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EDITORIAL

Apresentamos mais uma edição da Revista Quipus, periódico das Escolas de Comuni-
cação e Artes e Escola de Educação da Universidade Potiguar. É com grande satisfação 
que destacamos, nesta edição, a seção Arremate, que traz artigos que versam sobre 
cultura e educação como, por exemplo, o texto o Ensino de Teatro e Diálogo Freire-
ano: caminhos para uma proposta Pedagógica, de autoria do professor pesquisador 
Ildisnei Medeiros da Silva.

Ainda sobre a temática da educação, destacamos o artigo de autoria dos pesquisadores 
Ilana Souto Medeiros e Ricardo Yamashita Santos, intitulado O Processo Cognitivo 
de Construção das Metáforas Conceptuais: ressignifi cando a aprendizagem, no 
qual são abordadas questões de relevo para o processo de ensino e aprendizagem.

No que se refere à comunicação e suas relações com a mídia contemporânea, desta-
camos a pesquisa autoral dos professores Rafael Albuquerque Figueiró, Tatiana Min-
choni e Martha Emanuela Soares da Silva Figueiró, sob o título Mídia e Produção 
de Subjetividade: a produção do “Menor infrator” na mídia brasileira, no qual 
aborda como os jovens e adolescentes são enfocados por meio da mídia no Brasil.

Ainda no tocante à comunicação e as relações sociais de gênero, apresentamos o artigo 
intitulado Imprensa e mulher: pioneirismo e trajetórias de jornalistas profi ssio-
nais norte-rio-grandenses (1960-1980), de Isabel Cristine Machado de Carvalho, 
que tem como objetivo reconstituir perfi s de jornalistas profi ssionais que contribuíram 
para a história da imprensa contemporânea no Rio Grande do Norte.

Na Seção Nós Iniciantes, por sua vez, a segunda parte de nossa revista, o leitor encon-
trará o artigo Algemas de sol e chuva: metáfora da opressão, com autoria de Gustavo 
de Matos, Tatiane Pereira da Silva e Conceição Flores.
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Fechamos a presente edição com o artigo de título Ranchinho de Paia: o bucólico 
como expressão poética, sendo a autoria de Elizabeth Rose de Macedo Gomes e 
Maria Stella Galvão Santos

Boa leitura.

Prof. Dr. Manoel Pereira da Rocha Neto
Prof. Dr. Ricardo Yamashita Santos

Editores



ARREMATE
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ENSINO DE TEATRO E DIÁLOGO 
FREIREANO: CAMINHOS 
PARA UMA PROPOSTA

José Sávio Oliveira de Araújo • Prof. Dr. do Curso 
de Licenciatura em Teatro – UFRN

Ildisnei Medeiros da Silva • Mestrando do Programa de Pós-
Graduação em Artes Cênicas. UFRN. E-mail: ildisnei@hotmail.com

Envio em: Junho de 2014
Aceite em: Fevereiro de 2015

RESUMO: A fi nalidade última deste trabalho é apresentar uma alternativa para o Ensino de 
Teatro baseada na compreensão do que para Paulo Freire seria o diálogo, ou seja, um ensino 
de Teatro baseado numa perspectiva de Educação Dialógica. A proposta deste artigo é apre-
sentar: primeiramente um delineamento do quadro educacional em termos gerais e também 
específi co das práticas teatrais em sala de aula a partir das vivências e observações do autor, 
de maneira a construir a problemática de repensar esse ensino, e posteriormente, a Educação 
Dialógica enquanto proposta para o ensino, tendo por base o pensamento freireano e os tra-
balhos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos e Práticas Educativas em Movimento (GEPEM) 
da UFRN, e apresentar aportes teóricos que corroborem com essa perspectiva de trabalho, de 
modo a mostrar caminhos, possibilidades, para este ensino dialógico. Sendo uma parcela da 
pesquisa do projeto de dissertação do autor no PPGArC/UFRN, a pesquisa ainda não traz 
uma experiência prática relatada, que será baseada nesse aporte teórico. 

Palavras-chave: Educação Dialógica. Ensino de Teatro. Pensamento Freiriano. 

DRAMA TEACHING AND DIALOGUE FREIRE: 
PATHWAYS TO A TEACHING PROPOSAL

ABSTRACT: Th is work’s ultimate goal is to present an alternative to Teaching Th eatre based 
on Paulo Freire’s conception of dialog, that is, a Th eatre education based on a Dialogic Edu-
cation perspective. Th is article proposal is to present fi rst of all a delimitation of the educatio-
nal framework in general and specifi c terms of the theatrical practices in the classroom, from 
the author’s experiences and observations, in order to build the issue of rethinking education 
and subsequently the Dialogic Education as a proposal for teaching, based on Freire’s line of 
thought and the works developed by UFRN’s Group of Studies and Educative Practices in 
Movement (GEPEM), and present theoretical inputs corroborating this work perspective, so 
as to show ways and possibilities for this dialogic teaching. Being a parcel of the research from 
the PPGarC/UFRN author’s dissertation project, the research still doesn’t have any reported 
practial experience, which will be based on this theoretical contribution. 

Keywords: Dialogic Education. Th eatre Teaching. Freire’s Th ought.
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1. DELINEANDO A PROBLEMÁTICA
A ideia da problematização desta temática surge das inquietações percebidas ao longo 
do Curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), principalmente nas disciplinas do Estágio Supervisionado de Formação de 
Professores de Teatro, na participação, como bolsista, no Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) subprojeto Teatro da UFRN, de 2012 a 2013, 
e também como parte integrante do desenvolvimento da minha pesquisa no Progra-
ma de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRN. As inquietações versam sobre o 
Ensino de Teatro e a educação de maneira mais ampla, como o ensino é pensando e 
articulado às realidades dos alunos, de fato, e não apenas enquanto discurso proferido 
em reuniões pedagógicas. 

Compreendendo a educação como parte da organização de uma sociedade, sendo ela a 
responsável por defi nir como esta sociedade irá se comportar e se manter ao longo do 
tempo, por isso as fi nalidades e processos da prática educativa são pensados e postos 
em prática considerando o que se almeja com isso, Libâneo (1994) afi rma que a edu-
cação é socialmente determinada. 

Diante do quadro visto durante as observações e práticas realizadas dentro das escolas 
durante os estágios e como bolsista do Pibid-Teatro/UFRN, corroboro do pensamen-
to de Libâneo (1994), acreditando que o ensino deve versar por uma educação demo-
crática e que caminhe rumo à emancipação dos sujeitos em relação à sociedade em 
que vivem, sendo capazes de pensar sobre ela e intervir na mesma na luta por transfor-
mações, e que tal ideal deve nortear e infl uenciar a concepção de currículo, as práticas 
pedagógicas e todas as atividades desenvolvidas no âmbito escolar. 

Percebendo que os objetivos, os conteúdos e as práticas de ensino, são determinados 
por fi ns e exigências sociais, políticas e ideológicas, pelos valores e peculiaridades da 
sociedade a que está subordinada, acredito ser preciso investigar a fundo o que está 
sendo proposto em nossos referenciais curriculares, nos documentos ofi ciais, e pensar 
um ensino que não verse pelos objetivos da classe dominante, mas que prepare os su-
jeitos menos favorecidos para este mundo, versar por uma educação democrática, tan-
to no atendimento de qualidade às classes menos favorecidas, quanto na democracia 
em sala de aula e na escola, na relação entre alunos, professores, coordenação e demais 
agentes que compõe essa instituição. 

Em relação ao Ensino de Teatro, mais especifi camente, tenho considerado a partir das 
vivências, falho, na medida em que perde muitas vezes um elemento que, para mim, 
é intrínseco ao Teatro, sua essência pedagógica. Acredito que o Teatro tem o poder de 
gerar refl exão, de fazer os sujeitos se colocarem numa postura crítica e enfática peran-
te a sociedade que os cerca, mas não percebo que isso esteja sendo considerado, pelo 
contrário, a maioria dos alunos é levada simplesmente a repetir e reproduzir conteúdos 
e técnicas sem problematizá-las.
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Através das experiências anteriormente citadas consegui perceber isso claramente, seja 
na forma de planejamento dos professores – quando existe planejamento –, seja na 
forma que as gestões escolares percebem essa disciplina enquanto componente curri-
cular obrigatório. Valendo salientar que, na Cidade do Natal, capital do Rio Grande 
do Norte, desde 2009, através da Resolução nº 06/2009 do Conselho Municipal de 
Educação, que estabelece a matriz curricular para o Ensino Fundamental, o Ensino de 
Artes encontra-se dividido, obrigatoriamente, em quatro linguagens artísticas: Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro.

Além disso, também encontra outras barreiras em sua realização. Aliado às falhas de 
alguns profi ssionais ao exercerem a docência, tem-se o senso comum de que estudar 
Teatro é estar em cima de um palco atuando, pura e simplesmente, de que a fi gura de 
um diretor teatral é aquela do sujeito que manda e desmanda a prática dos atores, e 
que as outras esferas do fazer teatral, como fi gurino, maquiagem, iluminação, ceno-
grafi a, dramaturgia, são apenas complementares, e a visão limitada do que são e quais 
são as formas espetaculares. E isso é facilmente percebido quando em algumas escolas 
encontramos aulas de Teatro que objetivam apenas a construção de uma encenação 
pelos alunos, a ser apresentada nas festividades da escola, por exemplo, sem considerar 
estas demandas.

Em sua tese de doutoramento Araújo (2005) apresenta alguns aspectos a serem supe-
rados pelo que chama de “senso comum pedagógico” objetivando:

Operar mudanças de atitudes em relação a aspectos tais como: abordagens etno-
cêntricas do fenômeno teatral que empobrecem suas múltiplas dimensões histó-
ricas e culturais; a idéia de encenação como resultado de um processo centrado 
na fi gura do diretor; visão fragmentada dos diferentes elementos que compõem 
o fenômeno teatral; visão monocêntrica do processo de criação teatral, privile-
giando um elemento em relação aos demais; reprodução acrítica de experiên-
cias sistematizadas por investigadores e artistas teatrais; atitudes reducionistas 
que atribuem à falta de talento as difi culdades encontradas por uma pessoa no 
exercício da atividade teatral; abordagens descontextualizadas de peças teatrais; 
descaracterização das especifi cidades da linguagem teatral forçando compara-
ções com o Cinema e a TV; redução dos processos de ensino de teatro na escola 
a mera produção de “pecinhas teatrais”; deslocamento do ensino de teatro na 
escola para fora da rotina curricular circunscrevendo-o ao âmbito das atividades 
extracurriculares (ARAÚJO, 2005, p.31).

Essa situação, talvez ocorra, e isso merece investigação, pela defi ciente orientação dos 
Referenciais Curriculares aos quais os professores tem acesso. 

Sobre a atuação docente e os Parâmetros Curriculares Nacionais-Arte, estabelecidos 
pela Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação e do Desporto 
do Brasil, em 1997, Maura Penna (2001) aponta que problemas ocorrem por esses 
parâmetros não estabelecerem uma sequência de conteúdos, deixando os professores 
com grande liberdade nas suas decisões do que trabalhar e como trabalhar, não referen-
ciando questões relacionadas aos conteúdos e nem à organização da prática pedagógica. 
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E, a autora afi rma ainda que não se trata apenas de liberdade, mas de uma responsa-
bilidade deixada nas mãos dos profi ssionais docentes, cabendo a eles a decisão de fazer 
algo pela educação, e pela aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos em relação 
à vida e à sua área específi ca de arte ou não, simplesmente relega a eles o direito deste 
desenvolvimento e do conhecimento estético e a vivência artística (PENNA, 2001).

Ou seja, essa liberdade, apesar de positiva, na medida em que não impõe os conteú-
dos programáticos e dá aos professores plena liberdade de seleção, o que acho válido, 
também apresenta um aspecto negativo ao não orientar os profi ssionais docentes em 
relação ao seu fazer pedagógico. 

Em contrapartida, o município de Natal, possui desde 2008, seus próprios Referen-
ciais Curriculares para o Ensino Fundamental, inclusive para a área de Artes, elabo-
rado pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da Cidade do Natal, e estes 
trazem detalhadamente a divisão de conteúdos de cada linguagem artística para cada 
ano letivo: Ensino de Artes Visuais (1º, 2º e 6º anos), Ensino de Dança (5º e 8º anos), 
Ensino de Música (3º e 7º anos) e Ensino de Teatro (4º e 9º anos). 

Estes referenciais parecem ter sido construídos considerando os termos de políticas 
educacionais de meados da década de 90 no Brasil, que estavam diretamente relacio-
nadas ao quadro neoliberal que se desenhava no mundo, e que começava a se apre-
sentar na política brasileira, pois, apesar de negar isso em sua apresentação, sendo 
colocado como instrumento norteador, não obrigatório, traz em sua escrita e seleção 
de conteúdos uma visão centralizadora e uniformizante. O que é preocupante, na 
medida em que como aponta Sousa (2010), as escolas tem tido muita difi culdade no 
quê e como ensinar, e por isso apresentam uma relação falha de ensino-aprendizagem. 
E que isso se dá, pelo fato, de as propostas curriculares não pensarem as necessidades 
culturais dos alunos e a sua realidade. 

A evidente necessidade de repensar as práticas pedagógicas e os currículos está direta-
mente ligada á relevância de prezar por uma Educação Dialógica. Só é possível pensar 
em algo novo se temos uma observação e/ou vivência de algo anterior, e uma refl exão 
sobre tal, que é exatamente o que uma das etapas da prática educativa dialógica pro-
posta por Pernambuco e Paiva (2005; 2013), o Estudo da Realidade, apresenta como 
fazer, além de, a partir disso, ser possível organizar e aplicar o conhecimento de modo 
que essa prática pedagógica preze pela troca de saberes entre professores e alunos, o en-
contro destes para problematizar a sua realidade, a construção do conhecimento entre 
esses sujeitos. E é sobre essa perspectiva educacional que este artigo pretende apontar 
caminhos para um Ensino de Teatro dialógico baseado em aportes teóricos que trazem 
refl exões sobre o tema. 

2. POR UMA EDUCAÇÃO DIALÓGICA
Na perspectiva da Educação Dialógica, que tem suas bases no que Paulo Freire apre-
senta em relação ao diálogo na prática educativa, compartilho do pensamento de Frei-
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re (2007), entendendo-a como a troca de saberes entre professores e alunos, o encon-
tro dos seres humanos para refl etir sobre sua realidade, como a fazem e refazem, por 
essa ideia convergir diretamente para a compreensão dos seres humanos como seres 
históricos e produtores de cultura (FREIRE, 2000), e na qual é papel do educador 
criar meios de compreensão das realidades políticas e históricas que deem origem a 
possibilidades de mudanças por parte do corpo discente (FREIRE, 2001). 

Antes de prosseguir na discussão, acho necessário evidenciar sob qual conceito de 
realidade estou pautando minha ideia, tendo em vista que essa prática dialógica está 
interligada ao ensino que considera a realidade do corpo discente. 

Nesse sentido trabalho com a compreensão do conceito de realidade defendido por 
Duarte Júnior (2011), que compreende a realidade como plural, ou seja, realidades, 
pois “existem diferentes maneiras de se apreender o mesmo objeto: em cada uma delas 
o quadro possui uma realidade diversa” (DUARTE JÚNIOR, 2011, p.10), portanto, 
a realidade como dado de percepção e construção, variando pelos sujeitos que a per-
cebem e constroem:

Na verdade talvez não devêssemos falar de realidade, e sim de realidades, no plural. 
O mundo se apresenta com uma nova face cada vez que mudamos nossa pers-
pectiva sobre ele. Conforme nossa intenção ele se revela de um jeito (DUARTE 
JÚNIOR, 2011, p. 11).

Na medida em que:

Quem compreende que o mundo e a verdade sobre o mundo são radicalmente hu-
manos, está preparado para concluir que não existe um mundo-em-si, mas mun-
dos humanos, de acordo com as atitudes ou pontos de vista do sujeito existente 
(LUYPEN apud DUARTE JÚNIOR, 2011, p. 7).

 O autor entende ainda a realidade como socialmente edifi cada e dependente de como 
o conhecimento é disposto na sociedade, sendo as estruturas sociais construídas sobre 
a gama de conhecimentos de que se dispõe socialmente, do grau de consciência sobre 
a realidade. Duarte Júnior (2011) afi rma o homem enquanto construtor da realidade, 
mas que ele não se percebe assim, de maneira que se coloca na posição de submetido 
á realidade, sendo conduzido pelas forças naturais e sociais sobre as quais ele não tem 
e não pode vir a ter controle. 

Esse conceito de realidade me parece plausível na medida em que é possível relacio-
ná-lo diretamente ao pensamento de Paulo Freire dos seres humanos como fazedores 
de sua própria história, ou seja, de sua realidade, e por isso capazes de pensar sobre 
ela e modifi cá-la. 

Acredito que perspectiva educacional que reconhece a realidade dessa forma e procede 
de modo a mudar o quadro de “submissão à realidade” através do diálogo em sala de 
aula é a Educação Dialógica e, sobretudo, a proposta elaborada e posta em prática pelo 
Grupo de Estudos e Práticas Educativas em Movimento da UFRN (GEPEM/UFRN), 
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coordenado pela Profª Drª Marta Maria Pernambuco, cujo grupo é citado e as obras 
publicadas pelos participantes do mesmo são referências primordiais dos trabalhos 
do Centro de Educação da UFRN que versam sobre o Estudo da Realidade Escolar e 
Práticas Pedagógicas Freireanas, como pude constatar na realização do Estado da Arte 
para minha pesquisa da dissertação. 

Segundo a Profª Drª. Marta Pernambuco, durante entrevista realizada no primeiro se-
mestre de 2014, o GEPEM/UFRN, desde 1976, busca o desenvolvimento da pesquisa 
em Educação a partir das questões que a realidade coloca, e isso é levado também para 
o planejamento dentro de sala de aula. 

O grupo defende uma prática educativa dialógica em 3 momentos: primeiro o Estudo 
da Realidade, a fase de levantamento da realidade, análise da situação e problematiza-
ção questionando os modelos explicativos propostos sobre ela; o segundo, a Organiza-
ção do Conhecimento, onde os conteúdos formais são enfatizados, em confronto com 
a problematização inicial, buscando uma nova concepção das situações analisadas e 
introduzindo novos elementos que ampliem a compreensão de determinada proble-
mática; e terceiro, a Aplicação do Conhecimento, fase na qual a partir do conhecimento 
organizado é possível reler e reinterpretar a realidade, além de extrapolar para novas si-
tuações que gerem novas problematizações (PERNAMBUCO; PAIVA, 2005; 2013).

A partir destes três momentos a Educação Dialógica ainda é subdividida no GEPEM/
UFRN em 6 etapas: a primeira é realizada pelos educadores, o estudo preliminar da 
realidade; a segunda é a escolha de possíveis situações signifi cativas identifi cadas na 
etapa anterior pelos professores; a terceira reúne educadores, a equipe da escola, a 
comunidade e os alunos em círculos de investigação temática sobre as situações signi-
fi cativas identifi cadas; a quarta etapa são as defi nições de temas geradores a partir das 
situações identifi cas pelos educadores, primeiro em conjunto e depois divididos por 
área; a quinta etapa consiste na problematização e construção do programa das disci-
plinas por série a partir dos temas geradores; e a sexta etapa é preparação e aplicação 
das aulas (PERNAMBUCO; PAIVA, 2005; 2013).

Desse modo, o GEPEM/UFRN desenvolve suas práticas educativas entendendo que:

O ponto de partida do nosso fazer pedagógico deve ser conhecer a realidade dos 
sujeitos envolvidos no processo educativo, o que signifi ca conhecer suas experi-
ências familiares, sua comunidade, suas estratégias de sobrevivência, seus conhe-
cimentos, suas expectativas, suas formas de lazer, pois tais elementos orientam 
suas condutas nos diversos espaços da vida social, seja na escola, seja na comuni-
dade, constroem interpretações e explicações sobre as coisas (PERNAMBUCO; 
PAIVA, 2005, p. 3).

Logo, nessa proposta dialógica de trabalho educativo os conhecimentos específi cos de 
cada área devem ser relacionados aos demais conhecimentos de áreas componentes do 
currículo escolar e as demandas apontadas pelo estudo da realidade local. 

Para Araújo (2005) essa concepção de prática pedagógica construída sob a égide do 
pensamento de Paulo Freire, no âmbito da alfabetização de jovens e adultos, vem se 
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tornando, na produção desses autores acima citados, uma referência cada vez mais 
acessível a outros campos do conhecimento (p. 97). 

Portanto, revela-se possível o desenvolvimento de um trabalho como este relacionado 
ao Ensino de Teatro, se este for entendido na perspectiva de Araújo (2005), que trata 
o Ensino de Teatro como um ato de construção e não apenas de assimilação, tendo 
como base conhecimentos que possibilitem rupturas e ampliações de concepções ini-
ciais, de modo que os objetivos do ato de ensino estejam articulados ao contexto no 
qual se dará a prática educativa. 

3. POR UM ENSINO DE 
TEATRO DIALÓGICO
Após essa exposição das ideias que norteiam meu pensamento para a pesquisa sobre a 
relação indissociável da prática pedagógica e da realidade escolar, irei a partir de agora 
discutir o que acredito ser pertinente para que se pense o Ensino de Teatro em diálo-
go com Paulo Freire. Contudo, o que irei expor em momento algum quer se propor 
como um modelo à seguir seguido à risca, pois isso iria de encontro a principal ideia 
de que o ensino de qualquer que seja a disciplina deve estar diretamente relacionado á 
realidade escolar e por isso é preciso organizar propostas diferenciadas e fl exíveis.

A proposição desse diálogo parte da própria compreensão do pensamento de Paulo 
Freire, que destaca o educando como sujeito do conhecimento, a urgência do diálogo 
entre a escola e as realidades, entre professores e alunos, a convivência solidária, a im-
portância da ética e da estética, e a rigorosidade do trabalho com os conceitos jamais 
separados do desvelamento da realidade, entendendo que “educação e arte guardam a 
possibilidade de trabalhar a favor da emancipação” (SAUL, 2011, p. 15). 

Lendo Desgranges (2003) é possível compreender como o Teatro pode se revelar um 
meio importante para entender a realidade, a vida cotidiana de maneira mais enfática 
e crítica numa sociedade espetacularizada como esta em que vivemos. Ele afi rma que: 

Na sociedade espetacularizada, em que o show da realidade, por vezes, substitui 
a própria realidade, o olhar aguçado aliado ao senso crítico apurado procura 
estabelecer novas relações com a vida social e com diferentes manifestações es-
petaculares que buscam retratá-la. O olhar crítico busca uma interpretação apu-
rada dos signos utilizados nos espetáculos diários. A aquisição de instrumentos 
linguísticos arma o espectador para um debate que se trava, justamente, nos 
terrenos da linguagem (p. 177).

O autor evidencia nestas palavras a importância de adquirir instrumentos linguísticos 
na sociedade contemporânea que auxiliem o desenvolvimento do pensamento crítico. 
E, conforme afi rma Saul (2011) a prática teatral, numa perspectiva crítica de educa-
ção, possibilita aos educandos “que estes se sintam estimulados por uma nova lingua-
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gem, ampliem sua percepção estética e adquiram conhecimentos que potencializem 
sua possibilidade de leitura e transformação do mundo” (p. 20). 

Sob essa ótica é preciso conceber que são necessárias algumas ampliações e mudanças 
no Ensino de Teatro que está posto, que privilegia por vezes o desenvolvimento de um 
trabalho centrado na fi gura do ator, voltado para o jogo teatral, pois ele não atende a 
todas as demandas que se apresentam. É comum encontrar materiais disponíveis no 
mercado relacionados ao Ensino de Teatro, que se propõem como práticas pedagógicas, 
mas que versam apenas sobre o trabalho com jogos teatrais em sala de aula. Não 
critico o uso dos jogos, são necessários e possuem sua importância, mas considero 
que existe uma série de outros procedimentos metodológicos que podem/devem ser 
pensados e postos em prática ao longo do tempo. Percebendo que cada um possui 
objetivos específi cos na educação, não faz sentido não utilizá-los em detrimento de 
outro, somente. 

Alves (2001) evidencia que no Ensino de Teatro é importante balancear teoria, prática 
e apreciação, de modo que a aprendizagem de teatro englobe todas as possibilidades 
inerentes ao fazer teatral, o que inclui a prática teatral, a apreciação de espetáculos e 
contextualização histórica. 

Corroborando desse pensamento, considero de grande importância pensar práticas de 
sala de aula para o Ensino de Teatro que façam uso de procedimentos metodológicos 
que Haydt (2006) chama de individualizantes, socializantes e socioindividualizantes; 
uma prática inovadora, e que amplia as práticas das aulas de Teatro. 

Os métodos individualizantes de ensino são aqueles que prezam por um atendimento 
às diferenças individuais, e são adequados ao nível de maturidade e ritmo de apren-
dizagem, estando relacionados ao esforço individual do aluno, e exemplos deles são 
as aulas expositivas e o estudo dirigido. Os procedimentos socializantes valorizam a 
interação social, versando por ideais de cooperação e respeito. Este tipo de procedi-
mento está voltado para os trabalhos em grupo, que colocam duas ou mais pessoas em 
função de um objetivo comum, planejando juntas, dividindo tarefas, trocando ideias. 
E os procedimentos socioindividualizantes são aqueles que relacionam os dois proce-
dimentos anteriormente citados, de modo a articular os objetivos de ambos de forma 
mais concreta (HAYDT, 2006).

Sobre os procedimentos metodológicos Haydt (2006) defende que devem estar jus-
tados aos objetivos propostos para o processo de ensino, e os entende como “ações, 
processos, ou comportamentos planejados pelo professor, para colocar o aluno em 
contato direto com as coisas, fatos ou fenômenos que lhes possibilitem modifi car sua 
conduta, em função dos objetivos” (p.143).

Para saber quais procedimentos utilizar em cada situação, Haydt (2006) faz uma con-
sideração muito importante, de que esse reconhecimento se dá a partir da percepção 
de qual deles irá auxiliar os alunos a incorporar os conhecimentos de forma mais ativa 
e em consonância com a realidade observada, e que é somente após esta percepção que 
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se pode encontrar qual recorte no conteúdo deverá ser feito para atender às necessida-
des do corpo discente. 

Então, revela-se aplicável o pensamento de escolha de procedimentos metodológicos 
de Haydt no Ensino de Teatro na fase de organização do conhecimento da Educação 
Dialógica, tendo em vista que antes de pensar conteúdos e os procedimentos, é preciso 
estudar as realidades. Valendo salientar, que tudo isso não terá valia se o educando não 
for colocado como construtor do conhecimento e fazedor de sua própria história, e se 
a realidade não for de fato problematizada e servir apenas de ilustração para as aulas. 
Conforme afi rma Freire (1987), “o educador dialógico tem como uma de suas tarefas, 
devolver o universo temático recolhido na investigação, como problema, e não como 
dissertação, aos homens de quem recebeu” (p. 102). 

Para Araújo (2005) os processos pedagógicos de Teatro que abordam tanto o ensino 
quanto a aprendizagem numa perspectiva dialógica precisam ser capazes de: 

Perceber quão necessário os alunos consideram aprender um determinado conhe-
cimento, para além da relevância daquele campo de conhecimento para a huma-
nidade; problematizar os conhecimentos que os sujeitos da educação já trazem 
sobre o assunto a ser trabalhado; refl etir acerca dos instrumentos e conhecimen-
tos que possibilitem rupturas e ampliações de concepções iniciais; sistematizar 
novas construções de conhecimento, fruto das interações e refl exões geradas no 
processo pedagógico (p. 91-92).

Baseando-se no diálogo de Paulo Freire, e em Delizoicov, Angotti e Pernambu-
co (2002) que propõem uma prática educativa dialógica organizada em momen-
tos pedagógicos específi cos para as diferentes etapas de um processo de ensino e 
aprendizagem – estudo das realidades, organização do conhecimento, e aplicação do 
conhecimento –, conforme apresentado anteriormente, Araújo (2005) propõe que, 
metodologicamente, os conteúdos de Teatro sejam abordados numa perspectiva 
problematizadora, “construída através de um diálogo organizado entre os objetivos 
pedagógicos da disciplina, os interesses e curiosidades dos alunos e o conhecimento 
universalmente acumulado na área” (p. 96). 

Além disso, em sua tese de doutoramento, Araújo (2005) apresenta pontos em comum 
entre os critérios de organização e propostas pedagógicas que compõem o trabalho dos 
pesquisadores do GEPEM/UFRN e as propostas pedagógicas e sistematizações do 
trabalho teatral de nomes como Viola Spolin e Augusto Boal. 

Em relação a Viola Spolin o autor aponta que sua “valorização de processos de ensino 
de teatro calcados na conscientização gradativa que os sujeitos possam desenvolver 
acerca das técnicas teatrais, mediante a solução e avaliação de situações cênicas or-
ganizada por meio de jogos teatrais” (p.98) pode ser relacionada ao pensamento dos 
pesquisadores do Grupo de Estudos e Práticas Educativas em Movimento da UFRN, 
tendo em vista que o grupo considera o ensino como “um processo de construção do 
conhecimento, que se dá a partir da prática da mobilização dos sujeitos em torno de 
problematizações geradas por temas oriundos das realidades dos alunos” (p. 98). 
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Quanto a Boal, o autor relaciona a defesa da necessidade de práticas teatrais e seu 
ensino como instrumentos para o sujeito transformar o meio onde atua, deste, com a 
defesa de práticas educativas transformadoras, do conhecimento como ação, dos auto-
res Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002).  

Nesse quadro, Araújo (2005) revelou-se, para mim, o autor que traz uma refl exão 
mais cara sobre a relação entre Educação Dialógica e Ensino de Teatro, tratando-o 
como um ato de construção e não apenas de assimilação, tendo como base conhe-
cimentos que possibilitem rupturas e ampliações de concepções iniciais, de modo 
que os objetivos do ato de ensino estejam articulados ao contexto no qual se dará a 
prática educativa. Além disso, por estruturar o estudo das práticas teatrais em três 
eixos: questões do texto, questões do corpo e questões do espaço, de modo que ne-
nhum eixo do fazer teatral seja subjugado em função de outro, trazendo a tona neste 
ensino Cenografi a e Tecnologias da Cena, por exemplo, trabalha na perspectiva de 
ampliação deste ensino nas escolas. 

Encerro esse artigo partilhando do pensamento de Araújo (2005), afi rmando um En-
sino de Teatro dialógico pelas possibilidades de construção que apresenta, por perceber 
que a natureza iminentemente coletiva do fazer teatral, a dimensão multidisciplinar, a 
capacidade de reunir o universal e o particular numa mesma representação, tudo isso 
possibilita que as práticas teatrais sejam um espaço de ressignifi cação dos sujeitos em 
relação a si, aos outros e ao mundo (p. 103). 
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RESUMO: Pretendemos investigar, baseando-nos na teoria cognitiva da linguagem, os pro-
cessos cognitivos que subjazem a linguagem. Situada no campo da Linguística Cognitiva, 
tem por objetivo analisar o processo de construção da metáfora conceptual e sua implicação 
no que se refere à aprendizagem. A partir dessa perspectiva, propomos um breve apanhado 
histórico que permitirá evidenciar as primeiras defi nições sobre a metáfora – iniciadas no sé-
culo IV a.C. por Aristóteles, perpassando pelo conceito de metáfora conceptual, desenvolvido 
no século XX por George Lakoff  e Mark Johnson.  Desejamos, ao fi nal, incitar refl exões e 
debates acerca desta temática, bem como posteriores discussões em torno do tradicionalismo 
existente no ensino de língua portuguesa.

Palavras-chave: Metáfora conceptual. Linguagem. Cognição. Processo de aprendizagem.

COGNITIVE PROCESS OF CONSTRUCTION 
OF CONCEPTUAL METAPHORS: RE-
SIGNIFYING LEARNING

ABSTRACT: We intend to investigate, based on the cognitive theory of language, the cogni-
tive processes that underlie language. Situated in the fi eld of Cognitive Linguistics, it aims to 
analyze the process of construction of conceptual metaphors and its implications to learning. 
From this perspective, we propose a brief historical overview that will demonstrate the fi rst 
defi nitions of metaphor - initiated in the 4th century BC by Aristotle, passing by the concept 
of conceptual metaphor, developed in the 20th century by George Lakoff  and Mark Johnson. 
We wish, fi nally, to incite thought and discussion about this subject, and subsequent discus-
sions around existing traditionalism in language teaching.

Keywords: Conceptual metaphor. Language. Cognition. Learning process.
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1. INTRODUÇÃO
Produzir linguagem – capacidade especifi camente humana, se confi gura, aparente-
mente, como algo trivial para os indivíduos, uma vez que tal processo é construído e 
apreendido de modo inconsciente. Não obstante, a partir do momento que se refl ete, 
mesmo que minimamente, sobre os aspectos sob os quais a linguagem se constitui, fi ca 
evidente o quão sua natureza é complexa e profunda. 

A linguagem é um processo multifacetado que transcende a simples articulação entre 
elementos gramaticais. Podemos pensá-la como um sistema extremamente arquiteta-
do, regulado pela interação entre as experiências socioculturais do sujeito com a sua 
estrutura cognitiva. Em outras palavras, a linguagem emerge das relações estabelecidas 
entre fatores exógenos (meio) e endógenos (mente). 

Partindo dessa premissa e do fato da existência de incontáveis elementos linguísticos, 
trataremos neste texto especifi camente da metáfora, evidenciando nesta as modifi ca-
ções ocorridas no plano semântico ao longo dos séculos que culminaram na elabo-
ração de um conceito mais atual, expresso por George Lakoff  e Mark Johnson como 
metáfora conceptual (1980). 

Para tanto, iniciaremos nosso estudo com um breve apanhado histórico, no intuito 
de evidenciar a evolução conceitual sobre a metáfora – iniciada no século IV a.C. por 
Aristóteles, para então, cerca de dois mil anos mais tarde, chegar ao século XX, com o 
início das pesquisas desenvolvidas por Lakoff  e Johnson em 1980.

 A grande problemática criada ao longo desses séculos esteve centrada no eixo principal 
das questões voltadas ao funcionamento da mente e, consequentemente, à construção 
da linguagem: seria a mente autônoma, como propôs Aristóteles, ou, como propõem 
Lakoff  e Johnson, corporifi cada? Destacaremos, assim, os aspectos abordados no Re-
alismo Objetivista aristotélico bem como aqueles relacionados ao Realismo Experien-
cialista de Lakoff  e Johnson.

Em seguida, por corroborar da noção experiencialista que compreende os produtos 
mentais – inclusive a linguagem, como sendo concebidos através de nossas experiên-
cias corpóreas, apresentaremos, no campo da Linguística Cognitiva, a Teoria da Metá-
fora Conceptual (TMC) proposta por Lakoff  e Johnson destacando sob quais aspectos 
construímos metáforas, assim como sua natureza cognitiva e cultural.

Finalmente, buscaremos ressaltar a relevância dessa teoria no que diz respeito ao 
processo de aprendizagem. Acreditamos que as metáforas conceptuais formam as 
bases da linguagem e, consequentemente, auxiliam na nossa compreensão a res-
peito do mundo.

Nessa perspectiva, desejamos ressaltar que o estudo das metáforas – não enquanto 
ornamento do discurso, mas enquanto resultado de interações sociocognitivas, é capaz 
de romper com o ensino tradicional das mesmas que, uma vez reduzidas apenas ao 
plano linguístico, minimiza o potencial crítico e criativo de quem as produz.  
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Pretendemos, ao fi nal, colaborar com o crescimento de produções científi cas acer-
ca da linguagem, promovendo refl exões e debates sobre o estudo das metáforas, 
bem como incitar posteriores discussões em torno do tradicionalismo existente no 
ensino da língua.

2. A METÁFORA SOB O PRISMA 
REALISTA OBJETIVISTA ARISTOTÉLICO
A etimologia da palavra “metáfora” deriva do grego meta (mudança) e pherein (car-
regar). Em seu sentido restrito, o verbo metapherein corresponde, em latim, ao verbo 
transferire – transferir, em português. 

A primeira concepção sobre a metáfora foi desenvolvida por Aristóteles e data do sé-
culo IV a.C. Segundo o fi lósofo, o processo de construção da metáfora “[...] consiste 
no transportar para uma coisa o nome de outra [...]” (ARISTÓTELES, 1996, p.92). 

A teoria aristotélica é objetivista por postular que a realidade independe da consciên-
cia, sendo captada pelos sentidos e por acreditar que a essência das coisas reside nas 
próprias coisas. Com Aristóteles, tem início o esforço sistemático em analisar a estru-
tura do pensamento enquanto capaz de forjar provas racionais1.

Nesse sentido, Aristóteles fazia uma distinção entre a linguagem poética e a linguagem 
formal. Na primeira, considerada um dom especial dos poetas, estariam inseridos ele-
mentos da linguagem fi gurada que, assim como as metáforas, possuíam a capacidade 
de confundir o homem.

Analisando os trechos do poema de Camões, para quem o “amor é um fogo que arde 
sem se ver; é ferida que dói e não se sente; é um contentamento descontente...”, cons-
tataríamos, sob uma ótica aristotélica, que essa construção constitui apenas um jogo 
de palavras, uma vez que a essência do amor estaria no próprio amor e não no fogo ou 
na ferida, por exemplo.

Nessa perspectiva, as relações feitas pelo poeta para explicar o amor (amor/fogo; amor/
ferida; amor/contentamento descontente), se distanciariam do mundo real e usurpa-
riam a substância individual do conceito “amor”.

A concepção tradicional sobre a metáfora – herança aristotélica, ainda permanece pre-
sente no Ocidente mesmo após mais de dois mil anos. As metáforas, quando estuda-
das, ainda são situadas apenas no plano estrutural da língua como fi gura de linguagem 
e não como um elemento inerente à mente.

1 Os pensadores: Aristóteles. São Paulo: Nova Cultural, 2000.
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3. LINGUISTICA COGNITIVA: 
AVANÇOS EPISTEMOLÓGICOS 
PARA UMA NOVA COMPREENSÃO 
SOBRE A METÁFORA
Os avanços epistemológicos trouxeram, para a ciência da linguagem, inúmeras contribuições 
através da Linguística Cognitiva, ao considerar a linguagem como algo inerente ao conteúdo 
cognitivo dos indivíduos. Diferentemente da abordagem estruturalista – cujo cerne se volta 
para um estudo descritivo dos aspectos linguísticos, a Linguística Cognitiva parte do pres-
suposto de que a linguagem afl ora das relações existentes entre o corpo humano e as nossas 
experiências no mundo. Nesse sentido, Silva (1997, p. 59) assinala que 

as unidades e as estruturas da linguagem são estudadas, não como se fossem en-
tidades autónomas, mas como manifestações de capacidades cognitivas gerais, da 
organização conceptual, de princípios de categorização, de mecanismos de proces-
samento e da experiência cultural, social e individual. 

Esse campo da linguística dialoga com outras ciências cognitivas, cujo cenário é bem 
delimitado por duas vertentes. Na primeira, conhecida como ciência cognitiva clássi-
ca, observam-se elementos fortemente marcados pelo dualismo cartesiano – caracteri-
zado pela desassociação entre corpo e mente (ARAÚJO; PINHEIRO, 2010). 

Nessa fase, os estudos se voltaram a uma inteligência artifi cial, ou seja, por meio de 
modelos computacionais, buscou-se compreender o funcionamento da mente. Nesse 
contexto, como destacam Koch e Lima (2011, p. 264), “[...] a ideia de investigar a 
mente como um sistema de manipulação simbólica foi fi nalmente amadurecida [...]”.

A segunda abordagem se refere à ciência cognitiva corporifi cada2, cujo eixo principal 
se apoia na premissa de que as experiências corpóreas subjazem os processos de cons-
trução da linguagem. Nessa perspectiva, Duque e Costa (2012, p. 8) afi rmam que 

de acordo com esse enfoque, as habilidades cognitivas e comunicacionais dos su-
jeitos são interpretadas como fenômenos resultantes de sua existência como sis-
temas físicos em contínua interação com seu ambiente humano e não humano.

Situar a linguagem no campo da cognição foi, sem dúvida, a maior contribuição trazi-
da pelas duas vertentes das ciências cognitivas, e fator determinante na busca em com-
preender os processos linguísticos, inclusive as construções metafóricas, como sendo 
inerentemente corporifi cadas. 

2 Vertente das ciências cognitivas iniciada de modo amplo na obra Metaphors we live by (LAKOFF; 
JOHNSON, 1980) e mais profundamente discutida em Philosophy in the fl esh (LAKOFF; JOHN-
SON, 1999) – traduzida por “Filosofi a na carne”.
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Nesse sentido, Carvalho (s.d, p.2), assinala que a metáfora “[...] começa a ser vista 
como um elemento importante no processo de entendimento da própria compre-
ensão humana e não mais como um simples ornamento do discurso”. A metáfora 
migra da esfera estrutural para a esfera cognitiva da língua, passando a ser conside-
rada um instrumento facilitador à construção da linguagem e, consequentemente, à 
compreensão do mundo.

Para a Linguística Cognitiva, a metáfora signifi ca correspondência conceptual, um 
“mapeamento” entre dois domínios conceptuais. Esse novo entendimento a respeito 
das metáforas emerge da premissa de que sem experiência corpórea, não há conheci-
mento. Em outras palavras, rompendo com a concepção aristotélica, Lakoff  e Johnson 
(2002) compreendem que corpo e mente não se separam, uma vez que a mente opera 
através de um embasamento corpóreo, atrelado a aspectos socioculturais.

4. REALISMO EXPERIENCIALISTA: 
TEORIA DA METÁFORA CONCEPTUAL
A obra intitulada Metaphors we live by (LAKOFF; JOHNSON, 1980), trouxe para 
o campo da Linguística Cognitiva, dentre outras contribuições, a Teoria da Metáfora 
Conceptual (TMC). Nesta, a metáfora passa a ser entendida como um elemento mul-
tidimensional, sendo compreendida como resultado das interações entre mecanismos 
cognitivos, experiências corpóreas, fatores socioculturais e elementos linguísticos. Em 
outras palavras, essa concepção “[...] evidencia uma interdependência entre corpo e 
mente no processo de formação de nossa linguagem” (SANTOS, 2011, p. 18). 

Lakoff  e Johnson (2002) advogam que a metáfora é uma propriedade de conceitos e 
não de palavras. Nesse sentido, a defi nem como 

[...] um dos mais importantes instrumentos para tentar compreender parcialmen-
te o que não pode ser compreendido em sua totalidade: nossos sentimentos, nossas 
experiências estéticas, nossas práticas morais e nossa consciência espiritual [...] 
(LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 303). 

As metáforas conceptuais resultam da capacidade de cada indivíduo em realizar pro-
jeções entre domínios3, isto é, em atribuir a conceitos mais abstratos, elementos mais 
próximos de sua própria realidade. Uma expressão do tipo “Hoje estou pra cima!”, 
por exemplo, revela a habilidade da natureza humana em utilizar variadas estratégias 
cognitivas no intuito de simplifi car a compreensão daquilo que foi dito (FELIZ É 
PARA CIMA). Desse modo, a construção conceptual resultante das conexões estabe-
lecidas entre um estado de espírito (estar feliz) e uma noção espacial (PARA CIMA), 

3 Os domínios conceptuais são categorias construídas e preenchidas por atributos. Lakoff  e Johnson 
(1980) apontam para a existência de um domínio fonte – de natureza experiencial e de um domínio 
alvo – de natureza abstrata. 
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minimiza possíveis difi culdades no ato de expressar e de compreender um sentimento 
abstrato, tal qual a felicidade.

Essas projeções decorrem da compreensão a respeito da corporalidade que, grosso 
modo, diz respeito ao estreito vínculo existente entre corpo e mente. Nesse sentido, 
“[...] a cognição humana é baseada na corporalidade, o que ajuda a determinar a natu-
reza da compreensão e do pensamento” (DUQUE; COSTA, 2012, p. 148).

É por meio da corporalidade que se constroem, por exemplo, frases do tipo “eu estou 
explodindo de raiva!”. Desta expressão metafórica4, observamos que a metáfora con-
ceptual RAIVA É UM FLUIDO EM UM RECIPIENTE, executa uma projeção entre 
os domínios fonte – raiva e alvo – fl uido. E este fl uido, graças à existência do esquema 
CONTÊINER, está situado dentro de um recipiente – o próprio corpo. 

Expressões desse tipo são construídas a todo instante, de modo inconsciente, pelas 
conexões estabelecidas entre o cérebro humano, as experiências corpóreas e o entorno 
sociocultural. É por meio desse engenhoso maquinário cognitivo-cultural que pro-
duzimos linguagem e, mais que isso, nos tornamos capazes de trabalhar com as mais 
diversas sortes de conceitos abstratos. 

Partindo da afi rmação feita por Vilela (2003, p. 319), para quem a linguagem é uma 
“[...] forma de simbolização de capacidades naturais [...] de conceptualizar a experi-
ência corporizada [...], a ação sobre o mundo e a capacidade de relacionar analogi-
camente domínios conceptuais entre si”, concluímos que as metáforas conceptuais 
formam as bases da linguagem e, consequentemente, auxiliam na nossa compreensão 
a respeito do mundo.

Nessa perspectiva, acreditamos ser essencial que o estudo de tal teoria compreenda não 
apenas o campo linguístico, mas, também, outras áreas do saber, tendo em vista que a 
língua é o instrumento básico no processo de construção do conhecimento.

5. REFLETINDO O PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM À LUZ DA TEORIA 
DA METÁFORA CONCEPTUAL
Etimologicamente, aprendizagem – do latim apprehendere, refere-se, no senso comum, 
ao processo de aquisição de conhecimentos e habilidades. Seria este, apenas, sua única 
função? No intuito de embasar tal discussão e de promover maiores refl exões acerca 
desta temática, revisitaremos, inicialmente, o período da Grécia Antiga – cenário onde 
foi desenvolvido o conceito de Paideia.

4 A “expressão metafórica” deve ser diferenciada da “metáfora conceptual”. A primeira está situada 
no plano estrutural da língua (“eu estou explodindo de raiva!”, por exemplo). A última se refere à 
projeção entre domínios: da expressão metafórica citada anteriormente, surge a metáfora conceptual 
RAIVA É UM FLUIDO EM UM RECIPIENTE.
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Em “A República”, Platão conceitua a educação como um instrumento apto a de-
senvolver o homem. Nesse sentido, o termo Paideia está estritamente relacionado à 
formação de todas as potencialidades do indivíduo, ou seja, aprender corresponde à 
constituição de um ser biológico, pensante e social.

No entendimento de Lefrançois (2013, p. 6), a aprendizagem “[...] é o que acontece 
ao organismo (humano ou não humano) como resultado da experiência”. Analisando 
essas duas vertentes, concluímos que o processo de aprendizagem se constrói em uma 
via de mão dupla, onde aquele que ensina compartilha e propicia experiências com 
aquele que aprende – vislumbrando sua formação enquanto sujeito biopsicossocial.

A partir desse pequeno recorte a respeito da compreensão que envolve a concepção 
de aprendizagem, desejamos refl etir sobre o conceito mais atual, cuja prática ainda 
parece ser amplamente permeada pela corrente tradicional. Embora consideremos 
importante, não discutiremos – no intuito de não nos distanciarmos do eixo cen-
tral desse texto, sobre os aspectos políticos, econômicos e ideológicos que gravitam 
em torno dessa temática.

Consideramos tradicional o ensino mecanicista que não requer esforço cognitivo e 
cuja aprendizagem é reduzida na tríade decodifi cação/memorização/transmissão de 
informações. Esse modelo corresponde ao que Ausubel, em sua teoria da assimilação 
cognitiva, denominou de “aprendizagem memorística”. Esta última ocorre quando 
as novas informações assimiladas pelo sujeito não se relacionam de forma lógica com 
aquelas preexistentes no seu conteúdo cognitivo.

Nesse contexto, esse tipo de aprendizagem é considerado não-fl exível, arbitrário e nor-
malmente transitório, uma vez que ao não estabelecer sentido, a nova informação é 
memorizada e não aprendida (SOUZA et al., s.d). Diante disso, permanece emergente 
a existência de contínuas discussões voltadas à dicotomia informação/conhecimento.

Retornando ao nosso pilar teórico, observamos que as metáforas – quando estudadas, 
são situadas exclusivamente no plano linguístico, minimizando, assim, o potencial 
crítico e criativo de quem as produz. Pensar metaforicamente é, além de um processo 
natural, um meio de expandir nossa estrutura cognitiva.

Nessa perspectiva, acreditamos que a Teoria da Metáfora Conceptual abarca elementos 
sufi cientes para desenvolver uma proposta de aprendizagem pautada na estimulação 
do potencial criativo do indivíduo – normalmente podado pelos métodos tradicionais. 

Refl etir sobre a construção metafórica implica, portanto, um esforço cognitivo que 
permite ao indivíduo ser agente ativo na elaboração dos saberes. Pensar sobre as metá-
foras conceptuais responderia afi rmativamente, a nosso ver, ao questionamento feito 
por Wittgenstein (2000, p. 205) ao se indagar: “Se se pode explicar a formação de 
conceitos por fatos da natureza, não nos deveria interessar, em vez de gramática, aquilo 
que na natureza lhe serve de base?”.

Romper com o tradicionalismo enraizado no ensino da língua nos parece o primeiro 
passo em direção a uma aprendizagem que, além de signifi cativa, é emancipatória, 
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no sentido em que se faz capaz de devolver ao indivíduo, algo de valor incalculável, 
mas, muitas vezes negado: o direito de pensar, de refl etir, de construir, reconstruir e 
desconstruir conhecimentos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do nosso texto, buscamos refl etir sobre a relevância do estudo das metáforas 
conceptuais no que concerne à aprendizagem. Assinalamos a trajetória percorrida pela 
metáfora, em relação à sua compreensão – enquanto ornamento do discurso e enquan-
to recurso cognitivo, e discorremos sobre a Teoria da Metáfora Conceptual, proposta 
por Lakoff  e Johnson (1980).

Acreditamos ser urgente, para o ensino de língua portuguesa, superar o paradigma que 
a reduz a um elemento estanque, a um inextrincável conjunto de signos linguísticos 
não construtores de sentido, cujos elementos – sobretudo a metáfora, são trabalhados 
isoladamente em ações de identifi cação e análise gramatical. 

Corroborando com a perspectiva cognitivista, acreditamos que pensar metaforicamen-
te é, além de um processo intrínseco à linguagem, um meio de expandir a estrutura 
cognitiva do sujeito – fator preponderante ao processo de aprendizagem signifi cativo.

A compreensão de que as metáforas conceptuais dizem respeito à capacidade de cada 
indivíduo em realizar projeções entre domínios, isto é, em atribuir a conceitos mais 
abstratos, elementos mais próximos de sua própria realidade, potencializa competên-
cias metacognitivas – refl etir sobre os processos cognitivos e, consequentemente, de-
senvolve habilidades metalinguísticas. 

Refl etir sobre o modo pelo qual pensamos e, junto a isso, pensar sobre o uso que fazemos 
da linguagem, otimiza o processo de aprendizagem, tornando-o ainda mais signifi cativo.
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RESUMO: A temática dos adolescentes em confl ito com a lei vem sendo debatida sistema-
ticamente nos dias de hoje. Dentre os diversos atores que participam desse debate, a mídia 
se coloca como importante ator desse processo, produzindo discursos específi cos sobre esse 
fenômeno, colaborando com a construção de um determinado modo de compreender esse 
e outros fenômenos. A partir desses questionamentos, realizamos uma pesquisa cujo objeti-
vo foi mapear os processos de subjetivação presentes nas reportagens sobre adolescentes em 
confl ito com a lei, veiculadas por programas policiais de diferentes estados do Brasil. Foram 
analisadas reportagens sobre adolescentes que cometeram algum ato infracional, disponíveis 
na internet. Além disso, foram analisados os comentários postados pelos internautas em cada 
vídeo. Os resultados apontam para a violação dos direitos desses adolescentes na e pela mí-
dia; a individualização/naturalização da questão da criminalidade, minimizando o contexto 
sócio-histórico e o papel das políticas públicas nesse processo; e a produção de subjetividades 
punitivas/castigadoras, na medida em que as reportagens direcionam aos telespectadores dis-
cursos que reforçam tais práticas. Assim, defende-se a importância de se repensar o papel e o 
modo de atuação da mídia na contemporaneidade, no sentido de reafi rmar e fortalecer a luta 
pelos direitos humanos.

Palavras-chave: Adolescentes. Ato infracional. Mídia. Produção de subjetividade.

MEDIA AND PRODUCTION SUBJECTIVITY: 
PRODUCTION OF “JUVENILE OFFENDER” 
IN THE BRAZILIAN MEDIA

ABSTRACT: Th e issue of children in confl ict with the law has been systematically discussed 
nowadays. Among the various actors involved in this debate, the media stands as an impor-
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tant actor in this process, producing specifi c discourses on this phenomenon, collaborating 
with the construction of a particular way of understanding this and other phenomena. From 
these questions, we conducted a study whose objective was to map the processes of subjecti-
vity present in stories about youth in confl ict with the law, carried by police programs in di-
ff erent states of Brazil. We analyzed reports of adolescents who have committed some off ense, 
available on the internet. Furthermore, we analyzed the comments posted by netizens on each 
video. Th e results point to the violation of the rights of these adolescents and the media; in-
dividualization / naturalization of the issue of crime, minimizing the socio-historical context 
and the role of public policy in this process, and the production of subjectivities punitive, to 
the extent that the reports direct to viewers discourses that reinforce such practices. Th us, it is 
argued the importance of rethinking the role and mode of action in the contemporary media, 
to reaffi  rm and strengthen the struggle for human rights.

Key-words: Teens. Off ense. Media. Production of subjectivity.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho é resultado da pesquisa intitulada “Mídia e produção de subje-
tividade: cartografi as dos programas policiais”, desenvolvida por professores e alunos 
do Curso de Psicologia da Universidade Potiguar, em Natal - RN, Brasil. O interesse 
em desenvolver a referida pesquisa se deu em função dos altos índices de audiência 
que os programas policiais vêm conseguindo na mídia televisiva brasileira. Em geral, 
tais programas abordam questões referentes à segurança pública, veiculando reporta-
gens sobre temáticas variadas tais como: uso e tráfi co de drogas; roubos, assassinatos e 
outros crimes; além apresentar determinadas matérias com foco em adolescentes em 
confl ito com a lei. 

A maioria dos programas brasileiros desta natureza funciona com um enfoque sensa-
cionalista de determinados acontecimentos, onde o discurso e a performance do apre-
sentador representam seu ponto alto, produzindo nos telespectadores sentimentos que 
vão do ódio à compaixão diante das mais variadas mazelas sociais.

A temática dos adolescentes em confl ito com a lei vem sendo debatida sistematica-
mente, nos dias de hoje, nesses veículos de comunicação. Assim, dentre os diversos 
atores que participam desse debate, a mídia se coloca como importante ator desse 
processo, produzindo discursos específi cos sobre esse problema, colaborando com a 
construção de um determinado modo de compreender esse e outros fenômenos.

A mídia tem sido debatida não só como dispositivo produtor, veiculador de determina-
das ideias/opiniões, mas também como dispositivo capaz de produzir modos de vida, 
maneiras de existência e modos de compreensão da realidade. Assim, o presente traba-
lho parte de algumas questões disparadoras: como os adolescentes em confl ito com a 
lei vem sendo debatidos/produzidos na mídia brasileira? Que modos de compreensão 
desse fenômeno são produzidos? Que discursos são veiculados sobre o adolescente em 
confl ito com a lei? Que efeitos esses processos produzem nos telespectadores?
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A partir desses questionamentos, realizamos uma pesquisa cujo objetivo foi mapear 
os processos de subjetivação presentes nas reportagens sobre adolescentes em confl ito 
com a lei, veiculadas por programas policiais de diferentes estados do Brasil. Foram 
analisadas reportagens sobre adolescentes que cometeram algum ato infracional, dis-
poníveis na internet. Além disso, foram analisados os comentários postados pelos in-
ternautas em cada vídeo. 

Dessa forma, o presente artigo aborda o problema em questão a partir de dois eixos de 
análise. No primeiro, intitulado “Violação dos direitos na e pela mídia”, tratamos do 
processo de violação dos direitos de crianças e adolescentes que cometem algum tipo 
de ato infracional, ao serem alvos de reportagens de programas policiais, violação essa 
protagonizada pelos profi ssionais (jornalistas e repórteres) que atuam na mídia nacio-
nal; No segundo eixo de análise, “Produção do adolescente infrator e de subjetividades 
punitivas/castigadoras”, discutimos o processo de produção, operado pela mídia, de 
maneiras de compreender a questão do ato infracional associadas à ideia de uma subje-
tividade e interioridade, legitimando a necessidade de punir e castigar os adolescentes 
em confl ito com a lei, como forma de sanar o problema, minimizando assim, uma 
refl exão mais ampla sobre a questão.

2. MÉTODO
Este trabalho se ancora na perspectiva teórica da análise institucional e da cartografi a. 
Nessa direção, a análise institucional propõe uma análise das forças que compõem o 
social, atentando para aquilo que se coloca como instituído, dado, congelando os pro-
cessos de mudanças, tentando favorecer possíveis forças instituintes (que apresentam 
o novo, a transformação), que possam potencializar os coletivos. Assim, apostamos 
na possibilidade de que as pessoas/grupos recuperem a capacidade de pensar e refl etir 
sobre seus problemas (autoanálise), assim como de propor soluções para os mesmos 
(auto gestão) (BAREMBLITT, 1992).

No sentido de cumprir com esses propósitos, de mapear as forças e movimentos de 
produção de subjetividade, a proposta da cartografi a se alinha às discussões apresen-
tadas até o momento, como uma ferramenta importante no processo de investigação. 

A cartografi a, antes de ser um método, propõe-se a ser uma discussão metodológica, 
afi rmando uma revalorização da dimensão subjetiva em pesquisa. Nesse sentido, tem 
sido pensada principalmente por autores como Gilles Deleuze, Michel Serres, Felix 
Guattari, Suely Rolnik e Pierre Lévy, ao que se convencionou chamar de fi losofi a da 
diferença, com inegável infl uência do pensamento de Friedrich Nietzsche (KIRST; 
FONSECA , 2003).

A cartografi a, como o próprio nome indica, busca dar conta de um espaço pensan-
do as relações possíveis entre territórios, capturando intensidades e atentando para o 
jogo de transformações desse espaço. A cartografi a está interessada em experimentar 
movimentos/ territórios, novos modos de existência, sempre a favor da vida, dos movi-
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mentos que venham a romper com o instituído1. Para tanto, é preciso estar atento aos 
discursos, gestos, funcionamento, o regime discursivo operante (MAIRESSE, 2003).

O processo de pesquisa aconteceu de junho a novembro de 2012. Nesse período fo-
ram escolhidos inicialmente 20 vídeos de reportagens sobre adolescentes em confl ito 
com a lei, exibidos em programas de diversas emissoras, disponíveis na internet. Os 
critérios de escolha dos vídeos foram a quantidade de pessoas que assistiram aos vídeos 
(dando preferência aos mais assistidos), e o fato de tratarem da questão referente aos 
adolescentes em confl ito com a lei. Assim, desses vinte vídeos inicialmente escolhidos, 
doze foram selecionados para compor o corpus da pesquisa. Os descritores utilizados 
para buscar os vídeos na internet foram “menor infrator”, “adolescente infrator” e 
“adolescente em confl ito com a lei”. Além dos vídeos, foram analisados os comentários 
das pessoas que assistiram aos vídeos, postados na mesma página na qual os vídeos 
estavam hospedados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a análise dos vídeos e dos comentários dos internautas que assistiram aos vídeos, 
dividimos os resultados em dois principais eixos de análise, para melhor explicitarmos 
a discussão proposta. A seguir, apresentamos as discussões propostas em cada eixo.

3.1. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 
NA E PELA MÍDIA
Este eixo de análise pretende discutir as violações de direitos aos adolescentes em 
confl ito com a lei na e pela mídia. A mídia ocupa um espaço signifi cativo, na con-
temporaneidade, no sentido de produzir signifi cações sobre fenômenos cotidianos 
e divulgá-los massivamente. Isto tem um forte impacto na formação de opinião do 
público que, muitas vezes, absorve a mensagem transmitida sem, necessariamente, 
refl etir sobre tal realidade. Para Coimbra (2004), “a mídia não nos indica somente 
o que pensar, o que sentir, como agir, mas principalmente nos orienta sobre o que 
pensar, sobre o que sentir”. 

No caso da veiculação de notícias sobre os adolescentes em confl ito com a lei, a mídia 
tem produzido violações de direitos aos mesmos, bem como possibilitado a criação de 
um espaço produtor de violações também por parte dos telespectadores, ao realiza-
rem comentários discriminatórios direcionados aos adolescentes. Como por exemplo, 
“Menor  idade é o caralho... isso é um safado pequeno... nojento e vagabundo”; ou, ainda, 
“vai preso o caralho, tem de meter  o relho nestes vagabundos de menor, quebrar a cara 
destes bostas, e prender os pais juntos, incompetentes em educar esse bosta” (SIC). Além da 
necessidade de punição já discutida anteriormente, os trechos de discursos destacados 
indicam uma conotação pejorativa direcionada aos adolescentes e à família, respon-
sabilizando somente esta instituição social, sem refl etir sobre as condições de vida ad-
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versas vivenciadas, sobretudo sobre a falta de acesso aos direitos sociais mínimos para 
a existência humana, previstos na Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988). 

Nos vídeos selecionados, os repórteres e os âncoras dos programas utilizam termino-
logias como “menino bandido”, “garoto boca quente”, “criatura”, para se referir aos 
adolescentes em confl ito com a lei, alvos de suas reportagens sensacionalistas. Além 
disso, os adolescentes são expostos nas fi lmagens, seus rostos e corpos em forma quase 
completa, o que possibilitaria a identifi cação dos mesmos. 

Tal conduta viola o artigo 17 do ECA, o qual prevê que 

O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da iden-
tidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais 
(BRASIL, 1990, s/p).

Além disso, a condução das reportagens parece seguir um roteiro com a fi nalidade 
de explorar o sofrimento humano. Em um dos vídeos, um adolescente de 12 anos de 
idade é retido pela polícia e entrevistado na rua, apresentando sua imagem de corpo 
inteiro e, em alguns momentos, seu rosto de perfi l. O diálogo segue em torno da 
história de vida do garoto, a partir da pergunta do repórter acerca de sua família. Ao 
relatar que sua mãe fora assassinada pelo pai que, em seguida, também foi assassinado, 
o repórter insiste nesta história e o adolescente responde com a voz chorosa. Em certo 
momento, inclusive, o garoto chega a dizer “tá bom, tá bom”, pois demonstra não que-
rer mais responder. Porém o repórter continua com as perguntas, esquecendo-se que, 
para além do ato infracional, existe ali um sujeito. Entretanto, é importante salientar, 
que a exploração da história do garoto não se refere a uma tentativa de compreender 
sua realidade e o porquê de ter chegado até ali, apenas chama a atenção do repórter 
o ato violento em si da morte dos pais, voltando-se na sequência ao ato infracional 
cometido, de forma desconectada de sua história. Neste sentido, “a mídia funciona 
organizando diversos e diferentes fl uxos de acontecimentos; pela via do espetáculo, 
das formas dramáticas e sensacionalistas produz identidades, simpatias, prós e contras” 
(COIMBRA, 2004, p. 3).

Ainda, os repórteres, frequentemente, ao realizarem diversas perguntas que vão além 
do ato em questão, como, por exemplo, “você já matou?” ou “desde quando você pra-
tica assaltos?”, podem contribuir para que o adolescente, ao responder, tenha compli-
cações no sentido da incriminação. Sendo assim, os questionamentos e os juízos de va-
lor voltados aos adolescentes expostos pela mídia, criam preconceitos, interferindo na 
opinião pública. Isto vai de encontro ao artigo 18 do ECA (BRASIL, 1990), que prevê 
que todos devem zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

A mídia se apresenta, portanto, como violadora de direitos destes adolescentes, ao 
expor suas imagens e pressioná-los com perguntas constrangedoras, acompanhadas 
de entonações de deboche e desdém, colocando-os em situações vexatórias e corrobo-
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rando para formação da opinião pública voltada para a punição destes sujeitos. Vale 
lembrar também que ao serem abordados pelos repórteres/jornalistas, os adolescentes 
são obrigados a responder a perguntas elaboradas por adultos, geralmente possuidores 
de maior nível de escolaridade e maturidade cognitiva, pondo em funcionamento um 
processo de violência simbólica, já que os adolescentes expostos estão em franca des-
vantagem quanto a esses quesitos. 

3.2. PRODUÇÃO DO ADOLESCENTE 
INFRATOR E DE SUBJETIVIDADES 
PUNITIVAS/CASTIGADORAS
Neste eixo, pretende-se discutir a questão da produção de subjetividade operada pelas 
matérias e reportagens analisadas nessa pesquisa. A questão da produção de subjeti-
vidade tem sido debatida por inúmeros pensadores da psicologia, sociologia e áreas 
afi ns. Dentre esses, destacamos o pensamento de Guattari e Rolnik (1986), ao refl e-
tirem sobre o processo de produção de subjetividade na contemporaneidade. Segun-
do os autores supracitados, a subjetividade pode ser defi nida como um determinado 
modo de vida, a maneira com habitamos, sentimos, percebemos e compreendemos o 
mundo. Tal modo de compreensão tem, necessariamente, um caráter social, histórico 
e político. Nesse sentido, os autores apontam para uma subjetividade que é produzida 
a partir de determinados contextos sócio-históricos, produção essa operada por diver-
sos dispositivos presentes na contemporaneidade, dentre eles, a mídia.

Nesse sentido, ressaltamos nesse eixo de análise a capacidade que os dispositivos midi-
áticos têm de operar em nós uma modelagem de nossas subjetividades, uma produção 
de formas de compreender o mundo e, mais especifi camente, o fenômeno da crimi-
nalidade. Assim, consideramos a mídia como um dispositivo de produção de subjeti-
vidade, que no cenário brasileiro tem difi cultado qualquer processo de transformação 
social, ao reforçar a periculosidade daqueles que estão presos, ou cometem crimes/
atos infracionais, produzindo em nós medo, e o desejo de eliminação dessa parcela 
da população (COIMBRA, 2004). Atravessados por esse processo de subjetivação, a 
exclusão e violação de direitos para com essas pessoas se torna um fato de pouca im-
portância ou até mesmo desejável.

A partir dessas considerações, interessa-nos explicitar aqui os efeitos, em termos de 
produção de subjetividade, do discurso midiático acerca dos adolescentes em confl i-
to com a lei. Se de um lado temos a produção do adolescente marcado pela ideia de 
periculosidade e de marginalidade, de outro temos a produção, para com aqueles que 
assistem aos vídeos, de subjetividade castigadoras, punitivas, ao se reforçar a ideia de 
que o castigo e a punição seriam maneiras interessantes de se lidar com o fenômeno 
da criminalidade. Na maioria das reportagens analisadas, a postura e os comentários 
dos repórteres caminham na direção de um apoio a punição, ao castigo (inclusive fí-
sico) como elemento necessário para a correção dos adolescentes envolvidos em atos 
infracionais. Em uma das reportagens, em que dois adolescentes, durante um assalto 
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a uma loja, acabam ferindo um pedestre com um tiro, o comentarista do jornal traça 
comentários propositivos: 

[...] Criação em todo país de Reformatórios infanto-juvenis, e eu já tenho o nome 
para o de Florianópolis: Reformatório Infanto-juvenil General Golderino Goldo 
e Silva... Na minha Delegacia não tem “de Menor”, pois se tiver apanha mais, 
apanha corretivamente. (SIC)  

Partindo da ideia de que a mídia defi ne não só o que existe, o que faz ou não parte 
da realidade, mas, sobretudo, produz conotações valorativas sobre os acontecimentos, 
afi rma determinados valores, impulsionando, assim, nossa maneira de agir, entende-
mos que a posição do comentarista permite a produção de um determinado discurso 
que, tomado como verdade, produz determinados modos de compreensão do mundo. 
Abaixo do vídeo postado na internet, comentadores elogiam e aprovam a ideia do 
castigo “corretivo”: “Não vejo problemas  em livrar um animal de sua agonia. Não mes-
mo.”, “Pena de morte já! Única maneira efi ciente de “reformar” bandidos...”, “virei fã 
deste cara! Muito bom!!!!” ou ainda: “P. para ministro da segurança  pública!!!!”.

Como já sinalizado em outros momentos deste texto, a mídia ocupa aqui um papel 
central, construindo a ideia de um criminoso/pecador, e produzindo em nós uma 
“subjetividade punitiva que está pedindo o tempo todo mais castigo” (BATISTA, 
2010, p. 32). Nesse sentido, “precisamos da desconstrução desse dogma do castigo, 
não só na prisão, mas também na educação, na família, na saúde, na cidade”.

Concordamos com Cecília Coimbra ao afi rmar que a mídia fi gura como um dos ele-
mentos que compõem o dispositivo da criminalidade, produzindo em nós medo e 
insegurança (COIMBRA, 2004), forjando assim determinadas subjetividades, ame-
drontadas, inseguras. Segundo a autora, o dispositivo seria um conjunto de elementos 
que compõem os discursos dominantes sobre a questão da criminalidade em nosso 
país. Não podemos deixar de atentar para os efeitos que o dispositivo da criminalida-
de, potencializado pela mídia, produz em todos nós, que não cometemos crime algum 
e provavelmente nunca entraremos em uma unidade prisional. Trata-se da produção 
em nós, de um modo de operar, de uma subjetividade que deseja, cada vez mais, a 
punição e o castigo. Segundo Verani (VERANI, 2010, p.21), “[...] as pessoas querem 
punição, querem mais cadeia. Quando vemos pesquisas de quais são as reivindicações 
sociais, é mais cadeia, mais pena, construção de mais presídios, segurança máxima, 
supermáxima. Isso é um absurdo”.

Nesse sentido, vivemos um momento onde se reivindica cada vez mais castigos, muito 
além de nossa suposta humanidade, porém pouco se fala a respeito de um projeto de 
sociedade, mais justa e igualitária. Ao produzir em nós o medo, a insegurança e o de-
sejo de castigar, a mídia colabora para que deixemos de lado discussões de caráter mais 
amplo, tais como políticas públicas, desigualdades sociais e direitos humanos, temas 
que atravessam, inevitavelmente, a questão da criminalidade na América Latina.
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Assim, entendemos que uma das principais conseqüências do modo com a questão 
da criminalidade, mais especifi camente dos adolescentes em confl ito com a lei, é 
tratada pela mídia, diz respeito a um processo de individualização e naturalização 
desses fenômenos. Ao defenderem uma postura punitiva diante do problema apre-
sentado, os profi ssionais da mídia tendem a individualizar o ato infracional na fi gura 
de quem o cometeu, minimizando explicações que atentem para as diversas ques-
tões sociais envolvidadas nesse processo. Em nenhum momento, nas reportagens 
analisadas, há qualquer tipo de discussão sobre a história daqueles adolescentes, em 
que contexto sócio-histórico estão inseridos, se tiveram e quais direitos seus foram 
violados ao longo de suas vidas.

Além disso, a maioria dos vídeos apresentados apresenta a ideia de “índole ruim” 
ou mesmo de que a criminalidade “vem de família”, produzindo assim o que cha-
mamos de naturalização da criminalidade, já que, nessa perspectiva apresentada, a 
criminalidade está ligada a uma disposição interna ao sujeito, algo que já nasce com 
ele, produzindo uma concepção de subjetividade associada à noção de algo interno, 
de uma “interioridade”. 

É importante, porém, reconhecer que esse acoplamento entre “subjetividade” e “in-
terioridade” não é algo natural. Tal associação é fruto de determinadas forças que em 
momentos históricos particulares produziram essa confi guração, como nos apontam 
Prado Filho e Martins (2007). É, portanto, uma construção do discurso moderno 
atravessada por jogos de saber/poder. Refl etindo a partir de Michel Foucault, os auto-
res supracitados mostram que a invenção da subjetividade pela modernidade se assenta 
na ideia de interioridade, produto da fi losofi a cristã. Ao se apoiar arqueologicamente 
no conceito de interioridade, a noção de subjetividade ganha contornos específi cos, 
como algo interno, que diz da essência dos sujeitos.

As consequências de adotarmos essas concepções acerca do ato infracional e da sub-
jetividade são inúmeras. Além de individualizar e naturalizar o problema, conforme 
já mencionado, esse tipo de produção subjetiva se constitui como uma importante 
problemática, atrelada às questões de segurança pública, por difi cultar que se encare o 
fenômeno do encarceramento contemporâneo com um olhar crítico. 

4. CONCLUSÃO
Este trabalho teve como objetivo mapear os processos de subjetivação presentes em 
reportagens policiais sobre adolescentes em confl ito com a lei. Como resultados, apon-
tamos o processo de violação de direitos de adolescentes em confl ito com a lei na e pela 
mídia, e a construção de interpretações individualizantes acerca do ato infracional, o 
que está diretamente conectado com um processo de produção de subjetividades pu-
nitivas/castigadoras, operados pelos programas policiais da mídia brasileira.

Nesse sentido, chamamos a atenção para o fato de que a mídia, muitas vezes, assume 
o papel de protagonista no processo de violação dos direitos humanos de adolescentes 
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em confl ito com a lei em nosso país. Complementando essa ideia, entendemos tam-
bém que a mídia, sobretudo os programas policiais, têm funcionado como uma forma 
de executar penas sem processo, já que produz humilhação, estigmatização, exposição 
da imagem e execração pública dos sujeitos envolvidos.

A produção de sujeitos anormais, perigosos e possuidores de uma índole ruim, resul-
ta em uma importante estratégia de segregação e exclusão social. Além disso, há um 
intenso apelo às punições mais severas, castigos e leis mais rigorosas como modos de 
solucionar as questões relacionadas à violência urbana. É esse desejo de punição que 
produz, por exemplo, o discurso de que a luta pelos direitos humanos é o mesmo que 
defender bandidos. Acreditamos, contudo, que é dever da mídia funcionar a partir de 
uma outra lógica, produzindo assim, outras subjetividades, capazes de uma refl exão 
sobre as condições sócio-históricas da criminalidade e exclusão social e, sobretudo, 
produzindo subjetividades desejosas pelo aos direitos humanos.

Ressaltamos assim, a necessidade de se repensar a função da mídia na contempora-
neidade, resgatando o compromisso social do jornalismo e a necessidade de defesa 
dos direitos humanos. Nesse sentido, é importante retomarmos uma postura crítica 
como cidadãos, mas também como psicólogos sociais, acadêmicos, professores, etc, 
pois ao lidarmos com essa dimensão subjetiva da realidade (BOCK; GONÇALVES, 
2009), devemos ser capazes de produzir transformações, inquietações, afi rmação da 
vida. Uma das maneiras de fazer isso é denunciando as estratégias contemporâneas de 
violência e extermínio subjetivo, operadas pelos mais diversos dispositivos. 

Discutimos nesse trabalho o papel da mídia, mas é mister atentar para os mais diversos 
elementos que compõem e produzem nossos cotidianos, permitindo que se construam 
certas realidades e não outras. Que realidade queremos construir?
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo registrar a participação de mulheres que 
contribuíram para a formação da imprensa Norte-Rio-Grandense (1960-1980). Buscamos 
reconstituir a trajetória profi ssional dessas mulheres jornalistas, pioneiras e portadoras de di-
ploma universitário, que atuaram no jornalismo impresso, radiofônico e televisivo, bem como 
nos espaços de formação acadêmica. Para tanto, buscamos material bibliográfi co pertinente à 
investigação, pesquisas no arquivo de empresas jornalísticas, nos acervos particulares de histo-
riadores, entrevistas com as jornalistas elencadas e depoimentos de colegas de profi ssão. Com 
esta pesquisa, temos a oportunidade de oferecer nossa parcela de contribuição à história do 
jornalismo potiguar bem como à história das mulheres, ampliando o conhecimento de estu-
dantes de jornalismo e pesquisadores sobre a trajetória da imprensa no Rio Grande do Norte. 

Palavras-chave: Jornalistas profi ssionais. Perfi s. Historiografi a. Mulheres. Pioneirismo.

PRESS AND WOMAN: PIONEERING AND 
TRAJECTORIES OF NORTH RIO GRANDE 
PROFESSIONAL JOURNALISTS (1960-1980)

ABSTRACT: Th is article aims to record the participation of women who contributed to 
the making of North Rio Grande press (1960-1980). We seek to reconstitute the career of 
these women journalists, pioneers and carriers of university degree, who worked in print 
journalism, radio and television, as well as in the spaces of academic training. Th erefore, we 
seek relevant bibliographic material for research, research in the newspaper companies fi le in 
private collections of historians, interviews with the listed journalists and testimonials from 
professional colleagues. With this research we have the opportunity to off er our share of con-
tribution to Natal journalism history and the history of women, expanding the knowledge of 
journalism students and researchers about the history of the press in Rio Grande do Norte.

Keywords: Professional journalists. Profi les. Historiography. Women. Pioneering.
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1. INTRODUÇÃO
Este estudo nasceu do desdobramento da pesquisa Uma busca nos arquivos: a história 
da imprensa norte-rio-grandense (1832-1950), fi nalizado em 2008, apoiado pelo Fun-
do de Apoio à Pesquisa (FAP) da Universidade Potiguar, instituição na qual leciono, 
entre outras disciplinas, História e Atualidades do Jornalismo no Curso de Comuni-
cação Social. Além do coordenador do projeto, prof. Manoel Pereira da Rocha Neto 
e das bolsistas, Heloiza Magalhães, Mariana Vieira e Roberta Maia o mesmo teve a 
participação dos alunos da disciplina História e Atualidades do Jornalismo. Esses dis-
centes realizaram uma pesquisa documental nos arquivos do Instituto Histórico e Ge-
ográfi co do Rio Grande do Norte (IHG/RN) e no Centro de Documentação cultural 
Solar João Galvão de Medeiros. 

O referido projeto tinha entre seus objetivos traçar perfi s de jornais do Rio Grande do 
Norte, preservar sua memória, construir sua história, disponibilizar material de pes-
quisa para professores, pesquisadores, historiadores e estudante de Jornalismo, além de 
fomentar a pesquisa na área da Comunicação Social.

Em agosto de 2006, durante o percurso das pesquisas, deparamo-nos com a revista 
Cigarra que circulou, em Natal, em 1928 e 1929. De imediato, fi camos seduzidos 
pelo material jornalístico. No entanto, naquela ocasião, tínhamos como objetivo de 
pesquisa apenas catalogar os periódicos encontrados (entre eles a revista Cigarra), bus-
cando construir um banco de dados capaz de balizar o trabalho dos historiadores e dos 
cientistas da comunicação no Rio Grande do Norte, dentro do período das comemo-
rações dos 200 anos de imprensa no Brasil, comemorado em 2008.

A descoberta desses materiais jornalísticos deixou rastro de curiosidade e inquietação. 
Tínhamos a imensa sensação de que algo no futuro deveria ser realizado com aqueles 
exemplares. E foi assim que, em 2010, demos início a mais uma empreitada: a pesqui-
sa intitulada A contribuição de Maria do Céu Pereira Fernandes na imprensa norte-rio-
-grandense (década de 1930). O estudo teve como objetivo analisar a produção jorna-
lística de Maria do Céu Pereira Fernandes no jornal O Galvanópolis, que circulou, em 
Currais Novos, nos anos de 1931 e 1932.

Cumprido e fi nalizado este trabalho de pesquisa, em 2011, a semente do aprendizado 
plantada durante todo o percurso precisava agora crescer e multiplicar. Foi por esse 
motivo que, em 2012, produzimos a pesquisa intitulada Revista Cigarra: cenário social 
e intelectual de Natal nos anos de 1920, concluída em 2013.

Paralelamente ao desenvolvimento das pesquisas institucionais já mencionadas e, em 
articulação com elas, continuamos empreendendo esforços junto aos alunos da disci-
plina História e Atualidades do Jornalismo1 no desenvolvimento de produções audio-
visuais que buscam registrar a trajetória de veículos, periódicos e perfi s de jornalistas 
que atuaram no Rio Grande do Norte. A exemplo do vídeo Ana Maria Cocentino: a 
determinação e a delicadeza de uma jornalista, desenvolvido pelos alunos Aline Cristi-
na, Anderson Vicente, Juliana Farias, Janaína Silva e Katarina das Vitórias. A produ-
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ção audiovisual Rogério Cadengue: Sonho, logo existo, das alunas Laís Pedrosa, Danielle 
Soares, Erika Paiva, Karen Oliveira, Lívia Confessor e Nara Peixoto, foi, inclusive, 
premiada no XVIII Prêmio Expocom 2011 – Exposição da Pesquisa Experimental em 
Comunicação, etapa regional. Hoje se somam mais de 15 produções audiovisuais que 
oferecem sua parcela de contribuição à história do jornalismo brasileiro, particular-
mente o norte-rio-grandense.

Apesar dos esforços empreendidos, sentimos a necessidade de mais produções sobre a 
temática que irá contribuir com as poucas existentes no Rio Grande do Norte. A pes-
quisa Mulheres jornalistas: formando a imprensa norte-rio-grandense (1960-1980) vem 
somar e preencher uma lacuna identifi cada na própria historiografi a: a necessidade 
de buscar essa ‘outra história’, ou seja, revelar a participação das mulheres durante os 
processos históricos, que é também relevante no jornalismo.

Registramos a participação feminina na imprensa norte-rio-grandense por meio de 
um levantamento que irá reunir perfi s de jornalistas que ofereceram sua parcela de 
contribuição na construção da imprensa potiguar no período investigado. Jornalistas 
profi ssionais, portadoras de diplomas universitários, que atuaram como pioneiras e 
desbravadoras no jornalismo impresso, radiofônico e televisivo, bem como nos espa-
ços de formação acadêmica desses profi ssionais. Mulheres cronistas, articulistas, edito-
ras, redatoras, fotógrafas e professoras universitárias. 

Justifi camos o período investigado, décadas de 1960, 1970 e 1980, uma vez que iden-
tifi camos nessas confi gurações eventos que permitiram a inserção da mulher no jor-
nalismo profi ssional. Em 1962, foi criada a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, 
em Natal; na década seguinte a inauguração da primeira estação local de televisão, a 
TV Universitária de Natal, responsável por absorver boa parte dessas mulheres di-
plomadas, e na década de 1980 quando se intensifi ca a participação das mulheres no 
mercado jornalístico potiguar. Com esta pesquisa, temos a oportunidade de ampliar o 
conhecimento de estudantes de jornalismo e pesquisadores sobre a trajetória do jorna-
lismo no Rio Grande do Norte.  

2. MULHERES E IMPRENSA NORTE-
RIO-GRANDENSE: BREVE TRAJETÓRIA 
Durante muito tempo, as mulheres foram percebidas como coadjuvantes na história 
e suas ações pouco ou nunca reveladas. Quase não aparecem na escrita historiográfi ca, 
deixando a impressão de que não participavam dos grandes nem dos pequenos acon-
tecimentos da humanidade. Mas será que elas foram de fato meras espectadoras dos 
acontecimentos históricos? 

A escritora inglesa Virgínia Woolf (1985) destaca em seu ensaio Um teto todo seu, a 
ausência da mulher na historiografi a do século XIX. Ela sugere, no seu texto, que fosse 
acrescentado um suplemento à história, de modo que as mulheres pudessem ali apare-
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cer, pois, frequentemente elas são percebidas de relance na vida dos grandes homens, 
despachadas logo para o segundo plano, ocultando, às vezes, um piscar de olhos, um 
riso ou uma lágrima. 

Referindo-se a essa passagem, Scott (1992, p. 75) registra que “Virgínia Woolf refl ete 
sobre as inadequações da história existente, uma história que necessita ser reescrita, 
porque em determinados momentos parece um pouco estranha, como se fosse irreal, 
desequilibrada, ou seja, carente, insufi ciente, incompleta”. 

Através desta análise, verifi camos a lacuna existente dentro da própria historiografi a, 
acarretando considerações que permeiam desde o esquecimento até a diminuição da 
importância sobre a compreensão histórica da participação da mulher na sociedade: 

As mulheres não são passivas nem submissas. A miséria, a opressão, a dominação, 
por reais que sejam, não bastam para contar a sua história. Elas estão presentes 
aqui e além. Elas são diferentes. Elas se afi rmam por outras palavras, outros gestos. 
[...] Elas traçam um caminho que é preciso reencontrar. Uma história outra. Uma 
outra história (PERROT, 1988, p. 212). 

A necessidade de buscar essa ‘outra história’, ou seja, revelar a participação das 
mulheres durante os processos históricos, é também importante no jornalismo. Na 
obra de Sodré (1999), História da imprensa no Brasil, não encontramos praticamen-
te nenhuma referência às mulheres editoras, redatoras, produtoras e colaboradoras. 
O escritor apenas cita, ligeiramente, O Jornal das Senhoras, publicado no Rio de 
Janeiro de 1852 a 1855.

Mais adiante, o autor destaca o nome das escritoras Júlia Lopes de Almeida e Car-
mem Dolores. Mas, e as outras publicações femininas? E sobre as suas idealizadoras? 
Retirando O Jornal das Senhoras, nenhuma outra produção realizada por mulheres foi 
destacada pelo escritor. Ficaram esquecidos os jornais O Belo Sexo (1862), dirigido por 
Júlia de Albuquerque Sandy Aguiar, O Sexo Feminino (1873), produzido por Fran-
cisca Senhorinha da Motta Diniz e A Família (1888), fundado por Josefi na Álvares 
Azevedo. Da mesma forma, não foram registradas as revistas A Mensageira (1879), 
que circulou em São Paulo, sob a direção da poetisa Prisciliana Duarte da Almeida e a 
Revista feminina (1914), fundada pela paulista Virgilina de Souza Salles e que circulou 
por vinte e dois anos. 

Buitoni (1990) foi uma das primeiras pesquisadoras a chamar a atenção para a ne-
cessidade de ampliação às pesquisas sobre imprensa feminina. Trabalhos específi cos 
sobre mulheres e imprensa são poucos, o que mostra a necessidade de analisar o tema. 
Passados dezoitos anos após a constatação acima, a lacuna sobre a temática persiste: “o 
fato é que os estudos sobre a mulher e jornalismo são raros” (ABREU, 2008, p. 148). 

Apesar dos estudos estarem mais concentrados na investigação da imprensa femini-
na e da imprensa feminista, segundo Abreu (2008), as pesquisas se ampliaram e atu-
almente é possível identifi car propostas voltadas para a análise da mulher jornalista 
de diversos ângulos. 
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Pesquisadores brasileiros, valendo-se do aporte teórico da História Cultural, têm pro-
duzido estudos sobre a temática que desvela e consolida o lugar da mulher na história. 
Destacamos a presença incisiva das pesquisadoras Mary del Priore, Jane Soares de 
Almeida, Maria Arisnete Câmara de Morais, Norma Telles, Otêmia Porpino Gomes e 
Margareth Rago. 

As autoras se notabilizaram quer pelo desenvolvimento de trabalhos, individual e 
coletivamente, quer pela publicação de textos, organização de obras ou orientação 
em que a mulher é a personagem principal (VIDAL, 2006, p 19).

Pesquisas sobre a participação de mulheres que contribuíram para a formação da im-
prensa norte-rio-grandense, no século XX, são objetos de pesquisa que gradativamente 
se consolidam. Existem trabalhos sobre esse assunto, como a pesquisa de Rocha Neto 
(2013) intitulada Júlia Medeiros: uma trajetória entre a educação e a imprensa no Rio 
Grande do Norte. Nela, o autor reconstituiu as práticas jornalísticas e educativas de 
Júlia Medeiros, no município de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, nas décadas 
de 1920 e 1930, justifi cadas pela visibilidade dessa mulher na construção da sociedade 
letrada norte-rio-grandense e participação na imprensa potiguar. 

Um outro exemplo é a pesquisa de Carvalho (2012). Em Sutilezas femininas de Pal-
myra Wanderley, o leitor encontra um pouco da biografi a de Palmyra Wanderley, seus 
livros publicados e seus textos jornalísticos registrados na revista Via-Láctea (1914-
1915) e nos jornais A República e Diário de Natal, entre o período de 1914 a 1920. 

Outras pesquisas sobre a temática foram concluídas. A contribuição de Maria do Céu 
Pereira Fernandes na imprensa norte-rio-grandense (década de 1930), de Carvalho, Ro-
cha Neto e Mendes (2011), permite 

ver as marcas de um determinado tempo condicionado às transformações que a 
sociedade brasileira vivia naquele momento histórico. Nos seus textos, registrados 
quase sempre na primeira página do jornal, identifi camos sua preocupação em 
discutir o progresso da nação, a religiosidade, a condição feminina e a educação 
(CARVALHO; ROCHA NETO; MENDES, 2011, p. 51-52). 

A Dissertação de Nogueira (2002), intitulada Dolores Cavalcanti: entre a docência e o 
jornalismo em Ceará-Mirim/RN (1903-1930), analisa a contribuição dessa educadora, 
observando sua relação com a educação e as práticas jornalísticas, durante as primeiras 
décadas do século XX. Nessa análise, ela representa Dolores Cavalcanti como uma 
mulher de grande atuação no município de Ceará-Mirim, numa época em que a socie-
dade valorizava a mulher voltada às atividades do lar e com comportamentos discretos. 

Outra mulher de destaque é Francisca Nolasco Fernandes, mais conhecida como Dona 
Chicuta (1908-1995). Além de educadora, Chicuta Nolasco escrevia crônicas diárias 
no jornal A República, entre os anos de 1948 e 1950; no jornal A Ordem, entre 1947 
e 1951, outros indícios de “seus escritos evidenciam a sua importância e envergadura 
intelectual” (MORAIS, 2006, p. 22). 
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Registramos, ainda, a pesquisa de Gomes (1999) Imprensa feminina: o jornal A Espe-
rança (1903-1909). Com um jornal, um grupo de moças Adelle de Oliveira, Etelvina 
Antunes, Maria Carolina de Araújo Maciel, liderado pelas duas professoras escritoras 
Maria Dolores Bezerra Cavalcanti e Izaura Carrilho, ambas editoras do jornal, assumia 
publicamente o compromisso de divulgar a produção literária feminina local. Circu-
lava como um veículo noticioso e periódico, de tiragem mensal, contendo novidades, 
constituído de folhas soltas dobradas em forma de caderno.

A História Cultural abriu caminho para a construção desses objetos de estudos. Tal 
concepção de fazer história também permite a elaboração desta pesquisa, iniciada em 
abril de 2014. Com a ampliação dos estudos sobre mulheres e jornalismo, é possível 
investigar a trajetória, o pioneirismo e o perfi l de mulheres jornalistas que atuaram na 
imprensa potiguar. 

Alguns historiadores, cientistas sociais ou estudiosos da comunicação procuram 
entender o lugar que elas ocupam nas redações; outros buscam destacar as ima-
gens e representações que a imprensa está construindo sobre a mulher, o perfi l das 
profi ssionais, as relações entre profi ssão e vida privada, biografi as de mulheres que 
foram pioneiras ou se destacaram na profi ssão, etc. (ABREU, 2008, p. 153). 

Os primeiros passos desta pesquisa nos conduziram ao nome de 17 (dezessete) jor-
nalistas: Inês da Cunha Pinheiro, Ivonete de Freitas Cadengue, Nice Maria, Tânia 
Mendes Damasceno de Farias; Miriam Coeli de Araújo Dantas da Silveira; Lauraci 
Costa; Vanilda Vasconcelos; Neuza Farache; Vânia Marinho; Marize Lima de Castro; 
Ana Maria Cocentino Ramos; Lenira Fonseca; Aparecida Ramos; Elieusa Dias; Kátia 
Valéria; Adeny Kalina e Salete Queiroz. 

O que levaram essas mulheres a escolherem o jornalismo? Como era o ambiente uni-
versitário? Sofreram preconceito? E após a diplomação, como se deu a inserção nas 
redações? Como era o ambiente das redações? Foram bem recebidas? Qual o cenário 
da imprensa potiguar do período investigado? São algumas das nossas inquietações. 

Trazer à tona o registro das participações femininas na história, inclusive no jor-
nalismo “pode contribuir para um melhor entendimento das relações sociais e da 
hierarquização dos indivíduos na sociedade e, sobretudo, pode esclarecer como os 
valores de igualdade refl etem o processo de modernização da sociedade industrial” 
(ABREU, 2008, p. 147). 

Reconstruir pedaços dessa história é conhecer os processos históricos que construíram 
o sentido das representações jornalísticas da sociedade potiguar. É, ainda, a grande 
provocação para aqueles que aceitam seguir o caminho da pesquisa. Apesar das difi cul-
dades inerentes ao trabalho do pesquisador, debruçamo-nos a esta inquietação. Enfi m, 
está lançado mais um desafi o. 

As primeiras impressões da participação feminina no jornalismo brasileiro ocorreram 
ainda na primeira metade do século XIX. A sociedade se encontrava em efervescência 
com o processo de transformação política que culminou com a Proclamação da Re-
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pública. A sociedade aristocrática brasileira passa a ser estruturada nos moldes de uma 
república federativa. 

No Rio Grande do Norte, jovens intelectuais idealistas e entusiasmados ten-
tavam reorganizar a política local dentro do modelo republicano, seguindo os 
princípios de uma democracia burguesa, com a visão de modernidade. Como 
não poderia deixar de ser, as mulheres acompanhavam e, de forma discreta, 
participavam dessas transformações e, como cidadãs, deram a sua contribuição, 
inicialmente participando de eventos culturais que lhes proporcionaram opor-
tunidades de utilizar a nova forma de comunicação social, o jornal - até mesmo 
sem o suporte tecnológico da imprensa - em uma demonstração de determina-
ção para assumir e expressar suas opiniões, embora escondendo os seus nomes 
através do uso de pseudônimos (GOMES, 2004). 

Grande parte dessas mulheres foi destaque na literatura, no magistério e no jornalismo. 
O gênero opinativo da crônica e do artigo, adotado preferencialmente por elas, eram 
assinados com pseudônimos por duas prováveis razões: prática cultural da época ou 
proteção contra o julgamento público. De acordo com Gomes (2004), entre essas mu-
lheres estava dona Dionísia Gonsalves Pinto, uma das primeiras cronistas brasileiras, 
reconhecida como Nísia Floresta Brasileira Augusta ou simplesmente Nísia Floresta. 

1831 foi um ano fecundo para Nísia. Foi este justamente o ano de sua estreia nas 
letras. No Espelho das Brasileiras, um jornal dedicado às senhoras pernambucanas, 
do tipógrafo francês Adolphe Emille de Bois Garin, começava a surgir a escritora. 
E durante os trinta números (de fevereiro a abril) do jornal, a maioria hoje desa-
parecida. Nísia vai colaborar com artigos em que trata da condição feminina em 
diversas culturas antigas (DUARTE, 1995). 

Ultrapassando a condição de leitora, a escritora Úrsula Barros Garcia ingressa no jor-
nalismo por meio do periódico político Rio Grande do Norte (1890-1896). Sua atu-
ação como articulista só foi possível pela permissão de seu pai, Francisco Amorim 
Barros, diretor do jornal.

Úrsula Garcia escreveu muitos artigos de fundo, muita crônica sacudida, comen-
tados como sendo dos primeiros jornalistas da cidade. Só a família e os mais ín-
timos sabiam quem era a verdadeira origem dessa prosa percuciente e clara que a 
todos encantava (CASCUDO, 1976 apud GOMES, 2004). 

Entre 1831 e 1987, cerca de novecentas e oitenta mulheres participaram no jorna-
lismo norte-rio-grandense, desde colaboradoras, cronistas, articulistas, editoras, até 
jornalistas profi ssionais atuando no jornalismo impresso, radiofônico e televisivo, con-
forme registro dos autores: Luiz Fernandes, José Gurgel de Araújo e Manoel Rodrigues 
de Melo (GOMES, 1999).



50

Ano 4, n° 1, dez.2014/maio.2015 

3. PIONEIRAS NO 
JORNALISMO PROFISSIONAL 
NORTE-RIO-GRANDENSE 
Inês da Cunha Pinheiro e Myriam Coeli de Araújo Dantas da Silveira foram as primei-
ras mulheres a desbravarem o jornalismo profi ssional potiguar. Inês, obteve o primeiro 
registro profi ssional de Jornalista na DRT/Natal, em 1948, e Miriam Coelli que além 
de atuar na redação de jornal, tinha diploma universitário de graduação em Jornalis-
mo, pela Universidade de Madrid, no início da década de 1960. Com a criação da 
Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza no ano de 1962, em Natal, Miriam passou a 
ser também professora de jornalismo. 

A Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza despertou o interesse de jovens secundaristas 
que passaram a fazer opção pela carreira jornalística. 

Terminado o período de formação universitária, essas primeiras jornalistas pro-
fi ssionais, respaldadas pelo conhecimento acadêmico e científi co, enfrentaram 
o mercado de trabalho, nas redações de jornais locais, a partir do ano de 1963, 
quando a Faculdade diplomou sua primeira turma de Bacharéis em Jornalismo. 
No fi nal da década de 1960, a Faculdade foi incorporada a Universidade Fe-
deral no Rio Grande do Norte na condição de Curso de Comunicação Social, 
habilitação em Jornalismo. Nos cinquenta e um anos de formação universitá-
ria, muitas mulheres jornalistas passaram por seus bancos escolares. Entre elas 
encontram-se Lenira Fonseca, Aparecida Ramos, Elieusa Dias, Kátia Valéria, 
Adeny Kalina (GOMES, 2004). 

Em 1965, Lauraci Costa foi a primeira mulher graduada na primeira turma da Fa-
culdade de Jornalismo Eloy de Souza. Atuou no jornal Diário de Natal no período de 
1966 até 2000. 

Abreu (2008, p. 155) revela que “o jornalismo de televisão muito favoreceu às mu-
lheres, dando-lhes maior visibilidade como profi ssionais”. O telejornalismo surgiu, 
no Rio Grande do Norte, na década de 1970, com a inauguração da primeira estação 
local de televisão em 1972, a TV Universitária de Natal. Foi responsável pela desco-
berta dos primeiros talentos na área televisiva. A mulher jornalista passou a expor sua 
imagem na televisão por meio do telejornalismo:

O primeiro jornal foi o Telejornal 5, dirigido por Berilo Wanderley. Nesse progra-
ma, que foi ao ar em 1973, verifi cou-se a participação da jornalista Tânia Mendes, 
a primeira apresentadora do jornalismo potiguar. [...] Outra pioneira do jornalis-
mo potiguar é a jornalista Vânia Marinho, que atuou em diversas funções, como 
repórter, apresentadora, editora, entre outras (ROCHA NETO, 2001, p. 101). 

A jornalista Tânia Mendes trabalhou em outras empresas jornalísticas, foi docente 
do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
chefe do Departamento de Comunicação Social (DECOM) da mesma universidade.
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Discente de Myriam Coeli, Ana Maria Cocentino é uma das primeiras jornalistas 
profi ssionais do Estado a assumir plenamente as atividades jornalísticas. Terminou 
o curso de Jornalismo em 1966. Foi da segunda turma da Faculdade Eloy de Souza. 
Retorna à faculdade em 1969, agora para lecionar a disciplina História do Jorna-
lismo e Técnica de Jornal. Com a incorporação da Faculdade de Jornalismo Eloy 
de Souza à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1976, Ana Maria 
passou a ser professora do DECOM. Permaneceu na função até 1991, quando se 
aposentou. De acordo com Gomes (2007), ela participou ainda da administração 
universitária, na condição de chefe de departamento, como membro de conselhos 
superiores, do conselho editorial da editora universitária e dirigiu o centro de Ci-
ências Humanas, Letras e Artes, na UFRN. 

Paralelamente às funções de docência e de administração universitária, Ana Maria tra-
balhou nas redações dos jornais Tribuna do Norte, Diário de Natal e O Poti. Primeira 
mulher a exercer as atividades como repórter fotográfi co e diagramadora, atuou como 
redatora, editora, assessora de imprensa da Secretaria de Educação do Estado e do 
Instituto de Previdência dos Servidores de Natal. Foi correspondente das Agências de 
Notícia ANDA e Meridional, presidiu o Sindicato dos Jornalistas Profi ssionais do Rio 
Grande do Norte (1986-1989) e, entre os anos de 1974 e 1978, dirigiu a Associação 
Norte-Rio-Grandense de Imprensa (ANI). 

Em 1992, mesmo após a sua aposentadoria, retoma suas atividades jornalísticas como 
editora do caderno mensal DN Educação, coordenadora do Projeto Ler, no Diário de 
Natal e superintendente do complexo de Comunicação da UFRN, que acolhe a TV 
Universitária de Natal, a Rádio Universitária da UFRN e a Assessoria de Imprensa da 
mesma instituição de ensino superior. 

A jornalista Marize Lima de Castro, por sua vez, estreita os laços do jornalismo com 
a literatura. Concluiu o curso de Jornalismo em 1984. A jornalista e poetisa se dedica 
ao jornalismo cultural. Foi uma das fundadoras e primeira editora do jornal cultural 
O Galo, da Fundação José Augusto, em 1988. Assumiu, em 1993, a editoria do Ca-
derno de Encartes do Jornal de Natal. Nesse mesmo periódico, publica a coluna Fora 
de Pauta. Hoje exerce as funções de técnico em Comunicação Social da UFRN, onde 
faz parte dos conselhos editorais das revistas Vivência e Odisséia. 

Ivonete de Freitas Cadengue foi da primeira turma do Curso de Jornalismo da UFRN. 
A jovem tímida iniciou seus estudos no ano de 1974. 

Na época não tinha a facilidade que existe hoje, afi nal, estamos falando de uma 
década distinta, onde costumes e modos eram vivenciados de outra maneira. 
Quando a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza deixou de existir e foi incorpo-
rada à UFRN, muitas foram as difi culdades. Dentre elas a precariedade do trans-
porte público, acesso ao local, ambiente adequado para os estudos e laboratórios 
(CADENGUE, 2014).

Ela lembra que o Jornalismo não foi sua primeira opção para o vestibular: “sempre 
gostei da área da administração. Quando prestei vestibular, minha primeira opção foi 
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para o curso de Administração. O Jornalismo veio em terceiro lugar, por infl uência de 
Rogério2”(CADENGUE, 2014). 

Ivonete Cadengue não passou em Administração e foi aprovada para o curso de Jor-
nalismo. Concluiu o curso em 1977. Foi estagiária na TV Universitária de Natal e 
revisora no Jornal A República. 

Enquanto muitos queriam trabalhar na televisão, eu queria trabalhar na rádio, já 
que era muito tímida, falava pouco e meus textos eram curtos e objetivos, mas a 
vida me levou para outros lados. Hoje superei um pouco esse meu jeito. Até sair 
da LBA, fi quei apenas na docência (CADENGUE, 2014). 

Pararelamente aos estudos, Ivonete começou a trabalhar, como agente administrati-
va, em 1976, na LBA Concurso. No ano de 1979 vai para São Paulo com Rogério 
Cadengue fazer o Mestrado em Jornalismo Empresarial. Finalizada a Pós-Graduação, 
ambos retornam para Natal e dão continuidade às suas atividades jornalísticas e acadê-
micas. Ivonete ingressa na UFRN como docente. “Além de professora, estive à frente 
da hemeroteca do curso de Jornalismo, participei de bancas examinadoras e projetos” 
(CADENGUE, 2014). 

Aposentou-se da Universidade em 2004. Não manteve contato com as pessoas de sua 
época, nem da sua turma do curso de Jornalismo. Quando se aposentou, Ivonete pre-
tendia viajar e aprender outros idiomas. Mas, pouco tempo depois sua mãe adoeceu e 
ela teve que engavetar essas ideias.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Enveredar na pesquisa historiográfi ca e reconstituir trajetórias e práticas jornalísticas 
de mulheres na imprensa do Rio Grande do Norte do Norte não é tarefa fácil. Na 
busca das fontes, dos sujeitos que participaram e atuaram para escrita de dessa his-
tória, considerada subalterna pela historiografi a tradicional, requer do pesquisador 
um olhar e uma interpretação contextualizada e confi gurada de um determinado 
período histórico. 

Da imprensa escrita até a imprensa falada de hoje e, também, via internet, as mulheres 
conseguiram superar obstáculos e vencer barreiras sociais. Elas conquistaram as reda-
ções que eram ambientes masculinizados e com práticas pertinentes ao gênero mascu-
lino como gírias e comportamentos e atitudes inerentes ao homem datado e situado 
naquele período histórico. 

De Úrsula Garcia, em 1890, até as atuais, apresentadoras, repórteres, editoras, reda-
toras e colunistas que formam a imprensa potiguar conquistaram espaço na opinião 
pública e vêm provando, diariamente, que são profi ssionais competentes na tarefa do 
fazer jornalístico do Rio Grande do Norte. 
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Na historiografi a local, verifi camos que há lacunas no tocante aos lugares de atuação 
da mulher, entre elas a imprensa. Na intenção de reconstituir parte dessa ‘outra histó-
ria’, é que reconstituímos perfi s de jornalistas que ofereceram sua parcela de contribui-
ção na construção da imprensa potiguar. 

Registramos e evidenciamos, na presente pesquisa, a atuação da mulher na imprensa 
norte-rio-grandense por meio de um levantamento de trajetórias e perfi s de jornalistas 
profi ssionais que atuaram na construção da imprensa potiguar no período investigado. 
Elas atuaram como jornalistas profi ssionais, portadoras de diplomas universitários, 
consideradas como pioneiras e desbravadoras no jornalismo impresso, radiofônico e 
televisivo, bem como nos espaços de formação acadêmica. 

Registrar a importância das práticas jornalísticas dessas mulheres no jornalismo po-
tiguar e evidenciar seus perfi s como mulheres diferenciadas é relevante para a com-
preensão da equidade de gênero, como também tornar notóri a a importância da 
mulher no âmbito público. Muitas fi caram e foram silenciadas pela trajetória da 
História Tradicional parecendo e deixando a entender que a história é feita apenas 
por personalidades masculinas, considerando-as como cidadãs de segunda categoria 
e excluídas da História.
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dos espaços de discussão acadêmica (Intercom, SBPJor, Alcar, Compós, entre outras).

2 Ivonete foi casada com o jornalista Rogério Bastos Cadengue. O jornalista pernambucano fez parte 
da última turma da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. Sua primeira experiência profi ssional, 
ainda como estudante, foi no jornal A República, no ano de 1973. Posteriormente fez parte da Asses-
soria de Comunicação do Governo do Estado (Cortez Pereira) e da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Revista Imprensa). Foi redator na Dumbo Publicidade e Propaganda; trabalhou na 
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na TV Universitária de Natal. Em 1978 retorna à UFRN como docente. Dentre muitas contribuições 
desse profi ssional, destacamos, ainda, a recriação do Sindicato dos Jornalistas Profi ssionais do Rio 
Grande do Norte (Sindjorn). Fora do Estado, participou da fundação da Intercom (Sociedade Brasi-
leira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), foi repórter no Diário do Grande ABC, em Santo 
André (SP), repórter na Empresa Brasileira de Notícias (EBN), repórter especial no Jornal de Brasília 
e editor no Correio do Brasil.
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RESUMO: O presente trabalho visa analisar as identidades das personagens no cenário do 
romance social Algemas de sol e chuva, da escritora norte-rio-grandense Elma Luzia Mousi-
nho.  Passado no interior do nordeste brasileiro, narra a história de uma família e os pro-
blemas encontrados por ela, ilustrando o sofrimento dos que padecem com a seca e com a 
displicência dos que foram eleitos para resolver essa situação. O suporte teórico usado para 
análise da obra se ampara no conceito de romance social (LUCAS, 1976) e nas considera-
ções sobre identidade de Sygmunt Bauman (2005). A autora foge da casualidade ao desven-
dar mecanismos de poder ocultos, trazendo à tona um sistema de mutilação social muitas 
vezes invisível para os que não sofrem com a tragédia da seca. 

Palavras-chave: Romance social. Identidade. Algemas de sol e chuva.

ALGEMAS DE SOL E CHUVA: 
METAPHOR OF OPPRESSION

ABSTRACT: Th e present work analyzes the identities of the characters in the scenario of 
the social novel Algemas de sol e chuva, written by Elma Luzia Mousinho. Passed in the inner 
area of the Brazilian northeast, It tells the story of a family and the problems encountered by 
them, illustrating the plight of those suff ering from the drought and the indiff erence of those 
who were elected to resolve this situation. Th e theoretical analysis used to support the work 
bolsters in the concept of social novel (LUCAS, 1976) and in the considerations about iden-
tity of Sygmunt Bauman (2005). Th e author escapes from the casualness when she unravels 
mechanisms of hidden forces, bringing up the system of social harm often invisible to those 
who do not suff er from the tragedy themselves.

Palavras-chave: Social novel. Identity. Algemas de sol e chuva.
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1. INTRODUÇÃO

Enquanto existir nas leis e nos costumes uma organização social que cria infer-
nos artifi ciais no seio da civilização, juntando ao destino, divino por natureza, 
um fatalismo que provém dos homens; enquanto não forem resolvidos os três 
problemas fundamentais a degradação do homem pela pobreza, o aviltamento da 
mulher pela fome, a atrofi a da criança pelas trevas; enquanto, em certas classes, 
continuar a asfi xia social ou, por outras palavras e sob um ponto de vista mais 
claro, enquanto houver no mundo ignorância e miséria, não serão de todo inúteis 
os livros desta natureza. (Victor Hugo)

Algemas de Sol e Chuva (1985), da autora norte-rio-grandense Elma Luzia Mousinho, 
narra um período da história da família de Zefa. Eles moram na zona rural de alguma 
cidadezinha do interior do nordeste brasileiro que sofre com as práticas mandonistas 
de um político corrupto. 

Neste romance, Mousinho narra um caso que não que abrange apenas um grupo de 
uma região e os acontecimentos de suas vidas, mas confl itos expressivos que levam o 
leitor a refl etir sobre problemas seculares que atingem os camponeses sem terra e o 
abandono dos governantes. A partir da leitura de sua obra, propomos-nos a analisar 
a sociedade narrada, bem como as identidades construídas no percurso individual e 
coletivo, denunciando a partir do individual os problemas sociais de todo um grupo. 

Por isso, assim como Victor Hugo escreveu no prefácio de Os Miseráveis, enquanto 
houver na terra miséria gerada pela organização social não serão de todo inúteis os 
livros desta natureza.

2. DA AUTORA À OBRA
Posto que a “obra participa da vida do autor” (MAINGUENEAU, 1995. p. 46), pas-
samos a apresentar a autora Elma Luzia Mousinho. Professora e escritora, nascida na 
cidade do Natal, em 29 de março de 1955, seu pai, João Lopes Mousinho Filho, foi 
poeta, mesmo sem jamais ter publicado. Elma Luzia ainda ouvia histórias que sua 
mãe, Honestália dos Reis Mousinho, contava, e seu avô paterno também tinha afi ni-
dade com a escrita, ele redigiu, editou e publicou a primeira revista do Rio Grande do 
Norte, A Revista do Norte. 

A autora estudou no Atheneu Norte-rio-grandense e na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, tendo se formado em Ciências Biológicas, e feito especialização em 
Psicopedagogia na Universidade Potiguar. Suas publicações são Algemas de sol e chuva 
(1985), seu primeiro romance e que teve quatro edições. O segundo foi Cercas da 
opressão (1986), também com quatro edições, seguido pelos infantis Correio para o céu 
(1987, cinco edições) e A revolta do relógio (1988, três edições). Em 1988, o poema 
“Semente”, foi incluído na Coletânea de poetas brasileiros, publicada pela Crisálides 
Editora, do Rio de Janeiro.1 

1 Informações cedidas via e-mail pela autora do romance.
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2.1. A OBRA E A NATUREZA DO ROMANCE
Algemas de sol e chuva trata do sofrimento e da mutilação do indivíduo como um ser 
social, introduzindo o leitor em um ambiente representativo da realidade nordestina 
através de descrições da paisagem física e humana, aspectos identitários dos persona-
gens e a interação linguística presente. 

Seu título, Algemas de sol e chuva, transcreve mais do que a limitação das personagens 
presas aos eventos da natureza, que determinam o sucesso ou fracasso da colheita. De 
acordo com o Dicionário Barsa da Língua Portuguesa (1980), algema é “Ferro com que 
se prende alguém pelos pulsos ou tornozelos. 2. Opressão.” A opressão vem da ação do 
prefeito que deveria vir a favor dos camponeses, que em vez disso usa dos elementos 
da natureza para tolher os movimentos dos seus eleitores, deixando-os sempre necessi-
tados de seus “favores”, de mãos atadas, algemados. 

Já nos primeiros capítulos do romance, identifi camos na obra os problemas da popu-
lação, que sofre com as práticas mandonistas do rico fazendeiro e prefeito. José Murilo 
de Carvalho explica que o termo “mandonismo”:

Refere-se à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder 
[...] que, em função do controle de algum recurso estratégico, em geral a posse 
da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a impede 
de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política. O mandonismo não é um 
sistema, é uma característica da política tradicional. [...] A tendência é que desa-
pareça completamente à medida que os direitos civis e políticos alcancem todos os 
cidadãos (CARVALHO, 1997)2

A maior parte das personagens nem sabe ler. O novo concorrente ao cargo de prefei-
to promete em sua campanha o que todos precisam e para que essas pessoas pudes-
sem votar, ele contrata uma moça para ensinar todos aqueles que não sabiam sequer 
escrever o nome nem assinar, tornando-as assim capazes de votar, “adestrando” as 
personagens. Porém, entre as personagens se encontra uma que não se submete ao 
sistema: Zé Gavião. Ele mostra resistência à forma como todos, naquela região, se 
subordinam à política: 

Não queria aprender, não queria votar, não queria nada. A moça falara que era 
para o bem dele e de todo mundo, que eles iam melhorar se votassem. [...] Não 
tinha fi lhos, mulher, ninguém. Morreram todos, um a um. Ele fi cara assim, teimo-
so, sem falar. Quase sempre de cabeça baixa, riscando o chão com um graveto. [...] 
Sempre dava aos outros o que conseguia. Ele não era ruim, só esquisito. [...] Zé 
Gavião não plantava nada. Só comia o que pescava, o que caçava e o que conseguia 
com as trocas. Sabia de todo remédio que se usava no sertão, onde estava e para 
que servia. Receitava todo mundo. Não queria nada. Só sentar no tronco e riscar o 
chão. Não queria votar também (MOUSINHO, 1989, p. 12-13).

Através de Zé Gavião se vê a luta muda de um homem que se rebela contra o sistema, 
pois através do seu sofrimento aprendeu a não ter esperanças vãs. Votar seria inútil 

2 Documento extraído da Internet.
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porque não traria resultado para o povo, visto que ele via governo após governo a situ-
ação do povo continuar na mesma.

O romance aborda o transitório, sem começo nem fi m e, como a vida, ele é cíclico, 
inacabado. E essa característica é bem representada em Algemas de Sol e Chuva, que 
inicia com Zefa e Neco andando pela noite, vindo de algum lugar e se encerra da mes-
ma maneira: “Apressou o passo e emparelhou ao marido, olhou para ele. Olharam-se, 
duas sombras na noite...” (MOUSINHO, 1989. p. 116).

A narrativa tem um importante papel na refl exão de problemáticas da vida real, pois é 
através da vida do homem comum em meio à sociedade que ela se constitui. Podemos 
dar como exemplo desta contextualização a pluridiscursividade3 presente no romance, 
isto é, a “proliferação do discurso do outro, da multiplicidade de falares e de ideologias 
em constante interacção, a irredutível diversidade centrífuga de vozes, estilos, opiniões 
de a vida das sociedades é feita”4. A língua faz parte da identidade de um povo e tem o 
poder de aproximar o leitor da realidade e do ambiente ao qual será exposto. 

3. ALGEMAS DE SOL E CHUVA E A 
IDENTIDADE NO ROMANCE SOCIAL
O termo social será invocado, tomando por base as palavras de Lucas, isto é,

 [...] toda vez que a personagem ou o grupo de personagens tiver seu destino ligado 
ao da sociedade global de que faz parte, sob o impulso das forças fundamentais que 
conferem historicidade às tensões entre indivíduos ou grupos (LUCAS, 1976, p. 49).

Mousinho apresenta culpados pela miséria, pondo a mão na chaga que o romance de 
costumes não ousa denunciar. Estes romances embora descrevam estados subumanos 
não indicam sua gênese. Nas palavras de Fábio Lucas (1976), condena-se a miséria, 
sem se condenar a causa. Muitas vezes os males sociais eram explicados por noções 
fatalistas, como a natureza, por exemplo. 

E se em outros romances o único culpado pela miséria era a natureza impiedosa e não 
se culpava o sistema, neste não apenas a natureza será culpada, mas também o político 
corrupto que os prende em um ciclo de dívidas e de sua dependência.  “Você sabe 
quanto me deve? Neco fez que sim, mas não sabia não. Ali na baixada ninguém sabia 
quanto devia ao patrão.” (MOUSINHO, 1989, p. 106). Frente a essa realidade não 
há uma personagem que com ações heroicas venha a todos salvar, mas a personagem 
que mais resiste, Zé Gavião, é o morador mais afastado, mais solitário, talvez o mais 
sofrido. Ainda o esquisito, sempre o estereótipo daqueles que se afastam de qualquer 
atividade que faça parte da manutenção do meio de produção capitalista. Isso nos leva 

3 Em Portugal, esse conceito baktiniano foi traduzido por heteroglossia.
4 DUARTE, João Ferreira. Documento extraído da Internet.
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à refl exão sobre a sobrevivência nos ambientes onde as difi culdades são exploradas de 
forma a causar dependência, levando o leitor a refl etir sobre a realidade. 

Na antropologia, o conceito de identidade está sempre relacionado à ideia de alte-
ridade. A identidade das personagens da Baixada do Gavião está diretamente ligada 
ao contraste com a identidade do prefeito, homem que vivia a própria alegoria da 
autoridade. Sabia disso e construía sua relação com aquele povo não pelo respeito, 
mas pelo medo. Sua própria aparência é construída com esse viés, o que percebemos 
quando a narradora o descreve: “O prefeito era um homem grandão, bigodudo, de 
cara fechada e seguro de si. Do poder. Do medo do povo. De sua dependência” 
(MOUSINHO, 1989, p. 20). 

As características que sobram nuns, faltam em outros. Podemos citar como principais 
características do povo da Baixada do Gavião as marcas do sofrimento, elementos em 
comuns da identidade desse povo. Na descrição de Joana Baixinha, por exemplo, ve-
mos refl etida na sua aparência, sua identidade de pessoa oprimida por toda uma vida:

A mulher chegou silenciosa, olhar encabulado, nunca capaz de encarar al-
guém. A timidez nascida do isolamento, da desvalorização que o mundo lhe 
dera desde que nascera, da própria certeza de sua insignifi cância. Por isso mes-
mo não fala, e quando fala, o faz de maneira desordenada, ou muito rápido, 
ou muito vagarosamente, muito baixo ou muito alto, com agressividade ou 
sem nenhum modo imperativo. Não se quer incomodar a ninguém, nem a si 
próprio (MOUSINHO, 1985, p. 43).

É visível no romance a limitação das personagens, que, por imposições, se prendem 
tijolo por tijolo em uma prisão existencial que as desvia de suas próprias escolhas. O 
sociólogo Zygmunt Bauman mais uma vez nos empresta suas palavras para comentar 
a imposição da identidade dessa população fi ctícia, porém tão real, da obra analisada. 
Suas palavras se encaixam na realidade do enredo, quando diz que 

O prazer de selecionar uma identidade estimulante é corrompido pelo medo. Afi -
nal, sabemos que, se os nossos esforços fracassarem por escassez de recursos ou 
falta de determinação, uma outra identidade, intrusa indesejada, pode ser cravada 
sobre aquela que nós mesmo escolhemos e construímos (BAUMAN, 2005, p. 45).

As personagens existentes na Baixa do Gavião estavam limitadas pela escassez natural 
de recursos e pelo domínio do prefeito, já que ele era detentor dos melhores recursos 
da região. Com uma política justa esses recursos abririam caminhos para uma vida 
justa e com melhores oportunidades, criando a possibilidade de estabelecer identi-
dades diferentes, escolhidas pelos próprios moradores.  Mas a realidade era diferente, 
as identidades deles não foram escolhidas e sim impostas pela situação, “destino” do 
homem sertanejo que sofre com a corrupção, assim como todos aqueles que passam 
por situações semelhantes. 

É importante frisar também o anonimato da cidade e dos candidatos a prefeito. Tal 
efeito de sentido não é aleatório, ele induz à sensação de variedade dos casos. Essa 
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característica remete mais uma vez ao conceito de romance social, tendo em vista que 
coloca não um problema isolado, mas que é representativo de uma realidade recorren-
te na história brasileira. O romance foi publicado em 1985, mas na obra não é citada 
nenhuma data, esse vazio corresponde da mesma forma ao anonimato citado anterior-
mente, resultando na ideia da “atemporalidade” dos casos.

4. CONCLUSÃO
Algemas de sol e chuva é o romance em que a escritora Elma Luzia Mousinho faz mais que 
uma crítica, ela faz a denúncia de uma característica da política tradicional do mando-
nismo que ainda se faz presente em muitos municípios brasileiros. 

É um romance que apesar de curto se faz grande, passando pelo nascimento e pela morte, 
pelos ritos da vida local de uma cidade desde o urbano ao rural. Onde se vê que os 
cabrestos do rico fazendeiro e prefeito sobre os necessitados se fazem intencionalmente 
pela má administração dos políticos e pelo mau uso dos recursos públicos. E quem 
resiste a esse sistema vive uma vida marginal no primitivismo.

Algemas de sol e chuva serve de representação de parte da sociedade, uma mostra cabal 
das limitações impostas a milhares de famílias e de seus modos de sobreviver a esse 
peso. Mostra uma face contrária à que Aristóteles defi niu ser a fi nalidade do Estado: 
assegurar aos homens mais facilmente o que é necessário à vida (NASCIMENTO, 
[1900?]. É, pois, um romance social. Por ele visualizamos o esmagamento das von-
tades de suas personagens, que podemos facilmente crer serem reais quando vemos 
qualquer pessoa que tenha a impotência impregnada na sua personalidade e a desvalo-
rização esculpida em seu rosto. 
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RESUMO: O lugar da arte como expressão da subjetividade foi estabelecida na Modernida-
de, notadamente com o surgimento das vanguardas estéticas, no início do século XX. Neste 
cenário, a criação artística se alinha a aspectos que extrapolam a formalidade e os parâmetros 
reguladores que estabelecem limites. Neste artigo, trazemos um exemplo das possibilidades de 
ruptura dos cânones formais por meio da expressão de uma canção marcada pelo bucolismo 
que expressa uma vivência despojada e sem excessos. Um dos símbolos do cancioneiro poti-
guar, Ranchinho de Paia resulta em uma concepção musical fl uida e marcada pela expressão 
de um cotidiano que é pura poesia.

Palavras-chaves: Arte. Subjetividade. Ranchinho de Paia.

RANCHINHO PAIA: LA EXPRESIÓN POÉTICA BUCÓLICO

RESUMEN: El lugar del arte como expresión de la subjetividad se estableció en la moderni-
dad, sobre todo con la aparición de la estética de vanguardia de principios del siglo XX. En 
este escenario, la creación artística alinea los aspectos que van más allá de los parámetros de 
procedimiento y reglamentarias que establecen límites. En este artículo se plantea un ejemplo 
de las posibilidades de romper con los cánones formales a través de una canción que expresa 
una experiencia bucólica carente de excesos. Uno de los símbolos de las canciones potiguares, 
Ranchinho de Paia da lugar a una concepción musical fl uida y marcada por la expresión de 
la vida diaria que es pura poesía.

Palabras-claves: Arte. Subjetividade. Ranchinho de Paia.

Toda arte é uma forma de expressão do eu, do inconsciente, ou de um sujeitoque 
elabora, de variadas formas, a sua visão de mundo. A arte de um povo nos conta de 
sua cultura e faz as gerações futuras compreenderem melhor o contexto de uma época 
passada. Mas, em todas as culturas, sempre existiu e, até hoje existe, o questionamento 
sobre o que é considerado obra de arte, no sentido de que a manifestação seja algo que 
realmente traduza um pensamento original carregado de signifi cações e características 
estéticas singulares. 
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Então, surge a pergunta: o que pode ser considerado arte? A pintura de um quadro? 
Uma música, um texto literário? Mesmo diante da impossibilidade de se defi nir com 
exatidão o que é determinante para alçar uma criação ao patamar de obra prima, por 
exemplo, sabe-se que a manifestação artística de qualidade se dá em várias linguagens, 
desde os mais remotos tempos.

Um dos primeiros fi lósofos de formação analítica a tratar da questão da defi nição da 
arte foi Morris Weitz, em um artigo de 1954, chamado “O papel da teoria na estética”. 
Além de considerar a pluralidade de formas artísticas que compõe a história da arte 
ocidental, Weitz parte também da consideração da existência de inúmeras defi nições 
mutuamente excludentes do conceito “arte” – organicismo, voluntarismo, forma sig-
nifi cante, emocionalismo, intelectualismo, formalismo – que podem ser encontradas 
nos textos dos fi lósofos, de Platão até hoje, para afi rmar fi nalmente que nenhuma delas 
foi bem sucedida ao tentar capturar a essência da arte.

Segundo Ramme (2009), diante da existência dos vários conceitos acerca da arte, ne-
nhum deles conseguiu fornecer um critério necessário e sufi ciente para se atribuir o 
estatuto de obra de arte a um objeto. Durante muito tempo houve uma categorização 
feita pelos fi lósofos antigos na tentativa de traçar as diretrizes para se determinar o 
que deveria ser considerado arte ou não. Formularam várias defi nições mutuamente 
excludentes na tentativa de conceituação. Mas em todas era possível contra argumen-
tar, pois havia inúmeras obras de arte cujas características não estavam elencadas nas 
defi nições existentes, numa clara demonstração de que a arte subverte os critérios im-
postos por padrões cristalizados. 

Ramme (2009) aponta ainda outro fator que se soma à questão, de acordo com a 
ideia de Dickie: a artefatualidade seria um dos critérios necessários para que alguma 
coisa fosse considerada arte. Ou seja, aí se encerra a ideia de que esse artefato, ou a 
matéria- prima, seria apenas um objeto “tocado” pelas mãos do artista. Entretanto 
com a incorporação do conceito de ready made, de Duchamp, essa manufatura do 
objeto da arte vai para o campo subjetivo e ele rompe com a forma artesanal do fazer 
artístico, passando a repensar o conceito de arte, dessa forma transmutando-a em 
produto do pensamento.

Trata-se de outra forma de se pensar a arte. Objetos industrializados deslocados de 
seu contexto e obedecendo a uma produção de sentido – algo puramente conceitual 
– são considerados como obra de arte, expressando um posicionamento do artista 
diante da vida. Assim é evidenciado o conceito de arte, aberto e mutável, encerrando 
originalidade e inovação. É claro que, de acordo com Weitz (apud RAMME, 2009, 
p.199), o caráter extremamente expansivo e instável da arte torna sua defi nição lo-
gicamente impossível.

Arte, além de ser expressão de quem deseja se lançar a outrem, é também aquilo que 
é capaz de tocar não apenas a razão, mas o sentimento do receptor, interlocutor, que 
entabula um diálogo com a obra a partir de seu repertório. É aquilo que de alguma 
forma captura a alma e comunica ao espírito arrebatando e transformando o sujeito, 



69

que passa a ser, ao mesmo tempo, objeto da arte. Há, acerca da fi nalidade da arte, uma 
preciosa passagem destacada da obra ensaística de Fernando Pessoa. 

O fi m da arte é imitar perfeitamente a Natureza. Este princípio elementar é justo, 
se não esquecermos que imitar a Natureza não quer dizer copiá-la, mas sim imitar 
os seus processos. Assim a obra de arte deve ter os característicos de um ser natu-
ral, de um animal; deve ser perfeita, como são, e cada vez mais o vemos quanto 
mais a ciência progride, os seres naturais; isto é, deve conter quanto seja preciso à 
expressão do que quer exprimir e mais nada, porque cada organismo considerado 
perfeito, deve ter todos os órgãos de que carece, e nenhum que lhe não seja útil 
(PESSOA, 1997, p. 231).

O conceito de mímese [imitação da natureza] foi oferecido ao domínio da Estética 
pelo fi lósofo Aristóteles, que se contrapunha, desse modo, à noção platônica do Belo 
apartado do homem e do âmbito do sensível. Em “Política”, enquanto trata da edu-
cação humana na pólis [cidade], Aristóteles adentra o domínio das artes e, ao se deter 
no plano musical, separa a música em didática ou ética, de um lado, e orgiástica ou 
catártica, de outro. 

Convém lembrar que os gregos chamam de músicas todas as atividades propiciadas 
pelas musas: a epope ia, a tragédia, a comédia, a poesia lírica, a erótica e assim por 
diante. Vejamos esta passagem, em que Aristóteles classifi ca a arte da fl auta, a aulética, 
entre as músicas orgiásticas. “Ademais, a fl auta não é da ordem dos costumes mas, 
sim, ela é orgiástica, de modo que se deve se servir dela naquelas circunstâncias nas 
quais o espetáculo tem o poder de purgar, não o de ensinar (ARISTÓTELES apud 
SANTORO,1997, p. 8). Aristóteles associa esta música orgiástica aos delírios bacan-
tes, e sabemos que muitas festas e rituais religiosos eram denominados de catárticos, 
purifi cadores ou purgadores. 

Suassuna, em “Iniciação à Estética”, aborda em um dos capítulos a música, a qual 
denomina de “a mais abstrata de todas as artes”, especialmente em sua modalidade ins-
trumental. As duas principais linhagens neste campo, a considerar a contribuição dos 
teóricos que pensaram a produção musical como item estético indispensável à fruição 
dos ouvintes, são as categorizadas como apolínea e dionisíaca. A primeira resumiria o 
espírito da música clássica, das sinfônicas e consertos que articulam instrumentalmen-
te o transporte anímico.

Já a música dionisíaca corresponde à linhagem pictórica que estudamos no campo 
da Pintura. É a Música de contrastes violentos que chegam à dissonância; dramá-
tica, vibrante, mais harmônica do que contrapontística, violenta, ‘impura’ pela 
presença quase ‘literária’ de sentimentos e expressões estranhas ao campo da Mú-
sica; nela, a harmonia é conseguida como uma vitória sobre a desordem, como 
uma união de contrários, para usar a expressão de Santo Agostinho (SUASSUNA, 
2008, p. 321-322).

Ao deter-se sobre os elementos ligados ao surgimento da canção popular na Europa do 
século XIX, Nietzsche resgata, em “O Nascimento da Tragédia”, sinais que evidenciam 
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sua inserção em um espectro cultural mais amplo, especialmente ao se considerar a 
intersecção dos elementos apolíneos e dionisíacos.

Mas o que é a canção popular em contraposição à poesia épica [epos] total-
mente apolínea? O que mais há de ser exceto o perpetuum vestigium [vestígio 
perpétuo] de uma união do apolíneo e do dionisíaco; sua prodigiosa propaga-
ção, que se estende por todos os povos e cresce sempre com novos frutos, nos é 
testemunha de quão forte é esse duplo impulso da natureza, o qual deixou atrás 
de si, de maneira análoga, o seu rastro na canção popular, assim como os mo-
vimentos orgiásticos de um povo se eternizam em sua música. Sim, deveria ser 
também historicamente comprovável que todo período produtivo no domínio 
da poesia popular também foi agitado ao máximo por correntes dionisíacas, 
que nos cumpre sempre encarar como o substrato e o pressuposto da canção 
popular (NIETZSCHE, 1999, p. 48-49).

Quem examinar à luz de tal teoria uma coletânea de canções populares germânicas, 
Des Knaben Wunderhor [A corneta mágica do menino], prossegue o fi lósofo, descobri-
rá incontáveis exemplos de como a melodia incessantemente geradora lança à sua volta 
centelhas de imagens, as quais, “em sua policromia, em sua abrupta mudança, em sua 
turbulenta precipitação, revelam uma força selvagemente estranha à aparência épica e 
ao seu tranquilo fl uir” (Idem, p. 49). 

Foucault, determinado a esboçar seus pontos de vista fundantes sobre a Estética 
no 3º volume de Ditos e Escritos, destaca “a multiplicidade de laços e das relações 
entre a música e o conjunto dos outros elementos da cultura” (2009, p. 391). Por 
outro lado, o fi lósofo nos alerta para o risco de que muitos elementos destinados a 
dar acesso aos acordes musicais podem terminar por empobrecer a relação entre o 
compositor e o ouvinte.

Uma certa eventualidade na relação com a música poderia preservar uma disponi-
bilidade de escuta, e uma fl exibilidade de audição. Mas, quanto mais essa relação 
é frequente, mais familiaridades se criam; hábitos se cristalizam; o mais frequente 
se torna o mais aceitável. Produz-se, então, uma espécie de ‘facilitação’ [...] que 
delimita cada vez mais um esquema de escuta (FOUCAULT, 2009, p. 394).

O BUCÓLICO NA 
IDEALIZAÇÃO DO SER
A partir dessas considerações, o objeto de análise que ora imputo como sendo arte, 
quanto ao recorte que caracteriza uma boa obra, é a poesia da canção Ranchinho de 
Paia, de Chico Elion1, cuja enunciação remete à poesia bucólica árcade. O paralelo se 
torna viável por causa do deslocamento do conceito de arte, que sai de uma categori-
zação histórica e passa a se relacionar agora com o modo de vida.

1 Cantor e poeta potiguar; compôs esta música em 1946, aos 16 anos. Faleceu aos 13 de junho de 
2013.
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Segundo a ideia defendida por Danto (apud RAMME, 2009), a história da arte se 
desenvolve na direção de uma compreensão de sua própria essência. Representa, 
portanto, a busca do que é imutável, pois se não há mais imperativo histórico, toda 
forma de arte é válida e, portanto, atravessada pelas possibilidades e limites da ex-
pressão subjetiva. 

Entretanto, tais limites podem perfeitamente ser transpostos também por meio da 
arte literária, que liberta o sujeito poético da realidade e o insere metaforicamente em 
um espaço atemporal, no qual o poeta vivencia, por meio de imagens criadas, tudo 
aquilo que a capacidade criativa lograr viabilizar, escapando de uma vida que conhece 
e adentrando em outra verossímil, porém idealizada. Segundo Danto:

A arte é oposta à realidade. A realidade é aquilo que a arte, como a linguagem, 
representa. Uma obra de arte diz algo sobre o mundo e deve ser, portanto, ontolo-
gicamente distinta do que ela representa (apud RAMME, 2009, p. 201).

Desta feita, a cena bucólica descrita pelo eu lírico no Ranchinho de Paia não repre-
senta a realidade vivida pelo autor da canção, mas, sim, um espaço forjado no univer-
so da arte, no qual o poeta faz uso da linguagem para levar o ouvinte, interlocutor, a 
penetrar na realidade criada e de onde sua obra nos fala a respeito de valores intan-
gíveis como, por exemplo, o amor que é cultivado sem auxilio de aparatos artifi ciais, 
numa espécie de tapera com ausência absoluta de luxo. Veja-se a singeleza que salta 
do quadro textual:

Ranchinho de paia / Que abriga você/ Nas paias do coqueiro / E só a lua nos vê. 
/ Ranchinho de paia / Onde tudo é amor / A beleza da praia / E o canto do pes-
cador./ Ranchinho de paia / Onde o chão é de areia / Onde nós dois se “agasaia” / 
Nesta casinha tão feia / Mas pouca gente é feliz como nós / Um canta pro outro / 
E do vento escutamos a voz (ELION, 1946).

A letra da canção nos pinta uma tela repleta de características presentes na literatura 
do arcadismo. Assim como a poesia bucólica árcade, o sujeito poético descreve seu 
ambiente que serve de cenário para o idílio entre os amantes, em busca de uma simpli-
cidade que, julga o poeta, vale a pena ser conquistada. Percebe-se a valorização da vida 
simples, uma aurea mediocritas, que traduz equilíbrio e harmonia entre os seres que 
conseguem a felicidade a partir daquilo que cada um oferece ao outro de si mesmo. 

Outra característica correlativa é a presença de um elemento que denota certo aceno a 
um dos valores clássicos, como a mitologia, na qual Zéfi ro embala os amantes alcovita-
dos por uma lua prosopopeica, testemunhando a concretização de seus momentos de 
conluio amoroso, tal qual a musa que inspira o canto auspicioso da felicidade. E essa 
fi gura do pescador que canta, bem poderia ser uma reconstituição da fi gura do bom 
selvagem, de Rousseau, nessa tentativa de sugerir o caminho da simplicidade como 
um retorno da espécie humana à busca da felicidade em seu estágio natural e sem as 
amarras sociais impostas por vicissitudes humanas.
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O poema, cuja melodia que o envolve também denota simplicidade, sem acordes re-
buscados numa forma de demonstrar a vontade de desfrutar a vida de modo descom-
plicado e linear, tem pouca complexidade no campo lexical. A presença de aliterações 
de /k/ /p/ e /t/ acentuam a musicalidade presente também nas frases. O autor traba-
lhou as escolhas de forma a ratifi car aquilo que se depreende no campo semântico, e 
a utilização do registro coloquial promove a mimetização desse poeta que se oculta e 
entrega uma faceta do objeto do amor do eu-lírico da canção: a linguagem de alguém 
que talvez fosse nativa desse chão que ergue essa casinha adjetivada, acrescida de um 
advérbio de intensifi cação que a torna tão feia! Mas que é embarcação para singrar no 
mar da paixão o coração dos amantes que ali encontram acolhimento e felicidade.

CONCLUSÃO
Ranchinho de Paia, por todas suas características intrínsecas e singularidade, tocou o 
coração de vários artistas, que regravaram a canção inclusive em  outros idiomas. É 
uma obra de arte do cancioneiro potiguar, pois o poeta canta o seu canto e evoca suas 
belezas naturais, que servem de cenário para cantar à musa inspiradora o amor. Como 
dizia Paranhos, cantador de viola e poeta popular, “o poeta é aquele que tira uma coisa 
de onde não tem e a coloca onde não cabe”. Ou seja, a música, em todas as épocas, 
ou a arte de forma geral, é ainda objeto que serve completamente ao sujeito criativo; 
sendo volátil, é também elemento de aproximação. 

Então, de acordo com Foucault (2009), se a música contemporânea para alguns pode 
parecer inacessível, pela complexidade e técnicas, em caminhos diversos, o que causa 
maior surpresa é justamente “a multiplicidade dos laços e das relações entre a música 
e o conjunto dos outros elementos da cultura”. 

Nesse caso, a música Ranchinho de Paia serve a um sujeito-emissor para nos contar 
também sobre os costumes de uma época, vivida, ou apenas idealizada, cuja conexão, 
profunda ou mesmo superfi cial com o ouvinte-receptor, só se torna possível por meio 
da arte. Mas é bem verdade que a incessante tentativa de se forjar a existência de crité-
rios conceituais para afi rmar o que é ou não é arte quase sempre levou ao julgamento 
de valor sobre uma obra artística em si, apreciando ou depreciando, como se houvesse 
uma forma exata de se fazer arte.

Voltemos a Suassuma e suas questões sobre o âmbito da arte: “Será a arte um modo 
prático e belo de tornar acessíveis às massas concepções religiosas, políticas e fi losófi cas 
de natureza abstrata, pelas quais, de outra maneira, o homem comum não se interes-
saria?” (2008, p. 190) Seria ainda a arte, nos permitimos especular, uma forma de co-
nhecimento, uma das possíveis maneiras de penetração do abstrato no real? É notório, 
e o sucesso popular de Ranchinho de Paia torna-o bastante evidente, o equívoco de se 
desqualifi car qualquer manifestação artística que esteja eventualmente em desacordo 
com parâmetros estabelecidos a priori. Como vimos, a arte se renova e irrompe dos 
porões das mentes inquietas que captam o mundo e suas tendências e se transmutam 
e transcendem.
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Assim, o “árcade” potiguar transbordou de sentimento, não cabendo em si de paixão e 
tirou de sua imaginação o desejo de viver um amor despojado de interesses e repleto de 
sonhos e emoções, universais e inerentes à humanidade. Em sua canção, Elion reconta 
uma história particular, mas que poderia ser de qualquer pessoa, em qualquer lugar 
do mundo, desde que esta estivesse em busca de uma felicidade idealizada e celebrada 
pelo cancioneiro popular.
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PUBLICAÇÃO NA REVISTA 

QUIPUS
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1 Da fi nalidade: A Revista Quipus, revista científi ca semestral das escolas de Edu-
cação e Comunicação e Artes, da Universidade Potiguar (UnP) , publica trabalhos 
inéditos sob a forma de artigo e produção iconográfi ca ou audiovisual para seu pri-
meiro número eletrônico – online. A Revista, estruturada em 2 (dois) segmentos,  
recebe, no primeiro, intitulado de Arremate, trabalhos de resultados de pesquisa de 
doutores, mestres e especialistas; no segundo, intitulado de Nós iniciantes, recebe 
trabalho de iniciação científi ca, desde que haja indicação do orientador. 

2 Dos textos: Os artigos e produção iconográfi ca ou audiovisual devem ser 
inéditos, de responsabilidade de seus autores e enviados conforme normas esta-
belecidas pela Revista.

3 Da Quantidade de páginas

Seção Arremate: nesta seção, serão publicados 07 artigos. O número de páginas 
deve ter o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) páginas. Porém, o artigo 
acompanhando produção iconográfi ca ou audiovisual deve estar entre 4 (quatro) 
e 8 (oito) páginas.

Seção Nós iniciantes: nesta seção, serão publicados 03 trabalhos, podendo ser arti-
gos resumidos ou resumos estendidos. Os artigos resumidos deverão ter o mínimo 
de 4 (quatro) e o máximo de 8 (oito) páginas. O resumo estendido, que acompa-
nha a produção iconográfi ca ou audiovisual, deve estar entre 2 (duas) e 4 (quatro) 
páginas.

4 Da produção iconográfi ca ou audiovisual: 

4.1 A produção iconográfi ca (ilustrações, fotos e imagens), deve ser na formatação 
JPG (entre 72 e 150 DPIs, no máximo, em RGB). Os desenhos, gráfi cos ou tabelas 
devem ser no formato GIF (entre 72 e 150 DPIs, no máximo, em RGB), incluindo 
os créditos e suas respectivas fontes, de acordo com a Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT):

4.2 As produções artísticas audiovisuais como, por exemplo, vídeos, animações ou 
outras, serão publicadas por meio de links onde o conteúdo das mesmas encontra-
-se hospedado. É de responsabilidade do(s) autor(es) a hospedagem da produção 
audiovisual em sites de compartilhamento, bem como a divulgação do endereço 
eletrônico de acesso no artigo resumido ou no resumo estendido.
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4.3. Produções artísticas visuais como fotografi as, pinturas, gravuras, colagens, en-
tre outras, deverão estar digitalizadas, com resolução entre 72 e 150 DPIs, no má-
ximo, em RGB.

4.4. Produções em áudio devem ser no formato MP3.

4.5. Produções audiovisuais devem estar inseridas em sites de compartilhamento de 
vídeos, sendo necessário apenas divulgar o enederço para acesso.

4.6 O artigo resumido deve seguir as mesmas normas do artigo científi co.

4.7 O resumo estendido deve seguir as normas descritas no item 6.

5 Do formato dos artigos e do resumo estendido: Os textos devem ser entregues 
via Repositório Científi co e confi gurados para papel A4, observando as seguintes 
indicações:

• margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;

• os parágrafos devem ser justifi cados;

• recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;

• espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fi m; 

• a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fi m (Arial, 10).

6 Da estrutura textual dos Artigos: A estrutura dos textos deve obedecer às normas 
da ABNT e conter os seguintes elementos: 

6.1 Elementos Pré-textuais (nesta ordem):

• Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 

• Nome do autor, acompanhado de breve currículo que o qualifi que na área de co-
nhecimento do artigo, com a respectiva titulação acadêmica e endereço eletrônico;

• Resumo na língua do texto: apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, 
fornecendo elementos que permitam o leitor obter conhecimento prévio sobre o 
assunto a ser abordado. 

• O Resumo deve conter de 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e 
objetivas e não uma simples enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas 
é simples. 

• Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identifi cam os 
assuntos tratados separadas por ponto e fi nalizadas por ponto. O número máximo 
de palavras-chave são 5 (cinco).
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6.2 Elementos textuais:

• Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;

• Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;

• Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.

6.3 Elementos pós-textuais (nesta ordem): 

• Em língua estrangeira (espanhol ou inglês): título e subtítulo (se houver), separa-
dos por dois pontos.

• Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-
-chaves, em inglês e/ou espanhol (ABSTRACT e KEYWORDS, no inglês; e RE-
SUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);

• Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.

• Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a es-
querda e com espaçamento simples entre linhas.

7 Da estrutura textual do resumo estendido: Os textos devem ser entregues via e-
-mail e confi gurados para papel A4, observando as seguintes indicações:

• Título do trabalho.

• Nomes dos autores: até 3 nomes. Nome por extenso, em caixa alta e baixa. Indicar 
titulações (professor da escola básica, graduando, mestre, doutor, etc.) e -E-mail 
dos autores(as).

• Nome do orientador, instituição e e-mail do orientador.

• Miniresumo para metadados de busca: No mínimo 100 e no máximo 200 palavras.

• Introdução: Descrever uma visão geral sobre o tema com defi nição dos objetivos 
do trabalho e relevância da pesquisa.

• Metodologia ou Quadro Teórico

• Resultados ou Desenvolvimento

• Conclusão: Descrever a conclusão dos autores com base nos resultados ou desen-
volvimento, relacionando-os aos objetivos da pesquisa.

• Referências

• Palavras-chave: três a cinco.

8 Da Normalização

Os artigos devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT necessárias à ela-
boração dos artigos, quais sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, 
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NBR 6027, NBR 6028. O item 16 desse documento apresenta algumas recomenda-
ções para orientar a formatação dos artigos.

Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão encaminhados a seus autores que 
poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modifi cações necessárias. 

9 Da Submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do repositório 
científi co da UnP pelo endereço http://www.repositorio.unp.br ou http://quipus.unp.
br . Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

10 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou 
qualquer outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista. 

11 Da disponibilização dos artigos científi cos no repositório institucional da uni-
versidade potiguar:

Os artigos selecionados e publicados na Revista Quipus serão disponibilizados no Re-
positório Científi co da Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação 
publicada pelos pesquisadores aos membros da comunidade acadêmica interna e ex-
terna para a gestão e disseminação da sua produção técnico-científi ca em meio digital.

Os autores com textos publicados na revista Quipus concedem a todos os usuários do 
Repositório UnP o acesso livre a sua obra, com uma licença que permite a cópia, uso, 
distribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de produzir e distribuir trabalhos 
dele derivados, em qualquer meio digital, para produção de uma pequena quantidade de 
cópias impressas para seu uso pessoal e com fi ns acadêmicos, desde que citado a fonte.

12 Do Processo de Avaliação: As produções são avaliadas em duas etapas, segundo 
os critérios de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodológica e 
contribuição para o conhecimento na área.

O documento do texto não deve conter quaisquer itens de identifi cação dos autores.
1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para veri-
fi car se o produto se enquadra dentro das linhas editoriais da mesma. 
2 - Envio para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, 
procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamento edito-
rial, normalização, revisão ortográfi ca e gramatical.

13 Do Endereço da Revista: O email para contato é  edunp@unp.br.  Esse endereço 
não é o endereço de submissão de textos para a revista. 
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14 Editores da Quipus

Prof. Dr. Manoel Pereira da Rocha Neto

Prof. Dr. Ricardo Yamashita Santos

15 Orientações da ABNT

15.1 Da numeração progressiva: A numeração progressiva deve ser adotada para siste-
matizar o conteúdo do trabalho nas seções do texto. Após a numeração da seção, usa-se 
apenas 1(um) espaço de caractere, conforme orienta a norma da ABNT (NBR 6024).

Divisão Exemplo

Seção Primária 1 CAIXA ALTA E NEGRITO

Seção Secundária 1.1 CAIXA ALTA E SEM NEGRITO

Seção Terciária 1.1.1 Caixa baixa e com negrito

Seção Quaternária 1.1.1.1 Caixa baixa e sem negrito

Seção Quinária 1.1.1.1.1 Caixa baixa e com grifo

Após a seção quinária recomenda-se não sub-
dividir mais e adotar o uso de alíneas: a).... 
b)...

a) alínea

15.2 Das citações: As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acor-
do com a norma da ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

15.2.1 Citação direta no texto:

- Citações de até três linhas, devem estar inseridas no corpo do texto e contidas entre 
aspas duplas. 

Ex.:”Dizer que os homens são pessoas e, como pessoas, são livres, e nada concreta-
mente fazer para que esta afi rmação se objetive, é uma farsa” (FREIRE, 2005, p.40)  .

- Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem es-
querda com letra menor que a do texto (Arial 10), espaço simples entre linhas e sem aspas.

Ex.: 

Ao longo da história, a educação e a profi ssionalização femininas têm sido sempre 
relegadas a um plano secundário; Muitas vezes também são objeto de distorções 
do ponto de vista dos homens e até das próprias mulheres que, por força das 
imposições culturais, assimilavam valores masculinos e aceitam ser confi nadas à 
reprodução biológica e às esferas privadas sem questionar esse papéis. (ALMEI-
DA, 1998, p.23).
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Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a 
expressão “grifo nosso” entre parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, 
caso o destaque já faça parte da obra consultada.

As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e pagina-
ção, respectivamente, respeitando os direitos autorais do autor. 

15.2.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto 
original sendo transcritas com outras palavras. Nesta citação é importante a indicação 
de autoria, porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Freire (2005), todo ser se transforma ou se desenvolve dentro de si mes-
mo, nas relações de suas contradições.

15.2.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto 
transcrito no início, no meio ou fi nal da citação, usa-se a reticência entre colchetes.

- Com omissão no início da citação:

Ex.: “[...] uma família dominava o sistema postal europeu, a Tassis ou Taxis ( o termo 
“táxi”, atualmente de uso internacional, é derivado do seu nome). Foi essa família, 
dona dos correios dos imperadores Habsburgo a partir de 1490, que desenvolveu o 
sistema usual, operando de acordo com uma tabela fi xa”. (BRIGGS ; BURKE,2006, 
p.33).

- Com omissão no fi nal da citação:

Ex.: “A tarefa de administrar a visibilidade dos líderes políticos através da mídia assu-
miu uma importância ainda maior. Há algumas semelhanças com os tipos de estraté-
gias empregadas pelos governantes como Luís XIV, mas as condições sociopolíticas da 
administração da visibilidade neste século XX já são  bem diferentes das que prevale-
ceram nos inícios do século XIX  [...]”. (BRIGGS ; BURKE,2006, p.123).

- Com omissão no meio da citação:

Ex.: 

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é 
menos arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que 
nada vai mudar [...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o 
que deve ser feito amanhã, mas o que deve ser feito hoje, para que haja um ama-
nhã [...]. Impor ao futuro, que ainda não nasceu, uma nova idéia que tenda a dar 
uma direção e um formato ao que está por vir. Isso poderia ser chamado de fazer 
o futuro acontecer. (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há 
risco de falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.
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Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento 
original, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra 
consultada e da data. Na lista de referências bibliográfi cas, deve-se colocar somente a 
obra consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profi ssional a partir da análise de uma série 
de dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fi sicamente e 
a alocar seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MIL-
GROM; ROBERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).

15.3 Das Ilustrações: São consideradas ilustrações os gráfi cos, desenhos, mapas, fo-
tografi as, lâminas usadas para enriquecer o texto. Devem ser citadas integrando-se ao 
texto. As ilustrações devem seguir os seguintes passos:

• A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto fi nal. Deve fi car sem negrito, 
precedida da palavra fi gura numerada consecutivamente, com algarismos arábicos, 
em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;

• Os textos de legenda podem ser justifi cados, alinhados à esquerda ou à direita, e 
posicionados ao lado ou acima da fi gura;

• As fi guras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada 
abaixo da legenda e grafada em fonte menor que a do texto e com espaçamento 
simples entre linhas.

Ex.: 

Figura 1: Docente UnP.

Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.

15.4 Das tabelas: Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as Normas de Apresen-
tação Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

• A palavra “Tabela” deve vir na parte superior da mesma, seguida do número de 
ordem (em algarismos arábicos) de acordo com a ocorrência da mesma no texto e 
o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colocada 
logo abaixo da tabela. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou confor-
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me a apresentação gráfi ca do trabalho. A fonte deve ser menor que a do texto e o 
espaçamento entre linha simples;

• Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre 
parênteses ou integrada ao texto;

• Não se deve fechar as laterais das tabelas.

Ex.: 

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações.
ANO QUANTIDADE
2010 20
2009 11
2008 07

Fonte: Do autor,

16.5 Das referências e notas com indicação da fonte de pesquisa: devem incluir apenas 
as referências mencionadas no texto e em tabelas e ilustrações. Devem aparecer em or-
dem alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da ABNT. Segundo 
a norma, as referências são alinhadas à margem esquerda da página com espaçamento 
simples entre linhas e separadas entre si por espaço duplo.

Segue alguns exemplos de referências:

Livro de um ou dois autores:

TRAVAGLIA, Luiz C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramá-
tica. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2008.

LIBERATO, Yara ; FULGÊNCIO, Lúcia. Um modelo de descrição da leitura. In: É 
possível facilitar a leitura: um guia para escrever claro. São Paulo: Contexto, 2007.

Com mais de três autores:

KAHN, T. et al. O dia a dia nas escolas. São Paulo: Instituto Latino-Americano das 
Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente; Instituto 
Sou da Paz, 1999.

Revista científi ca:

MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: refl exões para uma 
nova agenda, Revista SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, V. 
1, n.1, p. 12, 2004.
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Monografi a, Tese e Dissertação:

NUNES, Aff onso Henrique da Silva Real. A educação informal para o consumo 
infantil e juvenil na televisão e na mídia, 2011. 225 fl s. Tese (Doutorado em Educa-
ção) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011.

Trabalhos apresentados em congressos:

CARVALHO, A. M. S. ; PONTES, R. B. Leitura como expressão de aprendizagem 
para a vida: ações docentes. In: XIV CONGRESSO DE LEITURA DO BRASIL, 
2003, Campinas, Anais... p. 250-251

Em meio eletrônico:

FONSECA, A. M. E. O discurso das mudanças e a comunicação organizacional. 
In: XXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Salvador/BA:2002. 
Disponível em: <http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/culturaorganizacio-
nal/0168.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2004, 01:26:10.




