eram voltadas para 

a comédia ou para a tragédia, sendo esta o gênero da obra 

de Shakespeare comentada nesse ensaio, que apresenta o 

conflito que o amor entre dois jovens de famílias rivais 

pode causar. Abordo aqui a respeito da obra em si e o 

impacto dessa produção no mundo. 

De acordo com o crítico literário norte-americano 

Harold Bloom, a peça continua sendo famosa, pois 

“constitui a maior e mais convincente celebração do amor 

romântico da literatura universal”, sendo o tipo de história 

que tem uma tradição de romance. 

Para contextualizar, a história se passa em Verona, 

na Itália, e narra sobre o amor de Julieta Capuleto e 

Romeu Montecchio; as famílias são rivais e não aceitam a 

relação entre os jovens, fazendo de tudo para que esse 

romance não acontecesse. Romeu conhece Julieta em uma 
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festa organizada pela família Capuleto, em que ele entra 

escondido e se apaixona perdidamente por ela. Apesar de 

Julieta ter um pretendente para se casar, a jovem também 

se apaixona por Romeu. Após ambos descobrirem que 

eram filhos de famílias rivais, percebem que não podem se 

relacionar sem que houvesse uma guerra entre suas 

famílias. Sendo assim, eles decidem se casar escondidos, 

com a ajuda da ama de Julieta e do Frei Lourenço. 

Pequenas lutas acabam ocorrendo entre alguns 

indivíduos dos Capuleto contra alguns dos Montecchio; 

Teobaldo, primo de Julieta, mata o amigo de Romeu, 

Mercúrio; então, o Montecchio se vê obrigado a vingar a 

morte de seu amigo e mata Teobaldo, resultando em seu 

exílio de Verona, comandado por Escalo, o príncipe da 

cidade. 

Posteriormente, os pais de Julieta continuam a 

forçá-la a se casar com o antigo pretendente, porém a 

jovem não aceita e, por não poder contar a verdade pede 

ajuda ao Frei, que elabora um plano para que ela fuja com 

Romeu. Julieta deveria tomar um falso veneno que a faria 

parecer como se estivesse morta; então, Romeu a 

resgataria sem que ninguém soubesse. Porém, Romeu não 

tinha conhecimento sobre o plano completo e pensa que 

sua amada realmente morreu; por isso, decide tomar um 

veneno verdadeiro para morrer ao lado de Julieta em seu 

túmulo. Quando Julieta acorda, vê Romeu morto e, 

desesperada, crava em seu peito o punhal que havia levado 

escondido, morrendo ao lado de Romeu. A história 
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termina com as duas famílias assustadas pela tragédia 

ocasionada por sua rivalidade e, a partir disso, os 

Montecchio e os Capuletos se reconciliam. 

Mesmo séculos depois de Romeu e Julieta ter sido 

produzida, a obra de Shakespeare continua sendo 

mundialmente conhecida por ser uma história sobre “um 

amor intenso e trágico que nem a morte conseguiu 

separar”. Uma das cenas mais famosas da obra é o 

momento em que Julieta se encontra com Romeu na 

varanda que dava para o jardim da casa dos Capuleto, no 

dia da festa organizada por sua família, e os dois fazem 

uma jura de amor. Outra cena bastante conhecida é 

quando Julieta ao ver Romeu morto ao seu lado, pega o 

punhal e, sem hesitar, crava-o em seu próprio peito, para 

que finalmente os dois possam ficar juntos e em paz.  

Shakespeare teve como inspiração os temas das 

tragédias gregas, como a história de Píramo e Tisbe, mas 

se baseou principalmente no poema A Trágica História de 

Romeu e Julieta, que foi traduzido pelo escritor inglês 

Arthur Brooke em 1562, do poema original do italiano 

Matteo Bandello. Shakespeare acrescentou novos 

personagens que também receberam atenção durante a 

história, e produziu sua escrita em forma de teatro, com a 

presença de lirismo e sonetos, além de contar com jargões 

e trocadilhos utilizados apenas por pessoas/personagens 

que não eram da nobreza. A peça é composta por cinco 

atos, dividida da seguinte maneira: cinco cenas no 

primeiro ato; seis cenas no segundo ato; cinco cenas no 
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terceiro ato; cinco cenas no quarto ato; e três cenas no 

quinto ato.  

 Alguns críticos da literatura dizem que não há um 

tema específico para caracterizar a obra, porém os temas 

que se destacam são o amor, a dualidade e o tempo. A 

temática do amor é visível em várias partes da peça, como 

quando Romeu dirige a palavra à Julieta, demonstrando o 

amor que sente por ela, através de metáforas, e ela 

responde da mesma forma. Como também no momento 

em que os personagens devem escolher se serão fiéis as 

famílias ou ao amor que sentem um pelo outro. 

Na temática da dualidade, temos o contraste entre 

a luz e a escuridão, o amor que Romeu e Julieta 

compartilham é para eles uma luz no meio da escuridão; 

nesse caso, o ódio entre seus familiares. Além disso, a 

associação de luz e escuridão pode ser uma forma de 

representar o amor e o ódio, a juventude e a maturidade. 

Por fim, o tempo destaca principalmente os esforços de 

Romeu e Julieta durante todos os dias para fazerem com 

que o amor deles dure, para que não se perca diante dos 

acontecimentos que os cercam. O tempo também é notável 

por meio da luz e da escuridão, relacionando-os com o dia 

e a noite. 

No âmbito histórico, por conta de Verona ter sido 

a cidade escolhida como “palco” para a peça de 

Shakespeare, anos depois a cidade se tornou mais popular 

para turismo, principalmente entre casais, que, além de se 

interessarem pela história da cidade, visitam a “Casa de 
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Julieta”. Porém, não há comprovação de que Julieta tenha 

vivido ali, nem de que a sua história realmente aconteceu, 

tanto que, em sua obra, Shakespeare escreveu sobre se 

tratar de “uma tragédia engenhosamente imaginada”. A 

única informação comprovada é que existiram duas 

famílias de nomes Montecchio e Capuleto; contudo, não 

há informações de onde moravam e nem se eram rivais. 

A obra de Shakespeare se tornou tão famosa que 

séculos depois foram criados filmes, publicados livros 

traduzidos para várias línguas, músicas que remetem à 

história dos dois amantes. A publicação em formato de 

livro começou, realmente, em 1623, com melhorias na 

escrita inicial, deixando o texto mais completo, já que a 

primeira versão neste formato foi produzida a partir das 

cenas no teatro, e por isso foram passando por edições ao 

decorrer dos anos, que contou com as anotações de 

William Shakespeare para reproduzi-los corretamente. 

Foram feitas até mesmo edições que contém diversas notas 

ao decorrer do texto, que explicam as origens e a cultura 

da peça. 

A primeira representação dessa história no cinema 

foi em 1936, produzida pelo cineasta norte-americano 

George Cukor que ganhou um Oscar. Posteriormente, em 

1968, recebeu outra releitura pelo diretor italiano Franco 

Zeffirelli; e em 1996, uma produção do cineasta Baz 

Luhrmann com o título de Romeu + Julieta. Os intervalos, 

comuns de acontecerem de um ato para o outro, ocorrem 

somente peças de teatro; nas adaptações fílmicas, criadas 
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séculos depois, essa divisão não é realizada – ou seja, a 

história ocorre de forma ininterrupta até o final. 

O filme Romeu + Julieta traz uma versão em que se 

passa em uma sociedade mais atual, em que, no contexto 

as famílias são rivais por conta de impérios empresariais 

concorrentes e as espadas dos personagens são revólveres. 

Esta versão conta com uma trilha sonora diferente, o que 

também fez com que atraísse mais jovens como 

espectadores, sendo transmitido até os dias de hoje. 

Vários filmes fazem referência a Romeu e Julieta, 

inclusive trazendo-a para o século XX e XXI. Podemos 

percebê-las no filme Amor, Sublime Amor (1961), em que o 

líder de uma gangue de Nova York, e a irmã do líder da 

gangue rival, se apaixonam. Como também no filme da 

Disney, High School Musical, de 2006, que utilizou como 

base o tema da obra de Shakespeare, porém trocando as 

famílias rivais por grupos rivais na escola. Já o filme Honey 

3: No Ritmo do Amor, de 2016, mostra a trajetória da 

personagem principal para criar uma peça de Romeu e 

Julieta, mas sendo adaptada para reproduzi-la em forma 

de dança de hip-hop. 

A influência que a obra de Shakespeare teve na 

música foi em óperas. A mais conhecida é a do compositor 

francês Charles Gounod, de 1887, e continua sendo 

apresentada até os dias atuais. É importante destacar a 

obra orquestral de Piotr Ilitch Tchaikovski, que teve muito 

sucesso por conter uma melodia denominada de “tema do 

amor”, a qual Tchaikovski usou para representar o tema 
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do baile, a cena do terraço, a cena do quarto de Julieta e a 

cena do túmulo. 

Acredito que seja interessante falar também sobre 

a música Love Story, da cantora norte-americana Taylor 

Swift, na qual ela relata a história de Romeu e Julieta, mas 

a trazendo para o século XXI, quando os protagonistas 

sentem que eles já se conhecem de outra vida, quando 

eram a Julieta e o Romeu. 

Com isso, pode-se perceber que a obra de 

Shakespeare atravessou gerações e cativa as pessoas até os 

dias atuais e as adaptações também têm colaborado, os 

jovens casais tem como referência a história de Romeu e 

Julieta para o seu próprio romance, já que a relação dos 

dois personagens transcende as barreiras familiares e até 

da morte. 
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Se eu fosse eu 

Elena Fiorin 

 

Na crônica Se eu fosse eu, Clarice Lispector narra 

uma situação cotidiana, na qual perde um papel 

importante e se pergunta: se eu fosse eu e tivesse um papel 

importante para guardar, que lugar escolheria? Contudo, 

ela acaba intrigada com a parte da pergunta “se eu fosse 

eu”:  se ela faz esse questionamento significa, portanto, 

que não está sendo totalmente quem ela é. Desse modo, 

começa a pensar nessa afirmação, “ou melhor, sentir”. 

Sentir como seria se fosse completamente quem ela 

acredita ser e não é e acrescenta que não se sente bem. 

Em seguida, convida o leitor a refletir: “se você 

fosse você, como seria e o que faria?”. Lispector expõe que 

no começo do pensamento há uma frustração, porque se 

percebe que anteriormente se vivia em uma mentira e 

estava acomodada nela. Talvez seja por isso que alega 

sentir-se mal: descobre desfraldar-se a si mesma. Essa 

inquietação é provocada por perceber-se na mentira.  

Na filosofia grega, o autoconhecimento é a 

sabedoria máxima que se pode adquirir. O filósofo 

Sócrates defendia que “o autoconhecimento o fazia 

compreender sua própria ignorância e, desse modo, ser 

mais sábio que os outros de sua época”. Por isso, 

compreender a si mesmo, de acordo com ele, é a base para 

a compreensão do mundo. O filósofo alegava que 



 

111 

“conhecer a si mesmo é preciso para que possa conhecer o 

universo e os deuses”.   

Ademais, pode-se fazer alusão ao Mito da 

Caverna, metáfora defendida por Platão. No Mito narra-

se a história de uma pessoa presa em uma caverna, que 

passava seu tempo observando sombras e, posteriormente, 

descobre a luz – o lado de fora da caverna e volta-lhe para 

mostrar para os demais o outro lado. Na crônica, Clarice 

estaria saindo da caverna ao encontrar “a luz” que seria o 

seu próprio eu. Além de encontrar-se com a verdade de 

estar vivendo quem ela não é realmente e convidar os seus 

leitores a fazerem o mesmo.  

É notório o uso metafórico da prisão para 

representar a falta de liberdade e, principalmente, da 

verdade. A autora não se utiliza dessa palavra, porém é 

evidente que está desencarcerando aquilo que aprendia 

dentro dela mesma.   

Outrossim, durante a prisão, Nelson Mandela 

também buscou o seu autoconhecimento. Segundo José 

Maria Rodrigues Ramos, “a cela é um espaço ideal para o 

conhecimento de si próprio, pois é possível analisar os 

processos da mente e dos sentimentos”.  

Paralelamente à crônica, pode-se relacionar a cela 

de Mandela com o eu da autora, pois Clarice estaria 

prendendo em si quem ela realmente é e usar uma máscara 

para ser o que é aceitável para a sociedade. 
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Essa máscara é perceptível quando, na crônica, 

relata que “se fosse totalmente ela” provavelmente não 

seria reconhecida na rua e não poderia citar o que faria. 

Esse aprisionamento se entrevê em um padrão definido 

pela sociedade.  

De acordo com Gisele Flor, no artigo “Corpo, 

mídia e status social: reflexões sobre os padrões de beleza”, 

“[...] o padrão imposto pela sociedade, entre boa 

forma e beleza, é coagido por causa da classe social 

e do status. Essas razões ocorrem pelo crescimento 

da indústria da beleza e pela sociedade capitalista-

consumista. Essa relação é sustentada também 

pelo sociólogo Max Weber, que afirmou que são 

determinantes para as pessoas em posições sociais: 

a sociedade capitalista, a propriedade de bens 

materiais e possibilidades de usá-los”. 

 

Esse padrão é percebido pela autora, no momento 

em que reflete que “até sua fisionomia teria mudado”. 

Logo, ser quem ela realmente é estaria fora desses padrões 

impostos pela mídia e pela sociedade.  

Além disso, a autora acrescenta na crônica que se 

fosse quem ela é, daria tudo que era dela e entregaria o 

futuro ao futuro. Dar “tudo que é seu” representa um 

desapego daquilo que faz ela se constranger e viver na 

mentira de ser quem ela não é. Ou, pode-se entender que 

fazer um ato generoso - entregar tudo que é seu - basta para 
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encontrar-se e compreender a si mesmo. Entregar-se para 

viver de forma verdadeira.  

O desprendimento exige também entregar o 

“futuro ao futuro”, às incertezas que promovem o 

indefinido. Libertar-se de preocupações com o futuro seria 

um modo de sair desse aprisionamento que Clarice parece 

estar. Logo que ser completamente quem ela é, seria a 

forma extrema de alcançar a liberdade absoluta, visto que 

estaria se abnegando de tudo que a aprisiona.   

Lispector alega que ser o seu eu verdadeiro é o 

maior perigo de viver. Essa experiência seria temerária, 

pois abriria os olhos para o que não pode enxergar no 

mundo. A autora chama essa ação como a “experiência do 

mundo”.  

A sociedade atual responsabiliza o indivíduo em 

casos em que ele espontaneamente degenera a qualidade 

da sua experiência, como o uso de drogas ou a própria dor. 

Contudo, a experiência não é fruto da vontade. Em 

epistemologia, a experiência deriva do contato direto com 

aquilo que proporciona informações.  

Segundo Michael Pendlebury, no artigo Experience, 

Theories Of, “[...] na ação de experimentar o indivíduo é 

passivo, portanto, não exerce completamente a sua 

vontade. Ele encontrará a experiência, caso pretenda ou 

não. Um exemplo claro disso é a experiência da dor”.  

Portanto, Clarice aponta que experimentar o 

mundo levaria a experiência da própria dor, aquela que 
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ensinaram o indivíduo a não sentir. A dor da experiência. 

Sentir a dor não é necessariamente procurado por alguém, 

na realidade, todos fogem ao deparar-se com ela. Porém, 

“ser você mesmo” faria com que experimentasse o seu 

completo eu e sentisse o que passa tanto de ruim, como de 

bom dentro de si. Estaria vivendo a verdade, apontada no 

início da crônica.  

O indivíduo sentir aquilo de bom que passa dentro 

dele significa também assentir si mesmo. A autora aduz 

que provavelmente quando “fosse ela mesma” estaria em 

um completo "êxtase de alegria que mal pode adivinhar”, 

porque provavelmente experimentaria tudo aquilo que faz 

ela admitir verdadeiramente feliz.  

De forma que Clarice define essa alegria como 

“pura e legítima", compreendendo que esse seria o formato 

veraz e justo de abarcar-se na felicidade. “Uma alegria que 

seria incapaz de adivinhar" Clarice reforça.  

Posteriormente revela que pode de algum modo 

adivinhar, pois “se sentiu sorrindo e, também, uma espécie 

de pudor que se tem diante do que é grande demais”. Esse 

sorriso pode ser interpretado como a alegria de encontrar-

se com algo que é de significativa importância e que 

mudará completamente o modo como ela enxerga as 

coisas e a si mesma.   

Esse pudor pode significar a timidez, o mal-estar 

de se encontrar perto de algo tão grande: o nosso 

verdadeiro eu. Esse que parece pequeno, destarte não o 

vive por completo e quando se depara com ele há o 
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sentimento de desconforto pelo desconhecido. Ou, esse 

pudor pode significar a inocência de não saber o que há 

por trás daquilo que agora percebe-se grande. Ela, de 

início, não sabia que acompanhava diariamente algo 

gigantesco e apenas se deparou com isso quando pensou 

no papel perdido, que já não é mais citado.  

 Dessa forma, cabe a cada um encontrar-se com 

seu verdadeiro eu, assim como Clarice Lispector 

encontrou ao perder o papel. Questionar-se: se você fosse 

você, quem você seria?  
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Sobre como uma história encantada pode dizer 

muito sobre nós mesmos 

Marta Cristina de Paula Sanches Lacerda 

 

Em sua obra O Castelo Animado (1986), Diana 

Wynne Jone nos apresenta à sua protagonista Sophie 

Hatter, que é a mais velha das três irmãs. Como uma boa 

história de fantasia com castelos, bruxas e príncipes, a 

querida Sophie tem uma madrasta que apesar de não 

abusar explicitamente dela, a usa para fabricar chapéus 

sem lhe pagar nenhum salário, com a desculpa de que 

futuramente Sophie herdaria a chapelaria que um dia fora 

de seu pai. Ao passo que Sophie trabalha para a madrasta, 

suas irmãs são enviadas para lugares diferentes, cada uma 

em busca do próprio sucesso. 

 Enquanto isso, Sophie já aceita a ideia de que 

sendo ela a mais velha das três, era bastante óbvio que não 

teria um grande futuro, como é dito logo no primeiro 

parágrafo do livro: “[...], é um verdadeiro infortúnio ser a 

mais velha de três irmãs. Todos sabem que é você que vai 

sofrer o primeiro, e maior fracasso se as três saírem em 

busca da sorte”. É bastante claro que isso é mais um 

pensamento da protagonista do que um fato da história.  

As coisas começam a mudar para Sophie quando 

ela recebe uma visita um tanto inesperada, a qual viria 

conhecer mais tarde como a Bruxa das Terras Desoladas. 

Em um pequeno desentendimento, a Bruxa amaldiçoa 
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Sophie, transformando-a em uma velha de 90 anos e a 

proibindo de contar para alguém sobre a maldição. 

Esperava-se que a protagonista se lamentasse bastante, 

mas, em vez disso, Sophie apenas se olhou no espelho e 

pareceu se identificar bastante com a imagem que via.  

A partir desse momento, conseguimos identificar 

pequenos traços de uma baixa autoestima na moça. 

Apesar de ser uma fórmula comum ter uma princesa ou 

um príncipe amaldiçoado, com sua aparência 

transformada, Diana Wynne Jones parece brincar com 

esse tipo de história, pois Sophie não vai atrás de nada para 

tirar o feitiço; ela simplesmente aceita conviver com ele. 

Ela, porém, não fica na chapelaria; como uma velha, agora 

ela se sente mais à vontade até para falar com as pessoas 

ao seu redor. Sophie parte então em busca de seu destino. 

É interessante perceber que ela também não parece 

preocupada com o que vai encontrar, uma vez que ela 

mesma mencionou, no segundo capítulo: “Não se pode ser 

exigente quando se está em busca do próprio destino”. 

Logo a protagonista encontra o castelo animado, 

como era conhecida a casa do Mago Howl, que era 

bastante mal falado no vilarejo no qual Sophie morava. Ele 

era conhecido por devorar o coração de todas as moças que 

encontrava, mas agora como uma velha, Sophie não tinha 

mais medo dele. Entrando no castelo, ela descobre que o 

ambiente é muito mais parecido com uma velha casa por 

dentro; lá conhece Calcifer, o demônio do fogo que dá vida 

ao lugar. Calcifer percebe imediatamente que Sophie está 
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sob uma maldição mesmo sem ela poder lhe falar, e propõe 

um contrato de que se ela o libertar de Howl ele quebraria 

sua maldição. Então, a protagonista aceita, motivada pela 

aparente exploração que Howl faz para com seu demônio. 

Um outro morador do castelo é Michael, um garoto de 15 

anos que é aprendiz do Mago Howl e que a deixa passar 

uma noite no castelo. No dia seguinte quando Howl 

voltasse para casa, Sophie teria que ir embora, mas não foi 

exatamente o que aconteceu.  

Não posso dizer que Howl surpreendeu Sophie, 

porque ela pareceu bastante à vontade com seu jeito de ser. 

No entanto, enfatizo que o mago pode abismar o leitor. 

Belo, extremamente vaidoso, mandão, teimoso, 

perdulário e bastante encrenqueiro, Howl conquista por 

ser bastante real, assim como Sophie, que não tem uma 

personalidade muito chegada a contos de fadas. No 

decorrer da história, Sophie acaba ficando na casa, sempre 

faxinando o lugar e até mesmo aprendendo a fazer poções. 

Howl está sempre deslizando de suas obrigações e na visão 

de Sophie, correndo atrás de moças para seduzir, o que os 

faz brigarem feito cão e gato. 

Esta certamente não é uma obra comum. O grande 

clímax da história acontece em pouco mais de um capítulo 

e se resolve bem rápido, mas acredito que não era sobre 

uma bruxa que queria ser imortal ou sobre um príncipe 

desaparecido. Procurando por entrelinhas da história, 

nota-se que Jones gostaria apenas de contar a história de 

Sophie e Howl, e como eles se livrariam de seus demônios, 
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salvando a si mesmos. É um livro infantojuvenil, mas que 

pode possibilitar muitas interpretações sobre a imagem que 

temos de nós mesmos, e até mesmo do destino que 

acreditamos merecer.  

Veja bem, por toda sua vida Sophie não se sentiu 

muito bonita, nem muito inteligente, e certamente não 

muito promissora. Soa bastante familiar, não? Pois não 

somos todos assim? Medíocres, medianos. Nos sentimos 

assim, e isso gera bastante identificação. Sophie precisou 

ter sua casca alterada para criar coragem e sair de sua zona 

de conforto. Já havia se tornado uma velha, o que mais 

haveria de perder? E muitas vezes nos vemos nesse mesmo 

dilema, de só ir em busca do próprio destino quando não 

se tem mais nada a perder. Em sua pequena jornada como 

idosa, Sophie faz amigos, aprende coisas novas e se sente 

útil. Quantos de nós não estão nesse exato momento 

querendo tudo isso? Pode acreditar que eu estou.  

Do outro lado temos Howl, um mago que em cada 

vilarejo é conhecido de uma forma. Às vezes como 

galanteador, algumas outras como o melhor mago da 

cidade. Tantas outras apenas como um irmão 

problemático que não quer nada com a vida. Ele é muito 

além disso: é como você e como eu, humano. Comete 

inúmeros erros, tem muitos de defeitos e ainda assim 

consegue se libertar dos rótulos que outras pessoas dão a 

ele. Um cretino que se tornou honesto. Um irresponsável 

que estava trabalhando para salvar uma alma nas 
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escondidas. O único mago que transformou seu demônio 

do fogo em seu próprio coração.  

Então caro leitor, preciso dizer que pouco me 

importa se essa obra não é feita para mostrar uma grande 

batalha ou uma protagonista que foi salva por um belo 

príncipe encantado. O que me importa mesmo, é que 

Diana Wynne Jones desenvolveu dois personagens 

principais com tanto coração que é possível acreditar que 

eles sejam reais.  

É claro que Jones não fugiria completamente da 

fórmula felizes para sempre, mas ela fez isso de uma forma 

um tanto inusitada. Como a história é contada totalmente 

do ponto de vista de Sophie conseguimos acompanhar 

pouco a pouco, ela se apaixonando por Howl. A moça não 

tem expectativas e nem ilusões, afinal, ela o conhece e sabe 

que é um cretino ou acredita que é. Vemos ela tentar 

boicotar todos os “encontros” que Howl marca, e falha em 

todos. Então ela simplesmente aceita que em sua 

condição, essa paixão jamais passaria de algo platônico, e 

apenas deseja que ele seja feliz. Diga-me se isso não parece 

bastante maduro. É um ótimo ensinamento para passar ao 

público. O que Sophie não contava era que Howl sabia 

quem ela era, o tempo todo, e todas as noites quando ela 

dormia, tentava desfazer a maldição, falhando todas as 

vezes. Howl chega a dizer no capítulo dezenove: 

[...], mas, honestamente, você acha que não 

conheço minha profissão bem o bastante para 

identificar um feitiço forte como esse quando vejo? 
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Fiz diversas tentativas de tirá-lo quando você não 

estava olhando. Mas nada parece funcionar. Levei-

a para a sra. Pentstemmon, esperando que ela 

pudesse fazer algo, mas, evidentemente, ela não 

pôde. Cheguei à conclusão de que você gosta de 

andar disfarçada. 

 

E é nesse momento que eu espero que você, meu 

querido leitor, fique apenas tão chocado quanto eu fiquei 

quando li pela primeira vez. Fica bem claro que o poder de 

se livrar da maldição estava em Sophie o tempo todo, mas 

ela se apegou tanto àquela casca velha que a libertava e a 

deixava ser quem ela quisesse, que ela nem mesmo se 

lembrou de tentar tirá-la. Toda vez que Calcifer a lembrava 

do acordo entre os dois, Sophie apenas deixava pra lá. Era 

mais fácil assim. 

Claro, é de se esperar que depois de tantas 

ocorrências malucas, as coisas se ajeitassem. Quando a 

Bruxa das Terras Desoladas finalmente é derrotada e todas 

as outras pequenas coisas que trouxeram um pouco de 

caos na história se ajustam, Sophie retorna a sua forma 

original. Howl deixa todos verem que ele não era um 

cretino. E você consegue se apaixonar pela história dos 

dois sem eles terem dado ao menos um beijo. Eles ficam 

juntos, Calcifer é liberto e a história não termina com o 

famoso “felizes para sempre”. Apenas acaba feliz. O que 

se daria dali para frente, seria história. 
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E o que encanta tanto nessa obra totalmente 

fantasiosa e completamente real ao mesmo tempo? 

Acredito verdadeiramente que seja a humanidade em 

todos os personagens. Até mesmo a madrasta de Sophie 

aparece no final, totalmente perdoada. A vida é isso: errar, 

aprender, perdoar. É importante acrescentar esse tipo de 

ensinamento em livros infantojuvenis, apostar nessa 

fórmula de que conseguiremos salvar a nós mesmos se nos 

empenharmos a isso e aceitar ajuda quando tudo parecer 

difícil. Portanto, eu diria que esta história tem muito mais 

a contar além do que ela parece oferecer. 
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Tendências narrativas no audiovisual 

Monique Balan Sobreira 

 

O fenômeno da interdisciplinaridade tem sido cada 

vez mais notório na esfera acadêmica com o passar do 

tempo. Ao se tratar da área de comunicação – linguagem, 

linguística e literatura especificamente – um ponto que se 

destaca é o da inter-relação das narrativas nos meios em 

que se apresentam. Nesse sentido, devido ao significativo 

uso da internet e sua demanda social, vale se atentar à 

correlação entre a narrativa midiática e a narrativa 

literária. Neste ensaio, a partir da correlação citada, 

observam-se as mudanças das relações audiovisuais entre 

o vídeo e o cinema a partir de suas próprias narrativas.  

Deste modo, após a conceituação e apresentação 

das características dos dispositivos artístico-poéticos que 

compõem os objetos de análise do texto, segue uma 

consideração elaborada sobre o tema – o qual relaciona 

fatos de modo a materializar as mudanças narrativas no 

audiovisual. Por fim, apresenta-se uma finalização sobre o 

aspecto principal do texto e sua importância para a esfera 

acadêmica e social contemporânea. 

O cinema surgiu por volta do século XX, se 

concretizando rapidamente ao passar dos anos. 

Inicialmente, a partir da influência da produção industrial, 

caracterizou-se como uma narrativa linear, clássica e 

encarregada de contar o início e o fim de determinada 
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história. Ainda no mesmo período – devido às mudanças 

sociais após a Grande Guerra e o começo da introdução 

de elementos tecnológicos na sociedade – surgiu uma 

forma alternativa ao cinema clássico, conhecido como 

cinema experimental, cinematografias de vanguarda ou 

cinema underground. Essa nova forma cinematográfica 

apresentava outra forma de abordar a linguagem, com base 

nas vanguardas europeias: a narrativa não linear e técnicas 

diversificadas de produção de imagens.  

Isto posto, o vídeo é uma tecnologia criada por 

volta dos anos 1970 que é utilizada para capturar, 

memorizar e/ou divulgar uma sequência de imagens. A 

principal inovação trazida por esse recurso foi a de 

proporcionar movimento a imagens/cenas que antes só 

existiam de forma estática. Tal dispositivo de 

armazenamento é concretizado a partir de diversos 

modelos de mídia, atribuindo uma característica de 

recurso heterogêneo. É por meio dessa heterogeneidade 

que o vídeo é um meio midiático capaz de transformar 

linguagens, assim como fez com o cinema e com o 

videoclipe, mudando suas técnicas de reproduzir arte.  

Como consequência das mudanças estéticas 

vanguardistas do início do século XX e da repercussão da 

internet no início do século XXI, o vídeo passou a interferir 

nos arquétipos do cinema, do videoclipe e das artes 

plásticas. Isso porque, com o efeito desses eventos na 

sociedade junto da somatória do tempo, a compreensão do 

audiovisual se transformou. No entanto, um adendo: essas 
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mediações só obtiveram tamanho impacto porque esses 

meios artísticos possuem a mesma base fundadora, a 

imagem e o som, facilitando a persuasão. Dessa forma, as 

principais mudanças no cinema clássico se deram nas 

relações tempo-imagem, na lógica espacial e na lógica 

temporal sincronizadas com o som, profundidade e 

perspectiva de imagens, e recursos tecnológicos apurados 

para filmagem. Já as principais mudanças no videoclipe se 

deram nas variedades de possibilidades estilísticas 

narratológicas, no foco em construção semântica e na não 

linearidade – por exemplo, a aplicação de uma história 

inteira sincronizada com o tempo do vídeo a partir de 

recursos de edição. 

Principalmente quando se trata do videoclipe, um 

recurso indispensável no mundo midiático, deve-se falar 

do fenômeno de interdependência entre linguagens – 

incorporado ao audiovisual – que deu origem ao conceito 

de transcineclipe no início do século XXI. Esse conceito se 

aplica na relação dos recursos tecnológicos cinema e 

videoclipe; é caracterizado pela “relação com a imagem 

em si e sua visualidade” (OLIVA, 2014, p. 7), pela 

“dinâmica da interação e inserção da poética do videoclipe 

na linguagem cinematográfica” (OLIVA, 2014, p. 4) e por 

“por deformações, anamorfoses, slow-motion e saturação, 

uso de filtros” (OLIVA, 2014, p. 7). Além disso, é um 

fenômeno que mostra explicitamente a convergência de 

narrativas – que eram aplicadas, inicialmente, em fontes 

diferentes – a partir da influência temporal e da 

multidisciplinaridade contemporânea. 
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Portanto, é notável que o tema proposto se mostre 

muito pertinente na sociedade atual, sobretudo pela área 

digital já estar incorporada na geração existente e fazer 

parte do cotidiano dos indivíduos. Dessa forma, é 

importante se atentar às mudanças que acontecem nos 

meios digitais e no meio literário, e como essa relação se 

desenvolve ao longo do tempo. Isso porque as mídias 

audiovisuais são muito significativas, já que elas são um 

meio de comunicação – a qual se utiliza de pelo menos três 

tipos de linguagem: textual, visual e auditiva – formado a 

partir da relação aqui apresentada. Além disso, como se 

sabe, a comunicação é essencial para o convívio social, 

para a formação humana, para a construção de 

relacionamentos e vínculos, para o ser humano conseguir 

se expressar, etc. Deste modo, qualquer mudança de 

comportamento nos meios comunicacionais afeta 

diretamente a população, e é por isso que é de magnitude 

mergulhar nos estudos que envolvem narrativas.  

Ainda por cima, com o desenvolvimento dos 

estudos no campo da comunicação, hoje se tem mais 

privilégio e euforia quando se trata de recursos 

metodológicos dos estudos. No passado (ainda um pouco 

em algumas esferas academicistas) era comum estudar 

elementos de forma individualizada, sem integrar aspectos 

que supostamente faziam parte de alguma outra natureza; 

por exemplo, narrativa e vídeo: o primeiro se dava 

exclusivamente no campo literário, e o segundo, no campo 

tecnológico. Agora, com a manifestação dos fenômenos da 

inter-relação e da multidisciplinaridade, é possível analisar 



 

127 

os objetos de forma mais ampla, concreta e abrangente. 

Portanto, torna-se mais do que uma sugestão se aproveitar 

desses recursos disponíveis e recorrentes para estudar as 

relações interdisciplinares e suas implicações, de forma a 

contribuir para uma integração acadêmica. 

 

Bibliografia: 

A HISTÓRIA do audiovisual (antigamente). Astronautas 

Filmes, 2017. Disponível em: https://bit.ly/3tvWgrH. Acesso 

em: 10 maio 2021.  

FARO, Paula. Cinema, vídeo e videoclipe: relações e 

narrativas híbridas. RuMoRes, São Paulo, v. 4, n. 8, 

2010. Disponível em: https://bit.ly/2RBmyvv. Acesso em: 10 

maio 2021. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.1982-

677X.rum.2010.51215.  

GUEDES, Fabrícia; NICOLAU, Marcos. Narrativas 

interativas de videoclipes na internet: reconfiguração de um 

gênero televisivo. In: CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO NA REGIÃO NORDESTE, 17., 2015, 

Natal. Anais [...]. São Paulo: Intercom, 2015. Disponível em: 

https://bit.ly/3beMGmO. Acesso em: 10 maio 2021. 

OLIVA, Rodrigo.  Passagem e paisagem transcineclípica: inter-

relações entre a linguagem do videoclipe e do cinema. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA 

COMUNICAÇÃO, 37., 2014, Foz do Iguaçu. Anais [...]. São 

Paulo: Intercom, 2014. Disponível em: https://bit.ly/33ubIKj. 

Acesso em: 10 maio. 2021. 

https://bit.ly/3tvWgrH
https://bit.ly/2RBmyvv
https://doi.org/10.11606/issn.1982-677X.rum.2010.51215
https://doi.org/10.11606/issn.1982-677X.rum.2010.51215
https://bit.ly/3beMGmO
https://bit.ly/33ubIKj


 

128 

THEBAS, Isabella. A origem do cinema. Instituto de Cinema. 

[2021]. Disponível em: https://bit.ly/3bjJMgy. Acesso em: 10 

maio 2021. 

VESCE, Gabriella E. Possolli. Mídia audiovisual. InfoEscola. 

[2006-2021]. Disponível em: https://bit.ly/3biuNUd. Acesso 

em: 10 maio 2021. 

WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Vídeo. [2021]. Disponível 

em: https://bit.ly/3bjKz10. Acesso em: 10 maio 2021.  

  

https://bit.ly/3bjJMgy
https://bit.ly/3biuNUd
https://bit.ly/3bjKz10


 

129 

Um ensaio literário sobre o processo de criação de 

um idioma fictício 

Paulo Gabriel da Silveira Peixoto 

 

Sendo a linguagem definida como um sistema de 

signos para comunicação, entende-se que antes dos tempos 

primitivos já havia linguagens, nada como o Português, 

mas havia signos que indicavam diversos objetos, 

fenômenos e ações. Atualmente existem milhares de 

idiomas que são falados e ensinados no mundo, embora 

alguns venham a ser extintos. Entre esses idiomas há uma 

parcela que é fictícia, ou seja, foi inicialmente 

desenvolvida como uma obra de ficção (ou parte de uma). 

Este ensaio busca expor como é o processo para 

criar um idioma fictício e seus possíveis usos. 

Talvez a primeira etapa para criar um idioma 

fictício seja estabelecer os sons da língua, criar os sons das 

vogais e das consoantes, conceder sons para elementos 

cotidianos, pronomes e verbos, bem como expressões 

como “olá”, “bom dia”, “tudo bem”, “ele”, “acordar” e 

“comer”, além de como os números serão ditos. Então, 

gravar e escrever os sons da melhor maneira possível 

quando atingir o resultado desejado para que dessa forma 

seja mais fácil acessar essa informação no futuro. Os 

alfabetos fonéticos podem ser de grande ajuda nessa etapa, 

já que representam os sons dos idiomas falados pelo 

mundo. 
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Em seguida, criar um alfabeto para o idioma 

fictício e buscar retratar os números, caso necessário 

utilizar algum outro alfabeto como uma base para 

inspiração, enquanto procura desenhar os signos de uma 

forma inusitada ao invés de alterar pequenos detalhes de 

algo existente, depois colocar em uma ordem e definir qual 

som já criado cada signo do alfabeto representará. Colocar 

acentos em alguns signos do alfabeto para fazer sons e 

letras inéditos é uma etapa que pode ajudar a criar o 

alfabeto fictício. 

Com isso haverá os sons e o alfabeto para o idioma 

fictício, em seguida é necessário fazer a gramática, as 

regras de funcionamento desse idioma. Definir onde 

ficarão o sujeito, o verbo e o objeto em fases, como 

funcionam as perguntas, se existe plural e como funciona 

(um “s” ao fim da palavra ou ela muda), além de como 

usar corretamente as classes de palavras. 

Então será o momento de nomear e colocar em 

prática esse idioma. Traduzir algum texto, escrever um 

diário, recitar em voz alta o trecho de algum livro, criar 

expressões idiomáticas e escrever um dicionário da língua 

fictícia com palavras do idioma fictício seguidas pelo 

significado e traduzidas em uma língua já existente, se já 

não tiver começado é um bom começo. Com isso, também 

estão se formando as frases e seguindo as regras 

gramaticais. 

Caso haja pessoas interessadas em aprender o 

idioma fictício criado, o processo de ensiná-los será 
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interessante, a dificuldade do idioma será colocada em 

teste e pode ser observada alguma incoerência. 

Nesse ponto pode-se perceber que criar um idioma 

não é fácil e, às vezes, desmotivador, pois é provável que 

um idioma fictício não seja muito utilizado por outras 

pessoas além de seu criador, possui etapas que exigem 

muito empenho, tempo e pesquisa, além de algumas 

preocupações que surgem em meio a criação, se ficará 

parecido com algum idioma já existente, se a gramática 

ficará muito complicada e se alcançará o objetivo pelo qual 

foi criado. 

Mas existe a possibilidade de um idioma fictício 

dar muito certo, como aqueles usados em jogos, livros, 

séries e filmes. 

Um exemplo de idioma fictício que é muito usado 

e conhecido é o Élfico, criado por J.R.R. Tolkien, que é 

utilizado em suas obras, como O Senhor dos Anéis. Tendo 

maior destaque suas duas partes, as línguas Quenya e 

Sindarin, por serem os idiomas mais bem desenvolvidos 

por J.R.R. Tolkien durante sua vida. O Quenya seria uma 

língua morta como o Latim, usada para cerimônias e 

cantos antigos, enquanto o Sindarin é a língua élfica 

utilizada de fato pelo povo. Tolkien criou esses idiomas e 

outros se inspirando em línguas que ele estudou, 35 línguas 

sem contar suas próprias criações que começaram em sua 

infância. 

Alguns outros exemplos de idiomas fictícios 

conhecidos atualmente são: Simlish, língua utilizada pelos 
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personagens no jogo The Sims; Dovahzul, língua dos 

dragões em Skyrim; Ewôkes, a língua dos Ewoks em Star 

Wars; Dothraki, língua do povo com o mesmo nome em 

Game Of Thrones; Klingon, língua de uma raça alienígena 

com o mesmo nome em Star Trek; Na’vi, língua dos 

nativos de Pandora em Avatar; Língua Antiga, língua 

usada na saga Eragon. 

Logo é possível analisar esses idiomas fictícios e ter 

uma ideia de como um novo idioma fictício pode ser, além 

de observar seu uso, ser uma língua totalmente nova que 

chama a atenção, desperta a curiosidade e oculta segredos 

até ser conhecida. 

Conclui-se que um idioma fictício é difícil de ser 

criado e aqueles que foram concluídos merecem alguma 

atenção, aqueles que criaram um conhecido hoje levaram 

um certo tempo e tinham conhecimento em línguas. 

Evidentemente, para criar um idioma fictício é necessário 

tempo, conhecimento, paciência e empenho, assim haverá 

um bom resultado e mesmo que não seja conhecido por 

outros será um bom trabalho, talvez seja conhecido e 

aprendido por algumas pessoas, mas não é garantia. 
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PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 

 

O processo de morte (e vida) de Ivan Illitch 

Fernanda Pradella Travaglini 

 

Este ensaio busca analisar o livro A morte de Ivan 

Ilitch, de Lev Tolstói, levando em conta aspectos sobre seu 

conteúdo, bem como sobre o modo de escrita empregado 

pelo autor. Desse modo, pretende-se explorar não somente 

o universo que constitui a obra, como também trazer uma 

reflexão sobre a temática da obra: a morte – e, por 

consequência, também a vida. 

Lev Tolstói nasceu em 1828, na Rússia. De família 

da alta aristocracia russa, com pais falecidos nos seus 

primeiros anos de vida, foi criado pelas tias. Sua trajetória, 

entretanto, é nada linear: começou estudando línguas 

orientais na Universidade de Kazan, mas, por falta de 

afinco, abandonou o curso e passou a viver uma vida de 

farras e muita abstração. 

Entretanto, após esse período, Tolstói viveu um 

período de reflexão sobre a sua existência e buscou um 

novo rumo; assim, em 1851, ingressou na carreira de 

oficial ao lado de seu irmão, em um lugar onde tinha muito 

contato com a natureza e com outros soldados, 

despertando em si tendências para a auto-observação. Isso 

fez com que o autor começasse a desenvolver suas obras. 
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Tolstói também foi professor e, de seu casamento, 

em 1862, nasceram 15 filhos. Suas obras carregam muito 

de si, e os temas giram em torno de questões existenciais e 

vazios íntimos. Assim, na presente obra, o autor aborda 

um tema muito relacionado a esses aspectos, como 

mencionado anteriormente: a morte – e, 

consequentemente, a própria vida.  

A morte de Ivan Ilitch se constrói a partir da 

regressão: dado um tempo inicial (notícia da morte de 

Ilitch e seu enterro), o narrador regressa à infância desse 

personagem e conta sobre sua vida a partir desse 

momento. Não decepcionando o tom reflexivo da escrita 

do autor, Ivan Ilitch é um personagem construído para 

causar no leitor, no mínimo, um desconforto existencial. 

Desde muito novo, Ilitch levava a vida com base 

no lema “leve, agradável e decente”, que é como acha que 

esta deve ser. Assim, todas as suas ações buscavam isso – 

decidiu cursar Direito, afinal, era uma profissão 

considerada muito decente pela alta sociedade; divertia-se 

em danças e jogos, o que mantinha o tom leve e agradável 

em suas ações. 

Em um momento posterior, Ilitch se casou, pois 

“Prascóvia Fiódorovna apaixonou-se por ele” (TOLSTÓI, 

2009, p. 23), e isso não aparentava ser um mal negócio, 

afinal ela “era de boa família, nobre e nada feia” 

(TOLSTÓI, 2009, p. 23). No entanto, em nenhum 

momento o protagonista se viu apaixonado; tudo o que fez 
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foi pela convenção (decência) e porque achava que o 

casamento seria agradável. 

Contudo, não foi assim que as coisas se 

desenrolaram. O relacionamento de ambos não era sadio, 

e Ilitch passou a buscar refúgio (leveza e agradabilidade) 

nos afazeres do trabalho, nos jogos e nos jantares com as 

pessoas da alta sociedade. Dessa forma, o personagem se 

inseriu na lógica da aparência vigente na época, e viveu 

sua vida em ausência de essência, verdade e intensidade – 

em uma verdadeira ilusão de plenitude. Entretanto, ao 

passo que Ilitch foi precursor desse modo de vida, 

escolhendo-o e atraindo-o para si, ele também foi inserido 

em um sistema social que era assim. 

Logo no primeiro momento da narrativa, os 

colegas de trabalho tomam conhecimento de sua morte a 

partir de uma notícia de jornal, o que já é um indicativo de 

relações afetivas frias e distanciadas (BEZERRA, 2010, p. 

138). A isso se acrescenta o fato de que essa notícia não 

causa grande comoção, aspecto esperado ao ouvir sobre a 

morte de alguém (ainda mais, de alguém jovem); a 

preocupação apresentada é quanto ao substituto para o 

cargo do falecido. 

Além disso, um súbito sentimento de alívio é 

gerado, como ilustrado no trecho “[...] sentimento de 

alegria pelo fato de que morrera um outro e não ele”. Isso 

demonstra outro aspecto dessa constituição social: o 

egocentrismo, afinal, os colegas de trabalho não 
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preocupam-se com a família ou com o próprio morto, mas 

com questões em volta deles próprios. 

Ademais, essa construção das relações sociais é 

agravada pelo fato de que a família também é regida por 

esse mesmo sistema de valores, já que na cena do velório 

a esposa de Ilitch mostra-se mais preocupada com a 

quantidade de dinheiro que conseguiria resgatar, e não 

com a dor da perda em si. Isso revela o caráter que 

envolvia aquela civilização (BEZERRA, 2010, p. 138): o 

de construção de uma vida em torno de muita aparência e 

ignorância da essência. 

Ilitch é considerado uma mera peça dessa 

engrenagem imensa e impessoal, objeto de processo social 

(BEZERRA, 2010, p. 140) totalmente alienado de sua 

natureza e seus próprios desejos. Isso é revelado ao longo 

do livro, nas cenas de convívio com a família, da qual só 

exigia “[...] as comodidades do jantar, da dona de casa, do 

leito, comodidades estas que tal vida poderia 

proporcionar-lhe, e sobretudo aquela decência das 

formalidades exteriores determinada pela opinião pública” 

(TOLSTÓI, 2009, p. 25). 

Além disso, não é relatada no texto nenhuma 

comoção grande com os filhos, e a vida afetiva do 

personagem é totalmente alocada ao ambiente de trabalho, 

nas relações de poder e burocracia. Assim, à medida que 

conquista cargos de mais alto escalão, à medida que cresce 

o burocrata, ele se perde mais nas relações de real afeto. 
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A respeito desse assunto, é possível considerar o 

trecho que elucida que basta enviar um papel timbrado 

com um selo, e as pessoas são obrigadas a comparecer sob 

seu comando. Por isso, a sua consciência de poder atua na 

diminuição da afetividade e, à medida que o casamento 

também perde a agradabilidade, Ilitch dedica seu afeto ao 

trabalho; à família, restringe-se apenas ao escopo da 

decência, não doando (e assim, não recebendo) nenhum 

afeto especial. Como ele mesmo diz, seus momentos 

agradáveis passam a ser no trabalho, e não no convívio da 

família. 

Nesse sentido, é possível estabelecer uma relação 

de diluição do homem na função (BEZERRA, 2009, p. 

141). À medida que Ilitch “sobe as escadas da burocracia” 

(BEZERRA, 2009, p. 141), ele acaba perdendo os prazeres 

que tornavam sua vida agradável e leve – inclusive a dança 

e o jogo, os quais praticava assiduamente durante a 

juventude.  

Portanto, mesmo que desde jovem Ilitch já tivesse 

como ambição reproduzir a vida considerada decente para 

si, a partir de seu lema “decência, agradabilidade e leveza” 

– inclusive aceitando ações que de antemão desaprovava 

(durante a faculdade) simplesmente pelo fato de que 

pessoas da alta sociedade o faziam –, esse padrão se 

intensifica na vida adulta, em vista do fato que todas as 

suas escolhas para a constituição dessa vida foram 

alienadas de seus verdadeiros anseios. 
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No momento de sua doença, então, o mesmo 

caráter de alienação é reproduzido nas personagens que o 

cercam (família, colegas de trabalho e até médicos), devido 

à superficialidade com que sua enfermidade é tratada. O 

único que o compreende é um personagem que, de certa 

forma, não é afetado pela lógica dessa sociedade das 

aparências: o criado Guerássim. Ele enxerga e fala sobre a 

severidade da doença de Ilitch, e este é o único que 

consegue trazer conforto às dores do protagonista. 

Portanto, Guerássim é, de algum modo, a personificação 

do oposto de alienação: a personificação da conexão.  

Guerássim dedica tempo ao protagonista e faz 

trabalhos que estariam fora de seu “contrato”, tal como 

segurar o pé de Ilitch para aliviar as dores ou dormir em 

uma cadeira durante a noite. Nesse contexto, ignoram-se 

a decência, a leveza e a agradabilidade para que a conexão 

humana gerada pelo cuidado tome espaço, e a verdade 

(iminência da morte) não seja escondida ou atenuada. 

Nessa relação, Ilitch encontra conforto e acaba por 

chegar à reflexão que leva ao desfecho da obra: “Os seus 

sofrimentos morais consistem em que, aquela noite, ao 

olhar o rosto sonolento, bonachão, de maçãs salientes, de 

Guerássim, acudiu-lhe de súbito à mente [...] que tivesse 

vivido a sua existência de maneira diversa da devida” 

(TOLSTÓI, 2009). 

Quanto aos aspectos formais da obra, percebe-se 

que ela é escrita em prosa, utilizando muita técnica de 

pormenorização (descrição extensa dos detalhes), como 
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em: “O morto estava deitado como sempre ficam deitados 

os mortos, de maneira particularmente pesada, afogado no 

forro do caixão, os membros endurecidos [...]” 

(TOLSTÓI, 2009, p. 11). 

O livro se encaixa no gênero literário épico, ou 

mais especificamente narrativo, por ser construído a partir 

de sequências de fatos que contam uma história. A 

verossimilhança é costurada a partir de elementos físicos e 

emocionais que fazem parte da vida de qualquer ser 

humano – trazendo diversos pontos de contato com a 

realidade. São exemplos disso: as relações familiares, o 

trabalho, a mudança, a doença, a vida e a morte. Já no 

campo emocional, há a reflexão sobre a frieza, a apatia, a 

alienação e as escolhas de vida. 

O livro, ainda, pode ser considerado do gênero 

textual novela, uma vez que há uma unidade substancial, 

a convergência de atenção sobre uma única sequência de 

eventos, a predominância de um problema central – 

diferentemente do romance, que há uma multiplicidade de 

planos, mistura de elementos e dispersão do interesse 

(RÓNAI, 2009, p. 87). Essa unidade substancial guia a 

atenção do leitor para a vida de Ilitch e seu principal 

problema: a iminência da morte. 

Ademais, a obra é expressa pelo olhar de um 

narrador onisciente, isto é, que fala em terceira pessoa, faz 

o resumo do diálogo e da ação, descreve e explica ao leitor 

toda trama (LEITE, 2002, p. 33), o que confere uma visão 
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mais abrangente e universal do todo da obra e das questões 

envoltas a ela. 

Assim, A morte de Ivan Ilitch é uma demonstração 

de uma vida sem ambições pessoais, de uma vida sem 

propósito e as consequências disso, o que traz ainda mais 

valor a um grande trabalho de construção escrita e de 

construção de enredo e personagem.   

Considera-se, por fim, que esta é uma obra que 

causa, no mínimo, um desconforto existencial no leitor – e 

é isso que a torna maravilhosa. A literatura, além de ter 

sido e continuar sendo, historicamente, fonte de 

entretenimento à humanidade, é, acima de tudo, fonte 

extremamente rica de reflexões e inquietações, capazes de 

modificar a vida de um ser humano, ao passo que inspira 

e instiga a enxergar a vida por outros olhos – os olhos do 

escritor, na égide de suas personagens. 
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