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RESUMO 

 

 

A partir da Função Social da Literatura de Resistência, analiso os aspectos 

significativos da poesia, especialmente, de Noémia de Sousa e Carolina Maria de Jesus, 

assinalados pela crítica às suas obras, e aos quais não poderei escapar, como instrumento 

potencializador dos Direitos Humanos, através da utilização de determinados poemas em 

sala de aula. Como corpus de análise foram selecionados poemas que denunciam 

predominantemente a violência promovida pelo processo colonial e os conflitos 

socioculturais, do livro Sangue Negro (SOUSA, 2001), bem como Quarto de Despejo: 

diário de uma favelada (JESUS, 2005). Assim, as minhas reflexões estarão diretamente 

ligadas à questão do “novo humanismo” e a “desapropriação do corpo”, à luz da 

perspectiva social da literatura de resistência, destacando o sentimento de se encontrar 

engajado em uma mesma ação, de confrontar a mesma adversidade, de compartilhar os 

mesmos sofrimentos, aprofundando, ainda mais, o sentimento de solidariedade. Em razão 

disso, correlaciono o aspecto cultural, econômico e o político, expondo que, se, por um 

lado, a dominação colonial e as forças sociais preponderantes atuam de tal modo, que 

obliteram a existência da cultura submissa através de estratégias de negação do 

pertencimento social, por outro, não se pode olvidar a potencialidade da Pedagogia Social 

como subsídio adequado à atuação do Educador Social, mais detidamente os educadores 

de Português e Literaturas que atuam nos espaços de violência das escolas públicas. 

Palavras-chave: Função Social da Literatura de Resistência. Princípio da Solidariedade. 

Direitos Humanos. Justiça Social. Educação. Noémia de Sousa. Carolina Maria de Jesus. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

From the Social Function of Resistance Literature, I analyze the significant 

aspects of poetry, especially of Noémia de Sousa and Carolina Maria de Jesus, marked 

by criticism of their works, and to which I cannot escape, as an instrument potentiator of 

human rights, through the use of certain poems in the classroom. As a corpus of analysis, 

poems were selected that predominantly denate the violence promoted by the colonial 

process and the sociocultural conflicts of the Sangue Negro (SOUSA, 2001), as well as 

Quarto de Despejo: diário de uma favelada (JESUS, 2005). Thus, my reflections will be 

directly linked to the question of "New humanism" and "disappropriation of the body", in 

the light of the social perspective of the literature of resistance ,highlighting the feeling 

of being engaged in the same action, of confronting the same Adversity, of sharing the 

same sufferings, deepening, further, the feeling of solidarity. Because of this, I correlate 

the cultural, economic and political aspects, exposing that, on the one hand, the colonial 

domination and the preponderant Social Forces act in such away that obliterate the 

existence of the submissive culture through strategies of denial of Social belonging, on 

the other, can not look at the potentiality of Social pedagogy as an adequate subsidy to 

the performance of the Social educator, more detidly the educators of Portuguese and 

literatures who work in the spaces of violence of public schools.  

Keywords: Social Function of Resistance Literature.  Human rights. Social Justice. Edu

cation. Noemia deSousa. Carolina Maria de Jesus.  

Starting from the Principle of Solidarity, I seek to analyze the significant aspects 

of the poetry of Noémia de Sousa, constantly marked by criticism of her work, and to 

which I cannot escape. I dwell on the negritudinist aspects present in his texts, as well as 

the question of resistance and the influence she can have on her writing. As a corpus of 

analysis, the poems that predominantly denounced the violence promoted by the colonial 

process were selected from the book Sangue Negro (SOUSA, 2001). Thus, my reflections 

will be directly linked to the question of the "new 

 

 

 humanism", highlighting the feeling of being  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação é fruto de reflexões acerca dos estudos sobre a Ética que 

permeia as relações sociais, sobretudo na esfera da literatura de resistência, e a pesquisa sobre 

direitos humanos, pedagogia social e estudos econômicos junto à Universidade Federal 

Fluminense, onde busco as formas de resistências diante das arbitrariedades do Estado.  

Pesquiso o espírito (ethos) social que está em voga na Educação, pois a necessidade 

de uma virada paradigmática faz-se necessária em prol da construção de uma nação e de uma 

Administração Pública mais humanizada e solidária; por isso, esse trabalho surge do anseio 

pelo entendimento do direito à resistência contra a opressão ao compreender e indicar uma 

atuação mais adequada do professor, mais especificamente daqueles que ministram Português 

e Literaturas, no âmbito público, em níveis de Ensino Fundamental, Médio e EJA (EJA).  

Os diversos questionamentos acerca da função social da literatura de resistência estão 

estruturados sobre três premissas básicas: os métodos de ensino tradicionais, a falta de 

aplicabilidade de determinados conteúdos acadêmicos no quotidiano dos alunos e a violência 

escolar. Para tanto, faz-se fundamental o levantamento de dados sobre determinadas escolas 

públicas e a observação da práxis pedagógica do professor à luz do prisma conceitual da 

Literatura de Resistência1.  

A leitura e a escrita vão além da mera união de palavras, tendo em vista que ambas 

constroem um mundo simbólico. Por isso, deve-se dar ao aluno o direito a ser crítico e 

autônomo, possibilitando a ruptura com a tradicional concepção de ensino. Para formarmos 

leitores e produtores de textos capazes de refletir, e não meramente reproduzir, é necessário 

proporcionar ao aluno múltiplas possibilidades do uso da língua. 

                                                
1 Apresento a expressão desenvolvida por mim, que pode ser compreendida como os subsídios para a estruturação 
de um novo pensamento crítico dos sujeitos, especialmente na literatura, que se baseia em dois pilares: o endógeno 

e o exógeno. O primeiro consubstancia-se na escolha do corpus literário pelo educador social de autores que 

referendam a luta ideológica de classes, por meio de críticas diretas e indiretas do meio social. Enquanto, o segundo 

pilar estrutura-se através da retirada do véu das consideradas certezas absolutas, bem como a incidência de luz em 

um prisma axiológico, ético e valorativo para a construção de um novo ser humano. 

 SANTOS, Leonardo Alonso. O poder e a violência na poesia de Noémia de Sousa. Rio de Janeiro: Real Gabinete 

Português, 2015. (Comunicação verbal). 
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Não se pode olvidar que um dos aspectos importantes a ser tratado é a variedade 

cultural dentro de um mesmo país. O ensino deve ter em vista esta diversidade cultural, sendo 

necessário frisar a variação linguística, social, temática, de costumes, crenças, valores e etc. A 

vivência cultural humana está envolta em linguagem e todos os textos situam-se nessas 

vivências estabilizadas simbolicamente. 

As reflexões deste trabalho estarão diretamente ligadas à questão do “novo 

humanismo”2 e a “desapropriação do corpo”3 que é, em última instância, o próprio homem. 

Para tornar a cultura bem social comum, o ser humano encontrou na linguagem o seu mais 

eficiente instrumento, sendo, possível a descrição de um fenômeno natural como as 

tempestades, a especificação de determinadas ervas para a cura de doenças, e, até mesmo, a 

pintura de animais nas paredes de uma caverna. Tais linguagens possibilitaram que o homem 

desenvolvesse meios de comunicação, conforme as suas descobertas e os seus desejos. 

Portanto, falar de cultura é falar de procura do conhecimento, de ação, de linguagem. 

E uma das formas mais específicas de expressão cultural (a que nos interessa diretamente) é 

arte poética presente na Função Social da Literatura de Resistência4. 

Assim, inter-relacionam-se os movimentos entre o mundo real e os mundos possíveis, 

que emanam da poesia. A literatura, como força de representação do discurso, captura as 

margens dos discursos hegemônicos constituídos ao longo do tempo pelos aparelhos de poder: 

na instância da linguagem, a poesia encontra, portanto, um lugar de confronto contra o 

colonizador na instância da linguagem.  

                                                
2 SANTOS, Leonardo Alonso. Para um novo humanismo: Noémia de Sousa. Niterói: UFF, 2015. (Comunicação 

verbal). 
3 Apresento a expressão elaborada por mim, que pode ser entendida como a perda de uma “moradia”, em razão de 

determinado ato público ou particular, que acarreta sofrimento demasiado no desapropriado, sendo este um sujeito 

vulnerável – aqui, não se adota precisamente o conceito legal do Decreto-Lei n°3.365, de 21 de junho de 1941. A 

casa pode ser simbolicamente representada como a identidade e a memória individual de cada sujeito, sendo, 

também, o espaço de convivência social, sobretudo nas comunidades pobres, onde, a casa, normalmente é 
estruturada sem a delimitação dos cômodos. 

 Em outras palavras, o corpo é o continum da casa. Se o corpo for desapropriado – vítima da violência –, a casa 

não necessariamente será, pois ainda que o ser humano violentado tenha sofrido abalos físicos ou psicológicos, 

esse, sabe que ainda sim ter-se-á um lugar determinado para regressar, qual seja, a casa. Mas se a “casa” – esta, 

por sua vez representa também o espaço territorial o qual se insere a Nação – for desapropriada, através de 

interesses do colonizador ou do poder dominante, o corpo também sofrerá a desapropriação, pois não terá um lugar 

certo para regressar, perdendo, nesse caminho, a sua identidade e o seu vetor axiológico. 
4 SANTOS, Leonardo Alonso. A instância da linguagem em O outro pé da sereia. Revista Scripta Alumni da 

Uniandrade, PR, v.1, n.13, pp. 97-110, 2016. 
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A relevância desta pesquisa reside no aprofundamento da Função Social da Literatura 

de Resistência como uma teoria-prática capaz de reduzir os conflitos nas escolas públicas, tal 

como se depreende dos jornais que foram elaborados pelos próprios educandos. Para tanto, 

torna-se oportuno  o estudo acerca da cultura literária moçambicana através dos poemas de 

Noémia de Sousa reunidos no livro Sangue Negro (2001) e a poetisa brasileira Carolina Maria 

de Jesus compilados nos livros Quarto de despejo: diário de uma favelada (2005), 

considerando-se o modo pelo qual o pensamento anticolonial exposto por Frantz Fanon, em 

especial, Os condenados da terra (1979) e Pele negra, máscaras brancas (2008) e Albert 

Memmi (1989) apresenta-se como uma diretriz de leitura capaz de iluminar o corpus literário 

delimitado. 

Destarte, as reflexões das autoras estão correlacionadas à perspectiva do novo 

humanismo, destacando-se o sentimento de se encontrar engajada em uma mesma ação, de 

confrontar a mesma adversidade, de compartilhar os mesmos sofrimentos, aprofundando, ainda 

mais, o Princípio da Solidariedade. 

Para tanto, problematiza-se o paradigma interpretativo racionalista e positivista na 

consecução de um mundo aparentemente mais apto às necessidades humanas. Entrementes, tal 

paradigma interpretativo é desafiado diante do aumento da complexidade social, sendo cabível 

às diversas ciências – aqui se incluem o Direito, a Sociologia, a Antropologia – o dever de 

romper com ele. 

Sinto-me desafiado ao exercício de pôr em diálogo o conceito das epistemologias do 

sul (SANTOS, 2010), com a temática por mim pesquisada, buscando aproximações e conexões, 

a fim de estabelecer atitude reflexiva que possibilite uma práxis literária que contribua para 

potencializar a relação entre leitor militante e os versos dos poemas, pois entendo ser impossível 

falar de um sem o envolvimento do outro. Ambos fazem parte de uma mesma realidade, 

interagem, se criam e recriam no e pelo cotidiano. Para isso, faz-se necessário estabelecer 

também considerações críticas sobre o grau de interação entre o direito de resistência, o 

princípio da solidariedade, o Estado e, especialmente a literatura, por meio de uma visão 

histórica, sociológica, política e filosófica5.  

                                                
5 Vide: SANTOS, Leonardo Alonso. O Estado Democrático de Direito e o Direito de Resistência. Revista de 

Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais Querubim – UFF, ano 10, nº 22, p. 146-150, 2014. 



10 

 

A concepção de literatura de resistência surge para promover um exercício de crítica 

em relação às atividades elaboradas pelo sistema opressor, consoante a ótica de um sistema de 

garantias fundamentais capaz de assegurar a proteção e a conscientização dos cidadãos. Para 

isso, a construção – legal e legítima de um país – corrobora a formação do espírito (ethos) social 

capaz de reafirmar os laços e os pactos da solidariedade; o tema da ética, da resistência, da 

educação e da literatura apresenta, pois, pertinência e relevância no horizonte das sociedades 

contemporâneas, razão pela qual o desenvolvimento do trabalho aqui apresentado encontra 

plena justificativa e total viabilidade. 

Almejando um ensino de português que respeite a norma do aluno – no sentido 

linguístico de variedade falada por determinado grupo social –, bem como a promoção da 

Função Social da Literatura de Resistência a partir de um consectário lógico de realce dos 

Direitos Humanos, o presente trabalho não pretende abolir o ensino normativo da língua, mas 

coadunar com a realidade do sujeito. Isso possui fins de atingir mais eficazmente o sujeito do 

aprendizado, pois esse não deve esquecer a variedade característica de seu âmbito social, mas 

deve ser capaz de atuar em diferentes modos de domínio do aprendizado. 

Como subsídio para uma efetiva apreensão da língua e como forma de constituir-se 

como sujeito, a prática leitora terá papel essencial ao lado do ensino da língua materna, sendo 

fundamental para a concretização da autonomia individual para que o indivíduo atue de acordo 

com a sua própria consciência (FREIRE, 2002).  

Nesse sentido, o professor – um dos agentes educadores da Pedagogia Social – é o 

mediador desse diálogo, que dará ao aluno oportunidade de conhecer textos e de ser estimulado 

a aprender através da conexão com outras disciplinas; no entanto, podemos perceber que hoje 

se busca a interdisciplinaridade através de livros didáticos meramente conceituais, que não 

problematizam determinados paradigmas reflexivos.  

O objetivo teórico desta dissertação consiste em analisar, na Função Social de 

Literatura de Resistência, um movimento com potencialidade de espraiar seus ideais em escolas 

públicas, a fim de afastar as injustiças sociais6, permitindo, ainda, a aproximação dos conteúdos 

apreendidos com a realidade social dos educandos. Em outras palavras, este trabalho visa 

                                                
6 Vide: SANTOS, Leonardo Alonso. A literatura na formação de direitos humanos: um olhar crítico à luz da 

pedagogia social. Revista de Pedagogia Social da UFF, Niterói, v.1, n.1, pp. 1-27, 2016. 
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demonstrar a resistência em três dimensões – a social, a ética e a literária –, que são 

indispensáveis a mediação dos embates escolares.  

Outrossim, o objetivo prático da dissertação é apresentar uma série de atividades 

destinadas a promover, consolidar, fortalecer e desenvolver o amor pela leitura – em termos de 

Erick Fromm: “[...] a satisfação no amor individual não pode ser atingida sem a capacidade de 

amar ao próximo, sem verdadeira humildade, coragem, fé e disciplina” (FROMM, 2013, p. 8). 

Esse amor não será desenvolvido como um evento isolado, mas como um rico conjunto de 

experiências positivas e significativas de criatividade e expressividade em que o resultado final 

não será um simples prazer passivo, mas uma atividade ativa e envolvente. 

Desse modo, a relevância da presente dissertação reside no aprofundamento da  cultura  

literária, para  a  formação  dos direitos humanos, especialmente, das crianças e adolescentes,   

no Ensino de Língua Portuguesa e nas Práticas de Produção Leitora em níveis de Ensino 

Fundamental, Médio e EJA. Para tanto, as informações foram coletadas em livros, artigos 

publicados em revistas, textos jurídicos e diretrizes escolares. Trata-se de pesquisa de cunho 

teórico e prático, trabalhado em material bibliográfico suficiente para repensar a práxis 

pedagógica de educadores de Língua Portuguesa e Literaturas. 

Assim, no primeiro momento, O prisma axiológico da resistência, abordaremos as 

diversas funções da literatura de resistência, destacando: a literatura como um pressuposto ético, 

fundamental ao acesso aos direitos prima facie que tem como vetor axiológico Pedagogia 

Social. Aqui, demonstra-se que o paradigma dominante fraturou a convivência comunitária, 

fomentando o desejo de dominação do homem moderno.  

Por isso, observa-se a literatura que atua como instrumento de resistência, permitindo 

a constituição de uma práxis escolar mais humanizada. Por exemplo, Noémia de Sousa e 

Carolina Maria de Jesus podem ser incluídas no rol de autores, que, imbuídos por uma forte 

influência da Negritude, participaram da militância política através da literatura de combate. 

No segundo momento, Perspectivas da Pedagogia Social à luz dos Direitos Humanos, 

o enfoque decorrerá de algumas perspectivas estruturantes da pedagogia social, observando os 

diversos núcleos de poderes, o arcabouço ético e subjetivo, em razão dos princípios 

fundamentais. A análise conjunta de determinados fatos nos encaminhará para uma interessante 

abordagem que facilitará o entendimento dos pactos de solidariedade vida estudantil. 
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No terceiro momento, Para um novo humanismo e a desapropriação do corpo 

precário: a poética da luta, indagaremos o modo pelo qual será efetivamente materializada a 

militância política nos poemas de Carolina Maria de Jesus e Noémia de Sousa. Outrossim, cabe 

salientar que a escolha pelas referidas poetisas e pelo gênero literário poesia ocorreu, sobretudo, 

em razão poder impactante do versos das autoras que estão nitidamente relacionados com as 

violências sofridas pelas crianças e adolescentes, que se encontram em vulnerabilidade nas 

escolas públicas. 

Para tanto, serão analisados os poemas que dialogam com a relação ética constante na 

instância da língua imposta, possibilitando a corroboração do princípio vetor nas suas obras, 

qual seja: a solidariedade. Como podemos perceber a participação do socialmente 

marginalizado à luz da poesia de Carolina Maria de Jesus e Noémia de Sousa? Nesse ponto, 

são utilizadas as discussões e os posicionamentos críticos de estudiosos estrangeiros e 

brasileiros. 

Por último, A análise crítica da práxis escolar no contexto da literatura de resistência, 

destacaremos, de modo crítico, a práxis escolar à luz da literatura de resistência, sendo 

indispensável utilizar-se de casos concretos, nos quais foram empregados metodologias para 

construir efetivamente um diálogo entre educador e educando, que consubstancia e corrobora 

para um refinamento do olhar crítico perante a sociedade que lhes rodeiam. 

Faz-se necessário observar a natureza da pesquisa e de seu encaminhamento. Deve-se 

realizar uma análise de natureza qualitativa de investigação, que se desenvolve a partir de 

elementos da concepção política de Hannah Arendt e de sua crítica, tais como Celso Lafer 

(1991) e Jürgen Habermas (2002), observando o significado atribuído ao direito de ser humano, 

assim como a defesa dessa condição. O tratamento qualitativo é necessário para compreender, 

interpretar e argumentar, a partir da análise de conceitos que se expressam no âmbito da 

investigação. 

A partir de tais autores críticos, evidencia-se na Função Social da Literatura de 

Resistência, permeada por um padrão ético e responsável, a possibilidade de fomentar no 

educandos a consciência dos direitos humanos, que decorrem da própria dignidade da pessoa 

humana. Reúnem-se, dessa forma, os elementos práticos e teóricos que sustentam a 

argumentação sobre o acesso à condição humana digna como fruto da resistência. 
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1– O PRISMA AXIOLÓGICO DA RESISTÊNCIA 

 

1.1 – A literatura de, na e como resistência 

 

 

A literatura é multifacetada e apresenta em cada momento histórico, cultural e social 

um determinado desígnio próprio. Esta será a posição que servirá como substrato do trabalho, 

tendo em vista o potencial de engajamento político e social que uma determinada obra literária 

pode contemplar em favor de seus leitores, buscando motivá-los e incentivá-los em prol de uma 

mentalidade crítica. 

No ambiente escolar público, que, em regra, retrata um cenário hostil, o pedagogo 

social7, deve captar as oscilações sociais, registrando-as não de maneira pálida e fria, como o 

instrumento supracitado, mas de maneira vivaz e calorosa, promovendo desejos e paixões em 

favor de valores e ideias, quais sejam: a Justiça, a Ética e a Solidariedade. Ademais, sobre a 

solidariedade, Paulo Freire afirma:  

A união dos oprimidos é um quefazer que se dá,  no  domínio  do  humano  e  não  no  
das  coisas.  Verifica-se, por isto mesmo; na realidade que só  estará  sendo  

autenticamente  compreendida,  quando  captada  na  dialeticidade entre a infra e 

superestrutura. Para que os oprimidos se  unam  entre  si,  é  preciso  que  cortem  o  

cordão  umbilical,  de  caráter  mágico e  mítico, através do qual se encontram ligados 

ao mundo da opressão. A união entre eles não pode ter a mesma natureza das suas 

relações com esse mundo.Esta é a  razão  por  que,  realmente  indispensável  ao  

processo  revolucionário,  a  união  dos  oprimidos  exige  deste processo que ele seja, 

desde seu começo, o que deve ser: Ação cultural. Ação cultural, cuja  prática  para  

conseguir  a  unidade  dos  oprimidos  vai  depender  da  experiência  histórica  e  

existencial que eles estejam tendo, nesta ou naquela estrutura (FREIRE, 1987, p. 175). 

 

Apresento a expressão tricotômica desenvolvida por mim, que se volta especialmente 

para a melhor compreensão da Pedagogia Social à luz da fundamentação dos direitos humanos: 

Literatura de Resistência, Literatura na Resistência e Literatura como Resistência.  

Encontra-se na Literatura de Resistência subsídios para a estruturação de um novo 

pensamento crítico dos sujeitos, especialmente na literatura que se baseia em dois pilares: o 

endógeno e o exógeno. O primeiro consubstancia-se na escolha do corpus literário do educador 

                                                
7 O pedagogo social deve ser entendido como aquele educador que trabalha diretamente com crianças em situação 

de vulnerabilidade. 
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social de autores que referendam a luta ideológica de classes, por meio de críticas diretas e 

indiretas do meio social. Enquanto, o segundo pilar estrutura-se através da retirada do véu das 

consideradas certezas absolutas, bem como a incidência de luz em um prisma axiológico, ético 

e valorativo para a construção de um novo ser humano. 

 Assim, ocorre a Literatura na Resistência como uma escrita ganha sentido a partir dos 

outros – como nos poemas que utilizam a primeira pessoa no plural a fim de convocarem para 

a luta – materializando uma tradição meditativa do desconcerto do mundo. A partir dessa 

estruturação, percebe-se o compromisso do eu-lírico ou o narrador com o mundo, bem como o 

mundo que estes estão construindo. A literatura deve estar no espaço permeado de violência, 

como força dissipadora do poder simbólico constituído pelos arcabouços do poder coercitivo. 

 A Literatura como Resistência é um instrumento apto a atuar como um testemunho, 

observando-se a dignidade do próprio ser humano que deve encontrar o seu lugar na 

humanidade. Para tanto, a potencialidade do ser ocorre, de fato, a partir da mediação pelo amor 

e o compromisso social, a fim de se afastar quaisquer obstáculos que impossibilite alcançar o 

caminho para a liberdade.  

Nesse sentido, segundo Margareth Martins de Araújo, o educador social deve estar 

atento às peculiaridades de cada indivíduo a fim de potencializá-los, sendo refutado tudo aquilo 

que possa se levantar contra a expressão humana, devendo-se observar os “três As”: aceitação, 

acolhimento e aprendizagem (2015, p. 22). 

Não se pode olvidar o conceito basilar de resistência atribuído ao Alfredo Bosi: 

“Resistência é um conceito originalmente ético, e não estético. O seu sentido mais profundo 

apela para a força de vontade que resiste a outra força, exterior ao sujeito. Resistir é opor a força 

própria à força alheia” (2000, p.118). Ou seja, a definição clássica da literatura como um texto 

organizado em versos ritmados ou em prosa, com vocabulário rebuscado, e forte reflexividade 

do eu-lírico, dos seus sentimentos e sua visão de mundo, não é suficiente para explicar a poesia 

ou prosa, porque,  para Bosi, a literatura além de ter comprometimento com os valores sociais 

e políticos, isto é, deve ter o comprometimento ético. 

 As reflexões deste trabalho estarão diretamente ligadas à questão do “novo 

humanismo”, o que levou Fantz Fanon8 a descrevê-lo como “um combate que mobiliza todas 

                                                
8  Frantz Fanon nasceu, em 20 de julho de 1925, em Fort-de-France, capital da Martinica, uma colônia da França. 

No ensino médio, foi aluno do poeta antilhano Aimé Césaire, que também era membro do movimento da 
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as camadas do povo, que exprime intenções e as impaciências do povo” (FANON, 1968, p.205), 

destacando o sentimento de se encontrar engajado em uma mesma ação, de confrontar a mesma 

adversidade, de compartilhar os mesmos sofrimentos, aprofundando, ainda mais, o sentimento 

de solidariedade.  

Por isso, concordo com o autor supracitado quando ele correlaciona o aspecto cultural, 

econômico e o político, expondo que, se, por um lado, a dominação colonial atua de tal modo, 

que “perturba” a existência do povo submisso através de estratégias de negação da identidade 

nacional (Ibidem, 1968, p.197), por outro, não se pode olvidar os escritores que foram 

responsáveis pela maturação das ideias de resistência, tendo em vista que uma das tarefas dos 

intelectuais reside na simulação da incompreensão em contraposição ao silêncio ou a 

passividade através da Literatura de Combate.  

Ainda, para Fanon, a Literatura de Combate convoca o povo à luta em prol da 

existência nacional, que na esfera da criação literária, representa a observância dos temas 

nacionais:  

É somente a partir desse momento que se pode falar em literatura nacional. Há, ao 

nível da criação literária, retomada e clarificação dos temas tipicamente nacionalista. 

É a literatura de combate propriamente dita, no sentido de que convoca um povo à 

luta pela existência nacional. Literatura de combate, porque informa a consciência 

nacional, dá-lhe formas e contornos e abre-lhes novas e ilimitadas perspectivas. 

Literatura de combate, porque assume um encargo, porque é vontade temporalizada 

(Ibidem, 1968, p.200). 
 

Ele retrata que o projeto do colonizador9 visa à aniquilação cultural dos povos 

conquistados. Esse processo perpassa por um conjunto de esforços com objetivo de induzir o 

colonizado a acreditar que a sua cultura é inferior, assinalando tal cultura como instintiva e, em 

última instância, salienta que o caráter do colonizado não é definido. Essas são algumas das 

estratégias utilizadas pelo colonizador com o escopo de desvalorizar o outro:  

Evidencia-se todos os esforços para levar o colonizado a confessar a inferioridade de 

sua cultura transformada em condutas instintivas, a reconhecer a irrealidade de sua 

                                                
Negritude. Depois da Grande Guerra, trabalhou na Faculdade de Psiquiatria de Lyon. Entrou em contato com a 

Resistência, conhecendo um dos líderes da Frente de Libertação Nacional. O livro é dividido em cinco partes, 

quais sejam: Da Violência; Grandeza e Fraqueza da Espontaneidade; Desventuras da Consciência Nacional; Sobre 

a Cultura Nacional; Guerra Colonial e Perturbações Mentais.  
9 De maneira analógica, a representação do colonizador e do colonizado pode ser compreendida, nos termos atuais, 

como a classe dominante e a classe dominada. Ressalto, ainda, que não se trata da concepção marxista destes 

termos, mas sim de uma pressuposição cultural na qual o colonizador representa a cultura hegemônica, enquanto 

o colonizado indica a cultura que se contrapõem aquela.  
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nação e, finalmente, o caráter inorganizado e inacabado de sua própria estrutura 

biológica (Ibidem, 1968, p. 198).  

Por isso, a necessidade do despertar da memória histórica dos oprimidos pelo escritor 

que, em muitos momentos, utiliza-se do passado a fim de abrir as possibilidades e as 

potencialidades para convidar à ação, sendo, desse modo, fundamental envolver tanto o corpo 

quanto a alma.  

Esta tarefa, para Fanon, é um postulado, uma vez que lutar pela cultura nacional reflete 

na libertação da própria nação: “É em primeiro lugar o combate pela existência nacional que 

destrava a cultura, que lhe abre as portas da criação. É mais tarde a nação que garantirá à cultura 

as condições, o quadro da expressão” (Ibidem, 1968, p.204). 

Outrossim, o despertar da memória histórica dos oprimidos não é, contudo, a única 

tarefa dos intelectuais, que escreve para o seu povo e muito se utiliza do passado a fim de abrir 

as possibilidades e potencialidades para convidar à ação, sendo fundamental envolver tanto o 

corpo quanto a alma: 

A cultura é em primeiro lugar a expressão de uma nação, de suas preferências, de suas 

interdições, de seus modelos. É em todos os estágios da sociedade global que se 

constituem outras interdições, outros valores, outros modelos. [...]. A cultura nacional 

é a soma de todas essas apreciações resultante das tensões internas e externas à 

sociedade global e às diferentes camadas da sociedade. [...] A nação não é somente 

condição da cultura, de sua efervescência, de sua renovação contínua, de seu 

aprofundamento. É também uma exigência. (Ibidem, 1968, p.204). 

 

 

Destarte, o autor supramencionado considera em primeiro lugar a existência humana, 

e depois a essência humana. Esta representa o tributo principal determinante daquilo que 

desejamos conhecer, tendo em vista que todo o conhecimento surge com a essência do objeto 

a ser conhecido. 

 Nesse diapasão, a valorização do pensamento humano pode ser entendida como a 

essência que nos caracteriza, não existindo qualquer determinação necessária que defina o 

homem antes que ele venha a existir, tendo em vista a existência reside na conduta humana que 

nos permite conhecer a realidade humana; a própria existência humana é um dado primordial, 

ou seja, a realidade humana não se deduz de qualquer necessidade que se estabeleça 

previamente. 

Por isso, no afã dessa concepção fanoniana da realidade humana reside a noção da 

liberdade, que pode ser compreendida como a liberdade de escolha absoluta, uma vez que não 
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pode ser condicionada por qualquer determinação anterior. No entanto, uma questão 

problemática surge a partir dessa concepção, tendo em vista a coação como poder mitigador da 

liberdade de escolha.  

Nesse sentido, um ser só existe a partir do outro, isto é, a existência de um indivíduo 

está condicionada a aceitação de outra consciência, que irá julgar e qualificar o ser como se 

fosse um objeto. Apesar da complexidade do exercício da liberdade, é esse ato que mais 

expressa à condição humana; infelizmente, na modernidade a condição humana é cada vez mais 

difícil de ser expressada, uma vez que o desumano sobrepõe à humanidade.  

Destarte, a cultura é, em última instância, o próprio homem. Para torná-la bem social 

comum, o ser humano encontrou na linguagem o seu mais eficiente instrumento, descrevendo, 

por exemplo, um fenômeno natural como as tempestades, utilizando ervas para a cura de 

doenças ou pintando um animal nas paredes de uma caverna, o homem desenvolveu meios de 

comunicar as suas apreensões, os seus desejos, as suas descobertas. Se modernamente 

chamamos essas ações de busca do saber de Física, Medicina ou Arte, não estamos descartando 

a ideia de que o anseio humano por dominar o meio em que ele vive sempre existiu. Portanto, 

falar de cultura é falar de procura do conhecimento, de ação, de linguagem, sendo que uma das 

formas mais específicas de expressão cultural (a que nos interessa diretamente) é arte poética 

presente na literatura. 

 

1.2 – A literatura e o acesso ao direito 

 

 

A literatura pode ser caracterizada como um consectário do direito humano apto a 

promover o equilíbrio de forças sociais, através da denúncia de crimes, o fomento da autonomia 

do ser humano e a criação de espaços de memórias compartilhadas. Por óbvio, a literatura não 

adota um papel absoluto, mas, torna-se um instrumento de afirmação de direitos individuais e 

sociais.   

Na obra de Hannah Arendt, em especial A condição humana (2007), encontra-se a 

preocupação com o acesso ao direito, a concretização das concepções políticas em favor do 

bem público e da contra hegemonia interna e externa. Por isso, a autora destaca que o acesso 

aos direitos decorre do comprometimento do Estado, e enfatiza a necessidade da igualdade de 

condições para efetivação de tal acesso.  
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Nesse diapasão, não se pode estabelecer uma ordem política e jurídica alicerçada 

apenas na força material, haja vista a necessidade de sua legitimidade, sob pena de violação aos 

direitos humanos fundamentais. Nota-se a diferença entre legalidade, que consiste em acatar 

uma estrutura normativa posta, e a legitimidade, que consistem em um acréscimo valorativo 

incidente sobre a norma, cuja manifestação não ocorre por temor ou obediência, mas pelo 

simples fato dos atores sociais reconhecerem tal condição como boa e justa. Por essa razão, a 

legitimidade compreendida como uma qualidade do título de poder, pois decorre de uma noção 

substantiva e ética-política, que se movem no espaço de crenças, convicções e princípios 

valorativos. 

Assim, os direitos humanos são entendidos como uma verdadeira conquista histórica 

e, sobretudo política, pois é uma invenção do homem, vinculando-se à solução de conflitos 

dentro de uma comunidade política. Consoante ensinamento de Celso Lafer, o cidadão é 

caracterizado como todo aquele que têm direitos, tendo em vista “a cidadania como o direito a 

ter direitos” (LAFER, 1991, p. 146).  

Por outro lado, vê-se que a frase supracitada de Lafer é bastante redundante, no 

entanto, aponta para uma potencialidade da noção de ser humano, que não precisa de um mero 

“papiro normativo” ou uma carta de intenções que elenque os direitos de maneira exaustiva, 

mas sim a concretização desses, pois o homem para ter direitos basta ter a qualidade humana. 

Aristóteles, na Ética à Nicômaco, Livro V, afirma que a justiça corrobora com a 

fundamentação do preceito da virtude, enquanto qualidade do ser humano e de suas boas obras, 

associando-se à três bases primordiais: virtude, bem, busca do meio-termo. Nota-se que no livro 

II é apresentada a definição aristotélica do meio-termo, ou justa medida (mesostes), um ponto 

fundamental de sua ética, tendo em vista que os excessos geram desequilíbrio, logo, são 

corolários da injustiça.  

É interessante que Aristóteles rompe com a concepção da justiça formal, que 

correspondia à ideia de proporcionalidade aritmética, ou geométrica, uma vez que seria justo 

apenas dar aquilo que a autoridade ou a comunidade acreditar ser justo. Para Aristóteles, a 

distinção entre a justiça formal e a material, que acredita ser de fato justa, reside na justiça como 

virtude da proporcionalidade, apontando a igualdade como escopo desse instituto, pois confere, 

em termos de equilíbrio, uma espécie de racionalidade à justiça enquanto código doador de 

sentido moral e ético às regras de convivência. 
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De acordo com Aristóteles, a justiça é uma virtude, sendo tratada como a expressão da 

excelência moral, devendo por meio dela buscar o bem do próximo. E, na prática da justiça, o 

indivíduo deve se orientar pela busca do meio termo, pois as extremidades gerariam as 

injustiças: 

Vemos que todos os homens entendem por justiça aquela disposição de caráter que 

torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e desejar 

o que é justo; e do mesmo modo, por injustiça se entende a disposição que as leva a 
agir injustamente e a desejar o que é injusto. Também nós, portanto, assentaremos 

isso como base geral. [...] O justo é, portanto, o respeitador da lei e o probo, e o injusto 

é o homem sem lei e ímprobo.  (ARSITÓTELES, p.30, 1985) 

  

 

Não basta o fiel cumprimento da lei, tendo em vista a necessidade de um acréscimo 

valorativo que demonstre a justiça no caso concreto. Em outras palavras, o homem justo respeita 

a lei e os princípios decorrentes do convívio social; por isso, a sua conduta deve ser adequada 

em ralação ao cumprimento das obrigações no âmbito privado e o respeito frente ao poder 

político e a administração do Estado. Nota-se que, para Aristóteles, a virtude é um hábito (areté, 

traduzida como “excelência”), pois ela não é inata, logo, a prática constante de boas condutas 

é o meio para se tornar uma pessoa virtuosa.  

Por isso, Noberto Bobbio afirma não ser suficiente as meras discussões filosóficas 

sobre os direitos humanos fundamentais, pois é necessário que ocorra a sua implementação: “O 

problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, 

mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político”. (BOBBIO, 2004, 

p.16)  

Percebe-se a existência de padrões éticos basilares que se concretizam a partir do 

conjunto de bens e utilidades indispensáveis em prol da consubstanciação de uma vida humana 

digna, tais como: a educação fundamental, a saúde, a assistência aos desamparados e o direito 

fundamental ao acesso à justiça. Nesse afã, para Paulo Freire, a concretização dos direitos 

humanos fundamentais permite ao oprimido perceber-se efetivamente como ser humano. 

(FREIRE, 1987, p.29) 

Em suma, a compreensão de que o Estado é uma ficção, no sentido de que o mesmo é 

criado para o exercício de um poder único, tendo uma finalidade precípua para atingir 

determinados objetivos, torna-se fundamental para que se concretize o bem comum – nos 
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termos do art.3º, inc. IV, da CRFB,198810 –, conforme os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil. Estes objetivos cristalizados na Constituição tem como pressuposto a 

equalização da igualdade substancial que não se revela, apenas, no frio texto da lei, mas através 

da igualdade que é percebida na cristalização de bens jurídicos, tais como: a vida, a saúde, a 

educação etc., garantindo-se, desse modo, a igualdade material tornar-se-á possível a efetiva 

concretização da paridade de oportunidades. 

 

1.3 – A função social da literatura de resistência 

 

Nos ambientes escolares ou não escolares os quais se caracterizam por intensos 

conflitos, a literatura pode ser um instrumento para convocar a geração de intelectuais em favor 

da luta contra a opressão. Por sua vez, a literatura de resistência promove os valores sociais, 

tais como a liberdade, a igualdade e a solidariedade, que são de extrema importância à 

consciência nacional. 

Nessa perspectiva, compreensão da função da literatura não se limita a um mero 

conceito, tendo em vista que as suas múltiplas facetas, que não se esgotam em um rol taxativo 

de atribuições. Não se busca também uma verdade absoluta em relação a sua função, em razão 

da sua importância estar sempre relativizada pelo processo cultural de cada grupo, em sua 

perspectiva social. 

É possível dizer ainda que a natureza da literatura é essencialmente simbólica, a sua 

linguagem ambígua, bem como a sua relação com as coisas e o mundo sempre precária e 

provocadora de abalos. Por isso, a literatura assume um papel central pela habilidade de criar, 

através de um processo simbólico, múltiplas realidades que se fundam em jogos de sentido e 

relações de percepção de significação variada.  

Se o homem é a representação da linguagem, ao seu passo, a literatura – por ser uma 

das manifestações da arte –, é um dos componentes da cultura. Ou seja, observa-se na literatura 

uma das inúmeras formas artísticas que o homem produz, sendo que todas   elas possuem uma 

ou mais diferentes linguagens específicas que acabam por definir sua estrutura, os seus 

componentes formadores e o seu espaço de ação.  

                                                
10“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

 IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. 
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À título de exemplo, cita-se a música que apresenta como principal componente o signo 

sonoro. Por outro lado, a pintura utiliza o signo icônico, num grande jogo cromático de formas, 

efeitos e combinações. Já, ao seu turno, o teatro mistura diversas linguagens, trabalhando com 

o texto, a imagem, a dança, os gestos e os sons. Torna-se possível elucubrar: E, a literatura? 

 Se pensarmos de uma maneira tradicional, a literatura se ocuparia do signo verbal, da 

palavra, criando-se inclusive imbróglios se percebido um texto do quotidiano, tal como uma 

bula de remédio, que também se utiliza da linguagem verbal. Por óbvio, torna-se importante 

frisar que para determinado texto ser considerado literário, far-se-á essencial que o mesmo se 

enquadre no objeto artístico, sendo, por isso, utilizado uma forma específica de linguagem e 

criação de um mundo simbólico. 

No mesmo sentido, Marisa Lajolo entende que não existe um único conceito pelo que 

se entende de literatura, porque esse entendimento é variável conforme o tempo, o lugar ou 

sociedade. Por essa motivo, não há uma “grande verdade” em relação à literatura, pois a sua 

definição, função e importância é contextualizada e mutável (LAJOLO, 1996, p. 24).  

Aqui, no presente trabalho, procuramos analisar mais detidamente o desejo pela 

literatura engajada, não podendo, destarte, se olvidar os ensinamentos de Fanon, no qual se 

destaca a função social da literatura, sobretudo a função da conquista da liberdade. 

Em razão da literatura ser plurissignificativa, constata-se a dificuldade em conceitua-la. 

Por outro lado, evidencia-se a possibilidade de diferenciar o texto literário do não literário, 

sobretudo em razão da linguagem utilizada, os temas e os assuntos que se debruçam a obra e a 

perspectiva do escrito e os anseios de determinado grupo social. 

Desse modo, as obras literárias, especialmente das duas autoras analisadas no presente 

trabalho – Noémia de Sousa e Carolina de Jesus – , permitem corroborar minimamente a 

estruturação do corpus literário indispensável da Função Social da Literatura de Resistência, 

plasmado, sobretudo, nas consecutivas denúncias que se descortinam em seus versos, bem 

como os valores nefastos presentes no processo de dominação e obliteração cultural. Destas 

poesias resultam a concretização da conquista da liberdade – nos termos de Fanon –, tendo em 

vista a contestação dos poderes instituídos que se utilizaram de argumentos raciais e culturais 

para dominarem.  
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2 – PERSPECTIVAS DA PEDAGOGIA SOCIAL À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS 

 

2.1 - A perspectiva policêntrica 

 

 

A busca por uma conceituação universalmente reconhecida como válida do ramo do 

saber dito como Pedagogia Social tem originado diferentes respostas – muitas vezes em 

contradição umas com as outras. Em termos gerais, torna-se possível concluir de forma açodada 

que a Pedagogia Social opera dentro de questões sociais; por sua vez, esta definição, na verdade, 

não nos permite alcançar uma conclusão clara, exceto que esse ramo do conhecimento, como 

um ramo da Pedagogia, opera precisamente dentro de questões sociais.  

Ou seja, uma tentativa sumária de definição única de Pedagogia Social sempre entra 

em conflito com a ausência, de fato, de um léxico comum consolidado por diversos autores que 

escrevem sobre o tema – uma definição inequívoca e comumente aceita, ainda não se 

consolidou –, pois, conforme afirma Freire: “onde há vida, há incabamento” (2002, p.55). 

Todavia, em síntese, podemos dizer que a Pedagogia Social, incluindo as atividades 

pedagógicas, é aquela que mais intimamente está ligada, de um lado, com o sujeito social, e de 

outro, com a sociedade (ARAÚJO, 2015, p.43). 

Ainda, em busca de um melhor entendimento sobre o tema, a Pedagogia Social11 pode 

ser entendida, como: a ciência de prática social e educativa, formal ou não formal, que 

compreende e aplica os postulados mais adequados para a preservação, a ajuda e a reinserção 

daqueles que sofreram ou estão na iminência de sofrer grave violência; busca-se, em síntese, 

diminuir o déficit antidemocrático através da escolha fundamental do educador social em 

proteger os direitos humanos que possam ser tratados na instância educativa.  

Não se olvide que a pós-modernidade é um período de incertezas e crises, que 

potencializa a abertura às concepções de segurança em detrimento da liberdade12, sendo a 

                                                
11 Entendimento exposado por mim a partir das anotações e observações das aulas ministradas no curso de 

Pedagogia Social, da Universidade Federal Fluminense. 

 
12 Vide: SANTOS, Leonardo. A pedagogia social e a concretização dos direitos humanos das crianças e dos 

adolescentes. Revista de Letras, Ciências Humanas e Ciências Sociais Querubim – UFF, Niterói, ano 12, v.3, 

n.28, pp. 4-11, 2016. 
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autonomia um dos pontos fulcrais desse período. Nesse sentido, vê-se em Zygmunt Bauman 

(1999; 2003) e Paulo Freire (1987; 2002) um traço em comum, qual seja, para ambos, a 

autonomia não guarda estrita relação com o liberalismo filosófico clássico que fora inspirado 

por Kant, pela qual a liberdade se apresenta como pressuposto – um sujeito transcendental que 

pode consolidar seus padrões norteadores de conduta. 

Percebe-se que o ensino da língua portuguesa não pode estar adstrito somente ao 

aprendizado da norma padrão, uma vez que se faz fundamental passar pelo crivo democrático 

da cidadania. É necessário constituir cidadãos capazes de apreender as informações e utilizá-

las em prol de um bem comum. As discussões históricas, filosóficas, políticas e sociais devem 

fazer parte do repertório de aula do professor, sob pena de criar meros alunos reprodutores de 

conteúdos gramaticais – em termos de Freire:  

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí 

a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece 

aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquiva-los (FREIRE, 

1987, p.57). 

 

A Pedagogia Social não está adstrita a um só âmbito territorial, pois ela apresenta um 

efeito expansionista, corroborando com a construção e a restruturação dos diversos centros de 

poder, isto é, a fonte da qual emana as suas concepções não se limitam ao centro dominador – 

governo, economia, etc –, mas também acrescenta-se a perspectiva da margem, que possibilita 

ao educando e ao educador um certo grau de autonomia.  

Não obstante o desejo de eliminar a ambiguidade presente no cerne do pensamento 

moderno, a inspiração racionalista, permite contemplar o modus operandi dito racional, como 

o único meio para se conquistar a felicidade ou alcançar a aclamada “verdade”. Por outro lado, 

constata-se interdependência criativa ocorre no espaço público, mediante o processo de 

legitimação das normas em uma cultura jurídica pluralista, democrática e participativa, na qual 

a legitimidade não se funda apenas na legalidade positiva, mas resulta do consenso entre as 

práticas sociais instituídas e as necessidades reconhecidas como éticas, consoante Paulo Freire 

(1987). 

Esse espaço possibilita o diálogo em favor do acesso ao direito e a concretização das 

concepções políticas, possibilitando a concretização do bem público e a luta contra hegemônica 

interna e externa. A pós-modernidade impõe o padrão racionalista e positivista para construir 
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um mundo aparentemente mais apto às necessidades humanas, sendo o paradigma 

interpretativo é desafiado diante do aumento da complexidade social.  

Por isso, segundo Boaventura de Sousa Santos (2006), cabe à ciência pós-moderna 

romper com paradigma clássico, na qual objetiva-se apontar uma série de atividades destinadas 

a promover, consolidar, fortalecer e desenvolver o a consciência crítica a partir da literatura, 

sobretudo a literatura de militância política. Esse desenvolvimento do ser humano não será 

desenvolvido como um evento isolado, mas como um rico conjunto de experiências positivas e 

significativas de criatividade e expressividade em que o resultado final não será um simples 

prazer passivo, mas uma atividade ativa e envolvente. 

 Ainda, no que tange à transição paradigmática, observa-se o declínio da visão 

mecanicista de mundo, ainda que essa mudança ocorra de maneira gradual, conforme a 

localidade e as influências culturais presentes. De fato estão sendo concentrados esforços para 

provocar essa passagem do deve-ser epistemológico para o ser: 

Por contrapor a minha concepção de pós-modernidade ao pós-modernismo 
celebratório designei-a por pós-modernismo de oposição e condessei a sua formulação 

na ideia de que vivemos em sociedades a braços com problemas modernos – 

precisamente os decorrentes da não realização prática dos valores da liberdade, da 

igualdade e da solidariedade – para os quais não dispomos de soluções modernas 

(Ibdem, 2006, p.25).  

 

De acordo com a projeção de Santos, a ciência a ser construída nesse paradigma 

emergente seria direcionada pela matriz epistemológica provenientes das ciências sociais, o que 

não representa um retorno indireto da matriz físico-natural, pois ele associa essa função de 

reordenação às “novas” ciências sociais elaboradas em um contexto histórico-cultural que foi 

intitulado como pós-modernidade. 

Entrementes, todo conhecimento é local e total simultaneamente, porque o que 

direciona a ação cognitiva não é a disciplina ou o método, mas sim os temas que se apresentam 

em toda a sua complexidade ao investigador, que, ao invés de reduzir a complexidade da 

realidade a ser estuda para fazer que com que caiba em seu método, deve lidar com a pluralidade 

de métodos, para reconstituir da melhor forma possível o objeto a ser conhecido. 

Ademais, critica-se o pensamento que impõe o padrão racionalista e positivista cum 

supedâneo na construção de um mundo aparentemente mais apto às necessidades humanas. 

Entrementes, esse paradigma interpretativo é desafiado diante do aumento da complexidade 
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social, sendo cabível à ciência pós-moderna – aqui se incluem o Direito, a Sociologia, a 

Antropologia – o dever de romper com o paradigma clássico.  

Para Morin (2000, p.96), as peculiaridades sociais também residem na concepção da 

autonomia: “um sistema aberto é uma sistema que pode alimentar sua autonomia, mas mediante 

a dependência em relação ao meio externo”. Em outras palavras, faz-se imprescindível o 

respeito e a promoção da autonomia, para o fomento do potencial criativo, admitindo-se, ao seu 

turno, a potencialidade individual que podem ser desenvolvidas. 

Todavia, em muitas circunstâncias, o reconhecimento cultural, moral e existencial do 

outro é negado em decorrência de obstáculos à compreensão, ou até mesmo a falta de aceitação 

das diferenças, que, destarte, instaura “a impossibilidade, no âmago da visão do mundo, de 

compreender as ideias ou os argumentos de outra visão do mundo, como de resto no âmago da 

filosofia, de compreender outra filosofia” (Ibdem, 2000, p.96). Ou seja, o racionalismo 

demasiado não compreende as demandas humanas fundamentais, e, por conseguinte, negam 

direitos e a própria existência do outro: 

As ideias preconcebidas, as racionalizações com base em premissas arbitrárias, a 

autojustificação frenética, a incapacidade de se autocriticar, os raciocínios paranoicos, 

a arrogância, a recusa, o desprezo, a fabricação e a condenação de culpados são as 

causas e as consequências das piores incompreensões, oriundas tanto do egocentrismo 

quando do etnocentrismo (Ibdem, 2000, p.97-8). 

 

Deve-se levar em conta o desenvolvimento dialético e as condições históricas, 

culturais e socais com fatores imprescindíveis para o estudo da ciência. No entanto, o cenário 

atual impõe a reorganização do saber através da separação por disciplinas fechadas, que 

impossibilitam a apreensão de objetos complexos, os quais são constituídos essencialmente 

pelas inter-relações, as interferências, as complementariedades e as oposições.  

As peculiaridades sociais residem na concepção da autonomia. No primeiro momento, 

torna-se basilar o respeito à liberdade, a fim de corroborar com o efetivo potencial criador e, 

por sua vez, admitir a hipótese de que cada ser humano traz em si potencialidades a serem 

desenvolvidas, uma vez que estão em permanente transformação, possibilitando, no segundo 

momento, a cristalização da autonomia – saber agir em determinada situação 

independentemente da atuação do outro. Entrementes, evidencia-se em muitas circunstâncias, 

o reconhecimento cultural, moral e existencial do outro é negado em decorrência de obstáculos 

à compreensão.  
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Nota-se, ainda, o egocentrismo, o etnocentrismo e sociocentrismo como elementos que 

corroboram para a formação do espírito redutor. Mas quem é, ou, onde é esse centro? De fato, 

a falta compreensão do próprio “eu” impossibilita a mediação com o outro, tendo em vista o 

desejo continuo de autoafirmação e a necessidade de glória. Por sua vez, o etnocentrismo e o 

sociocentrismo constituem o cenário necessário para os racismos e as xenofobias, que são 

engendrados por raízes ego-sócio-cêntricas. 

Nesse espaço dissonante entre a cultura do centro e a cultura da margem – o entre-

lugar –, os educandos, especialmente aqueles provenientes de escolas públicas, rompem o 

paradigma clássico dominante. Para, Silviano Santiago: “O silêncio seria a resposta desejada 

pelo imperialismo cultural, ou ainda o ecosonoro que apenas serve para apertar mais os laços 

do poder conquistador” (SANTIAGO, 1978, p.19); todavia, nesses espaços a linguagem é 

totalmente reorganizada, a entonação da voz, a linguagem corporal denota um tom mais 

espontâneo e familiar nas relações de trocas comunicativas. Esse fenômeno está inserido em 

um contexto social da linguagem que extrapola a língua literária e a língua falada aprendida nas 

salas de aulas. 

É mister que, para entender a variedade da cultura humana, a suspenção do juízo pré-

conceitual sobre os costumes, crenças, concepções, torna-se oportuna para melhor compreender 

no cerne de novas culturas – sob à ótica do olhar do outro –, seus modos de vida e, tanto quanto 

possível, sem preconceitos ou negações. Desse modo, a linguagem que emana do centro tem 

como objetivo afastar as impurezas das margens, ou seja, busca-se uma linguagem isenta de 

valores para adequar-se ao prisma científico: “Porque certos professores universitários falam 

em nome da objetividade, do conhecimento enciclopédico e da verdade científica, seu discurso 

crítico ocupa um lugar capital entre outros discursos universitários13” (Ibdem, 1978, p.19).  

Sabe-se que em nossa sociedade brasileira existe a difusão da norma padrão de forma 

bastante autoritária, reforçando-se a ideia de erro, e a incessante e torpe busca pela segregação 

entre língua falada e língua escrita. Consequentemente, há a reafirmação do preconceito 

linguístico. Manifesta-se a ideia de que a língua é una e perfeita, e qualquer desvio da norma é 

tratado como erro. Fenômenos como o da linguagem falada no dia a dia, em caráter de maior 

afetuosidade e sociabilidade, não são abordados com a mesma intensidade que os estudos da 

linguagem padrão.  

                                                
13 Analogicamente é possível aplicar a mesma percepção na relação aluno e professor das escolas públicas. 
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Dessa forma, a Pedagogia Social está incrustada em diversos momentos, em diversos 

centros, através da teoria e da prática desenvolvida com crianças e adolescentes, com a terceira 

idade, discutindo-se, nesse afã, a prevenção e a recuperação da marginalidade, o sustento 

ideológico às famílias de baixa renda, a promoção do associativismo, a estruturação de uma 

educação extracurricular, o desenvolvimento da educação de adultos e dos movimentos 

campesinos. 

 

2.2 - A perspectiva ética 

  

 

A Pedagogia Social surge para promover o exercício de crítica em relação às atividades 

elaboradas pelo sistema educacional, consoante à ótica de um prisma de garantias fundamentais 

capaz de assegurar a proteção e a conscientização dos cidadãos. Para isso, a construção de uma 

Nação – legal e legítima – corrobora para a formação do espírito (ethos) social capaz de 

reafirmar os laços e os pactos da solidariedade e da ancestralidade; o tema da ética, da 

resistência e da literatura apresenta, pois, pertinência e relevância no horizonte das sociedades 

contemporâneas.  

Nesse sentido, a práxis produz um elo comum entre gerações que integram o mesmo 

mundo simbólico, ainda que apartadas no tempo e no espaço. Por isso, o caráter comunicável 

da experiência depende, sobretudo, da possibilidade de uma elaboração simbólica pelo discurso 

daquilo que foi vivido, preservando na narrativa a sabedoria prática, intersubjetiva e 

intergeracional. Estas narrativas, por sua vez, tem a potencialidade de criar vínculos de 

comunhão daqueles que narram a experiência com aqueles que escutam a narrativa. 

No que tange a importância ética da leitura, esta reside no seu valor de descoberta e de 

renovação para a experiência intelectual e moral, tendo em vista que prática da leitura pode ser 

considerada como um adestramento reflexivo, um exercício de conhecimento do mundo, do eu 

e dos outros, possibilitando a retira das vendas dos olhos, para que os alunos possam ver além 

das mera sombras, tal como ocorre na Alegoria da Caverna, Livro VII, de Platão. 

 É interessante notar dois pontos fundamentais que são apresentados a partir das 

discussões éticas: a ética relacionada com a conduta do indivíduo que age de maneira 

controlada, isto é, a capacidade de “governar a si mesmo”; e, a ética atrelada ao conhecimento 
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do Bem, que está associada ao longo processo de aprendizagem e a amadurecimento espiritual, 

que é fomentada sobretudo pela dialética. 

Não obstante, a escola também sofreu os influxos dessas abruptas alterações socais e 

econômicas. Os próprios componentes cognitivos que incluem o aspecto percptual, lógico e 

criativo foram alterados a partir da gestão progressiva de emoções positivas e negativas das 

relações significativas com adultos e outras crianças. O conjunto complexo de aprendizagem-

desenvolvimento da criança e do adolescente foi estruturado, no decorrer da história, através da 

troca e comunicação com os outros (v.g. pais, professores, outros adultos e colegas, família, 

comunidade, escola). 

Destaca-se, ainda, o processo de legitimação democrática e participativa, estruturada 

a partir do consenso entre as práticas sociais e o comprometimento ético. Consoante Freire, faz-

se imprescindível o respeito à ética da libertação:  

Falo da ética que condena o cinismo o cinismo do discurso neoliberal, das posições 
quietistas [...] que condena a exploração da força de trabalho do ser humano, que 

condena acusar por ouvir dizer [...] falsear a verdade, iludir o incauto, golpear o fraco 

e indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que não cumprirá a 

promessa, testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal 

[...]. É por esta ética inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com 

crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar (FREIRE, 2002, p. 17). 

 

Destarte, o acesso aos direitos decorre do comprometimento do Estado e dos 

administradores públicos – aqui, incluído os educadores – através da igualdade de condições 

para efetivação de tal acesso, pois não se pode estabelecer uma ordem política e jurídica 

alicerçada exclusivamente na força física, tendo em vista a necessidade de sua legitimidade, 

sob pena de violação aos direitos humanos fundamentais.  

Evidencia-se a diferença entre legalidade, que consiste em acatar uma estrutura 

normativa posta, e a legitimidade, que consiste em um acréscimo valorativo incidente sobre a 

norma cuja manifestação não ocorre por temor ou obediência, mas pelo simples fato dos atores 

sociais reconhecerem tal condição como boa e justa. Em razão disso, a legitimidade pode ser 

caracterizada como uma qualidade do título de poder, instaurada, inclusive, a partir de uma 

noção substantiva ética-política que perpassa nos espaços de crenças, convicções e princípios 

valorativos. 
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Segundo Morin, faz-se fundamental a ética antropóetica como um instrumento em prol 

da universalização do respeito ao outro e o desenvolvimento da solidariedade humana: “[...] 

impõe-se cada vez mais nos desenvolvimentos atuais da era planetária que não apenas 

colocaram os seres humanos em comunicação e em interdependência, mas, mais ainda, fizeram 

emergir uma comunidade de destino para a espécie humana” (2007, p.160-1). 

Em outras palavras, não basta a mera proteção individual, que decorre formalmente da 

Constituição ou conjunto de dispositivos legais plasmados no mero pedaço de papel amarelado, 

sendo, por isso, necessário a observância no seio social, consoante lição de Margareth Araújo:  

Se a as leis funcionam como objetivos a serem atingidos, ela ainda não conseguia 
perceber esforços sérios para alcança-los; se funcionam como normas, regras a serem 

seguidas, aprendeu que por decreto não chegam a lugar nenhum. Colocar em 

andamento propostas que estão no papel demanda fundamentalmente vontade 

política. Qual será o nosso real e verdadeiro inimigo? Contra quem ou contra o que 

realmente lutamos? (ARAÚJO, 2015, p.106) 

 

A Constituição brasileira considera a dignidade da pessoa humana um princípio 

fundamental (art. 1º, III, da CRFB), coexistindo, com a fundamentalidade da soberania, da 

cidadania, dos valores sociais do trabalho e do pluralismo político. A Declaração Universal de 

Direitos Humanos (art. 16.2), também consagra o respeito à dignidade de “todos os membros 

da família humana”. Esta é um vetor axiológico e interpretativo do ordenamento jurídico que, 

no estado democrático, promove a estabilidade política e a presença de uma sólida ideologia 

participativa contribuem para a sedimentação da Pedagogia Social. 

 

2.3 - A perspectiva subjetiva 

 

 

O desenvolvimento da ciência humana e biológica que caracteriza a nossa época se, 

de um lado, tem indubitavelmente incrementado a consciência dos processos emocionais, 

cognitivos, relacionais e sociais do homem, de outro lado, não tem produzido algum 

significativo desenvolvimento da consciência da natureza humana.  

Em relação ao “eu” reina a ideia da interpretação infinita, isto é, cada fato, em síntese, 

nada mais é do que um texto que possibilita a interpretação aberta, pois não se restringe o 
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significado. O grande problema na modernidade reside na intepretação que aleatoriamente 

constrói um significado, e priva-o de poder sofrer qualquer posicionamento contrário. É esse 

modo de olhar que resulta a condição fundamental de afirmação da liberdade singular, 

tornando-se, ao seu turno, evidente aquilo que o indivíduo não é – ou raramente é –, só pode 

ser fornecido por uma interpretação da realidade que é consistente e, ao mesmo tempo, ilusória.  

Ao longo do tempo, observou-se que a ambiguidade é aceita como um elemento 

essencial; no entanto, se aceita com menos resistência à ambiguidade do indivíduo, do que a da 

realidade. A estrutura representativa desse conflito é construída precisamente sobre a renúncia 

de uma realidade não negociável; toda a realidade é um ponto de vista, até mesmo a miséria 

humana – expressão tomada no sentido arendtiano – depende de uma atitude errada, não apenas 

da objetividade das relações produtivas.  

A concretização da dignidade da pessoa humana ocorre a partir da identificação de 

um núcleo fixo. Essa identificação se materializa também por meio de uma análise sentimental. 

Segundo Arroyo, através do sentimento de justiça, que em regra é universal, é possível 

identificar a matriz axiológica do princípio da dignidade humana: 

Estaríamos em tempos de maior sensibilidade social para com os corpos? As ciências 

sociais os observam como objeto de análise e as políticas públicas como destinatários 

de intervenção. A sociedade e o Estado não podem ignorar que convivemos com 

corpos marcados pelo sofrimento, pela fome, pelas múltiplas violências e doenças, 

pelo desgaste da velhice que se prolonga. Corpos de crianças-adolescências 

condenadas precocemente a vidas precarizadas pelo trabalho infantil, pela violência 
social e sexual, pelos preconceitos, pela homofobia e pela pederastia, pela dor e pelo 

sofrimento, pela fome e pela desproteção. (ARROYO, 2012, p.23) 

 

A particular composição social, a acumulação e circulação do capital foram 

imprescindíveis para o desenvolvimento econômico. Contudo, não se pode olvidar a ética 

(ethos) ou “espírito” do capitalismo que corroborou com a reificação do ser humano; por isso, 

urge a necessidade para uma nova ética profissional: “Assumir a precarização do viver das 

crianças, sobretudo a precarização de seus corpos, pode significar avançarmos na afirmação de 

outras teorias e de outra ética profissional” (Ibdem, 2012, p.29). 

Nesse afã, no meio escolar, deve-se levar em consideração o desenvolvimento 

dialético e as condições históricas, culturais e socais com fatores imprescindíveis para o estudo 

das disciplinas acadêmicas. Todavia, vê-se que, no cenário atual impõe a reorganização do saber 

através da separação por disciplinas fechadas, que impossibilitam a apreensão de objetos 
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complexos, os quais são constituídos essencialmente pelas inter-relações, as interferências, as 

complementariedades e as oposições.  

Como consequência dessas disciplinas herméticas, a concepção clássica racionalista 

conduz às ciências sociais e a realidade social para se adequarem às teorias reducionistas das 

ciências naturais, promovendo o crescimento do conhecimento cada vez mais especializado. 

Por outro lado, o fato do saber relacionar-se com a física, sociologia, biologia, a psicologia, a 

antropologia, história etc., não representa um saber enciclopédico, pois o saber 

multidimensional não tem como objetivo categorizar ou acumular as informações, ao contrário, 

o objetivo primordial é promover a articulação de ideias, instaurar debates a fim de que as 

respostas sejam corroboradas, tal como as incertezas que não podem ser eliminadas desse 

processo dialético e construtivo do ser humano. 

 Destarte, é fundamental a mudança paradigmática para observar os problemas da 

perspectiva positivista do mundo, pois o sistema social é complexo e formado a partir da 

desorganização. 

A modernidade ira repensar determinadas definições, entre eles a relação 

espaço/tempo, sobretudo após os efeitos da globalização. É possível caracterizar esse período 

pela mudança de paradigma, da produção para a circulação e comunicação. Por isso, faz-se 

necessário o estudo de fenômeno da renovação linguística que é mais preponderante entre 

jovens de classes sociais menos favorecidas, em situações informais, identificando-se um tipo 

de discurso que não segue as regras formais de comportamento social e gramatical, mas, de 

maneira extraordinária, possuí uma carga argumentativa apta a produzir a adesão do ouvinte.  

 E, logicamente, em um contexto bastante ordenado e formal como é tratada a língua 

pelos órgãos de poder, nem se ouve falar sobre essa manifestação linguística extremamente 

importante no que diz respeito à sociabilidade comunicativa dos indivíduos. As trocas 

comunicativas, em situações informais, acabam gerando “diálogos pitorescos”, muitas vezes 

“sem pé nem cabeça”, que extrapolam as regras gramaticais em voga. Contudo, os falantes 

abrem mão da imaginação e se jogam em uma criação verbal contrária à rotina do pensamento 

oficial. 

Esse fenômeno é tratado por Bakhtin como sendo a carnavalização da linguagem. 

Nessa manifestação linguística, quebra-se a rotina, os falantes embarcam em um jogo lúdico 

com as palavras, fugindo da lógica de comportamento linguístico formalizado pela língua 
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padrão e pela gramática normativa. Nesse sentido, Bakhtin entende a linguagem como criação 

coletiva, que potencializa a constituição de muitos “eus” e muitos “outros”: “[...] transposição 

do carnaval para linguagem da literatura que chamamos carnavalização da literatura” (Bakhtin, 

1981, p.105). Contudo, podemos pensar a carnavalização não somente na literatura, como 

também na linguagem do dia-a-dia, fruto de uma série de símbolos, ritos e relações que 

constroem os sujeitos.  

Destarte, trata-se da relação de intimidade em um contexto promovido pelo dialogo, 

isto é, a relação fala e escrita deixa de ser observado exclusivamente como um sistema 

dicotômico, ganhando destaque o modo pelo qual ocorre tal relação a fim de compreender o 

mundo. Procuramos alterar nossos hábitos e costumes, não só por uma liberação dos costumes 

– época libertária –, como também pelos movimentos culturais. As questões ligadas aos 

indivíduos e as identidades se fundem na diversidade e na noção de mercado. Por isso, observa-

se as renovações linguísticas que estão em constantes transformações nas relações sociais dos 

jovens, sobretudo das classes populares. 

Segundo Coseriu (Apud BITTENCOURT), a linguagem é uma atividade humana 

universal, histórica e individual; em outras palavras, a linguagem é uma ação humana universal 

que se concretiza de modo individual – no primeiro momento –, através de técnicas 

historicamente determinadas (BITTENCOURT, 2003, p.121). Contudo, a linguagem não 

ocorre fora da sociedade, logo ela é também eminentemente social e cultural. Nesse sentido, 

consoante lição de Bittencourt, faz-se necessário o desenvolvimento de três saberes – o 

elocucional, o idiomático e o expressivo. Vejamos: 

O aluno, quando chega à escola, já tem um domínio, ainda que bastante restrito, das 
três modalidades do saber linguístico, uma vez que já é capaz de produzir e interpretar 

textos, ou seja, enquanto falante, ele é capaz de, nas atividades corriqueiras em que 

precisa interagir linguisticamente, construir enunciados em língua materna (saber 

idiomático), acerca de um dado da realidade (saber elocucional), numa determinada 

situação, para um certo interlocutor (saber expressivo). (BITTENCOURT, 2003, 

p.122) 

 

Através de um olhar cuidadoso de um educador social, percebe-se que o aluno termina 

o ensino de português sem a ideia de que a linguagem está sempre em movimento, ao contrário 

de uma concepção extremamente normativa e preconceituosa, que ainda vigora no ensino de 

português. Logicamente que por trás desses preconceitos difundidos, existe toda uma relação 

de manutenção de poder e a busca pela não mobilidade entre as classes sociais. 
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Percebe-se, nesse contexto, que os estudantes de classes populares têm uma educação 

escolar defasada, em que não possuem tanto estímulo ou acesso à norma padrão. Contudo, o 

que se nota nesse estrato social é uma maior independência no trato com a linguagem em relação 

à gramática. Existe principalmente entre esses jovens uma maior produção de expressões e 

frases, que estaria bastante ligado à relação da carnavalização da linguagem.  

À guisa de exemplo, a expressão irmãozinho, constantemente repetida no âmbito 

escolar, no primeiro momento, referencialmente nos remete ao irmão mais jovem ou de menor 

estatura de alguém, mas, no segundo momento, a expressão nos remete a outro nível de 

significação: uma pessoa que não apresenta necessariamente laços consanguíneos, mas tem um 

laço intersubjetivo de afeto, de solidariedade; não obstante, os jogos entre as relações sociais e 

as relações afetuosas nos demonstram mais. O uso do diminutivo pode indicar até certo valor 

pejorativo. 

É a partir de situações de menor controle do falante que a linguagem ganha uma maior 

liberdade. Percebe-se que a elaboração de novos recursos comunicativos entre esses jovens 

provém do menor contato com a linguagem formal. Eles não seguem, muitas das vezes, regras 

padronizadas de comportamento social e gramatical e, através do efeito recreativo com a 

linguagem, criam seus próprios recursos comunicativos que, de certa forma, os identificam 

como pertencentes a um estrato social, a uma comunidade; Por isso, faz-se necessário notar a 

presença do princípio da solidariedade no discurso desses jovens através da mediação do afeto, 

sendo estabelecida uma determinada negociação em prol de um discurso dinâmico e coerente.  

A carnavalização da linguagem e a quebra da lógica formal não são exclusivas desses 

estratos sociais, desses jovens; no entanto, percebe-se que são os jovens os maiores inventores 

de novas expressões, e, que nas classes menos favorecidas, surgem maiores inovações 

linguísticas. Essas inovações estão bastante ligadas às rupturas parciais com a norma padrão, e 

também com o afastamento da ordem social e linguística preestabelecidas. 

Nesse tipo de discurso encontramos, inclusive, termos que demonstram a 

solidariedade, a união e a universalidade com o escopo da relação de afeto. Por exemplo, numa 

cultura extremamente egocêntrica na qual estamos inseridos, vê-se a potencialidade da 

expressão “brother”, que em certos momentos, devido à intimidade que os dois locutores 

possuem, esse termo ganha um tom de demonstração de afeto e de familiaridade entre os 

interlocutores. A partir do momento em que são ultrapassadas as fronteiras da intimidade nas 
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relações, percebe-se um mútuo emprego do uso das palavras – a palavra brother poderá referir-

se tanto ao irmão instituído por laços consanguíneos, quanto uma relação de afeto mantida com 

outra pessoa, que não é necessariamente o próprio irmão, pois a gramática normativa, os “bons 

modos” linguísticos são desconstruídos, rompendo-se com a hierarquia estritamente verbal.  

Esses discursos, que estão manifestamente presentes nas escolas públicas, estruturam 

o mundo dos educandos e dos educadores, através do material sensório em material simbólico. 

Isto significa que a cultura se manifesta nos relacionamentos comunicativos, fazendo a 

transformação do material sensório em veículo simbólico. Ou seja, os referidos discursos 

permeados de expressões que conotam o afeto, permite também a fluidez no discurso, tornando-

lhe leve e contundente: “[...] Associamos ‘leveza’ ou ‘ausência de peso’ à mobilidade e à 

inconstância: sabemos pela prática que quanto mais leve viajamos, com maior facilidade e 

rapidez nos movemos” (BAUMAN, 2003, p.8). 

 Em relação ao aspecto subjetivo, a clareza da ideia deve ser trazida para o nível do 

sujeito, em seguida, para o nível do privado. Todavia, a ideologia dominante acredita ser 

possível afrontar a ambiguidade e vencê-la, pois a experiência da vida sem a ambiguidade torna-

se opção factível. A privatização dessa problemática significa reconhecer que existem soluções 

para o estado das coisas, mas, ao mesmo tempo, devemos tratar de questões ontológicas que, 

como sabemos, não apresentam respostas prévias e definidas. 

A Pedagogia Social como um instrumento que realiza a mediação do homem com o 

exterior e a realidade física e social, não é apenas um conjunto complexo interdisciplinar que 

abrange a arte, a moral, o direito, o costume e qualquer outra capacidade adquirida pelo homem 

como um membro da sociedade, mas também compreende as regras e modelos que possibilita 

o ser humano a elaborar a própria consciência do que seja a arte, o direito, o costume e qualquer 

outra capacidade e comportamento que o fara se reconhecer como um membro, de fato, da 

sociedade. 
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3 – PARA UM NOVO HUMANISMO E A DESAPROPRIAÇÃO DO CORPO 

PRECÁRIO: A POÉTICA DA LUTA 

  

   

A escritora moçambicana, Noémia de Sousa, e a escritora brasileira, Carolina Maria 

de Jesus, buscaram superar as diversas barreiras relacionadas às questões de gênero, cor e 

identidade, assumindo, por isso, um mister social que ultrapassava as percepções fáticas e 

literárias as quais eram, em regra,  assumidas pelas mulheres das suas gerações. Destarte, foram 

trabalhados em seus poemas os aspectos negritudinistas, a ancestralidade, bem como a 

resistência contra os centros irradiadores de poder, a fim de convocarem os intelectuais para 

uma arena de conflitos, potencializando, ainda mais, a Função Social da Literatura de 

Resistência.  

Evidencia-se, na Literatura por elas produzidas, a presença da memória feminina que 

impulsiona a uma dimensão coletiva, como contestação ao constrangimento discursivo e 

material do dominador, no sentido de um movimento mais abrangente de emacipação cuja a 

diretriz principal foi a experiência calcada no Princípio da Solideriedade14.  

As reflexões nos poemas de Noémia de Sousa, exemplificamente “Canção Fraterna”, 

“Súplica”, “Nossa voz”, “Grito”, “A Billie Holiday, cantora”, “Deixa passar o meu povo”, 

“Bayete”, “Apelo”, bem como os poemas de Carolina Maria de Jesus, sobretudo “A rosa”, 

“Meu Brasil”, “Súplica do encarcerado”, “Festa dos bichos”, “O colono e o fazendeiro”, 

“Minha pátria”, “Anseio”, “Vidas” os quais foram efetivamente utilizados em sala de aula com 

fulcro na concretização dos projetos educacionais, ou pelo menos escolhidos para serem 

utilizados, que serão oportunamente analisados no capítulo seguinte, e, por conseguinte, estão 

diretamente ligados à questão do “novo humanismo”. 

Entendemos o “novo humanismo” como uma nova percepção do paradigma 

dominante-clássico ditado por regras, mandos e desmandos do suposto humanismo proposto 

pelo opressor, que, sob o pretexto de proteger o oprimido, promove uma série de mecanismos 

autoritários, a fim de subjugar esse. Para Bauman,  

                                                
14 Vide: SANTOS, Leonardo Alonso. A poesia de combate em Noémia de Sousa. Dissertação de Mestrado. 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em estudos de literatura – área de literatura portuguesa e literaturas 

africanas de língua portuguesa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
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Ao longo de toda a era moderna, a razão legislativa dos filósofos combinou bem com 
as práticas demasiadamente materiais dos Estados. O Estado moderno nasceu como 

uma força missionária (grifo nosso), proselitista, de cruzada, empenhado em submeter 

as populações dominadas a um exame completo de modo a transformá-las numa 

sociedade ordeira, afinada com os preceitos da razão. A sociedade racionalmente 

planejada era a causa finalis declarada do Estado moderno. O Estado moderno era um 

Estado jardineiro. Sua postura era a do jardineiro. Ele deslegitimou a condição 

presente (selvagem, inculta) da população e desmantelou os mecanismos existentes 

de reprodução e auto-equilíbrio. Colocou em seu lugar mecanismos construídos com 

a finalidade de apontar a mudança na direção do projeto racional. O projeto, 

supostamente ditado pela suprema e inquestionável autoridade da Razão, fornecia os 
critérios para avaliar a realidade do dia presente. Esses critérios dividiam a população 

em plantas úteis a serem removidas ou arrancadas. Satisfaziam as necessidades das 

plantas úteis (segundo o projeto do jardineiro) e não proviam as daquelas consideradas 

ervas daninhas. Consideravam as duas categorias como objetos de ação e negavam a 

ambas os direitos de agentes com autodeterminação. (BAUMAN, 1999, p.29) 

 

Nesse afã, as poetisas representaram uma voz questionadora da segregação sócio 

espacial, econômica e étnica, sendo, por isso, oportuno destacar que ambas queriam utilizar-se 

da linguagem, para denunciar as injustiças do dominante. Por exemplo, de modo cristalino, a 

poetisa Carolina Maria de Jesus queria ser reconhecida como a “poeta do lixo” ou “poeta dos 

pobres”, in verbis: “Vi os pobres sair chorando. E as lágrimas dos pobres comovem os poetas. 

Não comovem os poetas de salão. Mas os poetas do lixo” (JESUS, 2005, p.54). 

A partir do pensamento crítico constante em suas obras, percebe-se os aspectos 

significativos da poesia de Noémia de Sousa e de Carolina Maria de Jesus, assinalados pelas 

suas vozes ativas e contundentes, que se consolidaram especialmente através de suas trajetórias 

de lutas ideológicas e discursivas. Ambas estiveram diretamente ligadas às questões de uma 

nova perspectiva humanitária; por isso, as suas lutas, no cerne da discursividade, presente nos 

poemas, e na própria escrita diarística que retratam as agruras da vida, estão presentes nas suas 

poesias quando assinalam, sobretudo, as violências experimentadas em desfavor dos oprimidos, 

o sentimento de se encontrar no combate e de compartilhar com os obliterados, os mesmos 

sofrimentos impostos pelo sistema dominante e o fortalecimento do Princípio da Solidariedade 

entre os irmão negros, ou não, que se encontram em situação de vulnerabilidade. 

 

3.1 - A voz feminina e a poesia de combate 
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Muitos dos poemas da escritora moçambicana e da escritora brasileira apresentam um 

eu-poético (ou eu-lírico)15 que se manifesta como voz capaz de denunciar as violências 

praticadas contra homens e mulheres explorados, tendo como justificativa para os referidos atos 

as dicotomias entre o negro e o branco, o pobre e o rico, entre outras.  Por isso, correlacionam-

se em seus poemas o aspecto cultural, econômico, político e literário, expondo que, se, por um 

lado, o sistema opressor atua de tal modo, que interfere na existência do obliterado social e 

culturalmente submisso, através de estratégias de negação da identidade do mesmo; por outro, 

não se pode olvidar que as escritoras foram responsáveis pela maturação das ideias de 

resistência e luta contra o processo de deslegitimação do Outro. 

Interessante notar que nem sempre as vozes das poetisas ressoam na Literatura ou na 

prática política. A título de ilustração, tal como destaca José Carlos Sebe Bom Meihy, no artigo 

intitulado “O inventário de uma certa poetisa”, a poetisa Carolina Maria de Jesus foi 

excepcionalmente uma voz decorrente da “licença democrática”, no espaço reconhecido pelos 

brancos, que por um certo período conseguiu ampliar os horizontes ideológicos e espaciais da 

escrita memorialística de uma favelada que fora oprimida e violentada, em razão da perda da 

sua moradia pelo ato de desapropriação, sendo, inclusive, considerada uma “voz desafinada na 

ladainha de nossas trajetórias oficializadas” :  

[...] Carolina Maria de Jesus foi voz desafinada na ladainha de nossas trajetórias 
oficializadas. Seu enredo de vida pessoal e pública foi, até certo ponto, testemunha 

surda, suja e sem nexo na lógica de uma cultura que diz buscar justiça social, direitos 

humanos e igualdade feminina. Explicada nos quadros de um país que se construiu 

moderno nas pistas do progresso acelerado, imposto pelo programa de uma 

industrialização centrada no sul brasileiro, Carolina viveu cenários que no âmago dos 

anos dourados a contextualizavam como um fenômeno. Estranho fenômeno, é 

verdade, costurado nas malhas da especificidade de uma época única em nossa cultura. 

(1996, p. 7) 

 

Aqui, torna-se oportuno observar que a Literatura de Combate convoca o povo à luta 

em prol da mitigação das injustiças, que, na esfera da criação literária, representa a observância 

dos temas da obliteração social, econômica e cultural. Para elas, a desalienação do negro, 

marginalizado em espaços segregacionais, resulta da efetiva consciência dos jogos discursivos 

de poder – em termos de Fanon: “Literatura de combate, porque assume um encargo, porque é 

vontade temporalizada” (1968, p. 200). 

                                                
15 Combe (2010, p. 115) rememora que o conceito de eu-lírico indica um instrumento musical, a lira, cujo objeto 

foi muito utilizado pelos gregos no período clássico. Assim, o “eu-lírico” seria o eu que fala com a lira, ou até, 

através da lira, não se confundindo, ao seu turno, como o próprio escritor. 
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Nesse sentido, Noémia de Sousa e Carolina Maria de Jesus retratam que o projeto do 

opressor visa à aniquilação cultural dos oprimidos. A despeito disso, salienta que o caráter do 

oprimido não é definido, a exemplo do poema “Nossa Voz”, de Noémia de Sousa, em que 

destacamos os seguintes versos: “Nossa voz ergue-se consistente e bárbara/ sobre o branco 

egoísmo dos homens/ sobre a indiferença assassina de todos”. Esses termos – voz e bárbara – 

marcam um sistema de ideias comuns a um grupo específico e conjectura representações que 

servem de expressão a uma entidade coletiva (SOUSA, 2001, p. 33-34). 

No mesmo sentido, a denúncia das violências praticadas pelo opressor são constatadas 

pela escritora brasileira, a exemplo do poema “O colono e o fazendeiro”, destacando-se os 

seguintes versos: “Diz o brasileiro/ Que acabou a escravidão/ Mas o colono sua o ano inteiro/ 

E nunca tem um tostão/ [...] Nunca pode melhorar / Esta negra situação / Carne não pode 

comprar / Para não dever o patrão” (1996, 147-149). Essas expressões – colono e patrão – 

assinalam um vetor discursivo de dominação e exploração retratadas pela continuidade de um 

processo cultural que perpassa no seio social, mesmo após o término oficial da escravidão. 

De fato, a atuação do opressor está relacionada à exploração econômica e à 

discriminação racial. Por isso, para ambas, urge a resistência no seio das associação de 

moradores nas comunidades pobres, a junção dos interesses comuns dos trabalhadores e a 

política local podem ser consideradas as primeiras estruturas sociais que corroboram para a 

revolta contra esta situação caótica. Todavia, a superioridade técnica e o cabedal jurídico do 

opressor e a desestruturação do poder social local permitem a manutenção do poder dominante. 

Ainda, ao seu passo, os poemas da poetisa brasileira sem dúvidas retratam as angústias 

e a própria experiência da autora diante dos conflitos quotidianos os quais a circundam. Dessa 

forma, José Carlos Sebe Bom Meihy, ao pensar sobre os momentos de fama da poetisa brasileira 

– situação excepcional em razão da forte opressão da conjuntura econômica e social –, e do 

esquecimento da mesma, indaga: “Qual figura deslocada de alguma África, seria Carolina 

Maria de Jesus mais um exercício intelectual de um país que supõe – e só sabe pensar desta 

forma – que todas variações são ideias fora do lugar?” (grifos do autor) (1996, p. 15). 

A título de ilustração, Noémia de Sousa apresenta o oprimido como se fosse um “filho 

bastardo”, no poema “Passe”, evidenciando as estratégias utilizadas pelo colonizador a fim de 

corroborar a percepção errônea do “caráter inorganizado e inacabado” do oprimido (FANON, 

1968, p.198). Vejamos determinados versos do poema a seguir:  
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Passe 

  

A ti, que nos exiges um passe para podermos passear 

pelos caminhos hostis da nossa terra, 

diremos quem somos, diremos que somos: 

[...] 

Nós somos os filhos adoptivos e os ilegítimos, 

que vosso corações tímidos, desejosos de comprar o céu – ou 

       [ a vida, 

vieram arrancar aos trilhos ladeados micais, 

para depois nos lançarem, despidos das peles e das azagaias, 

-ah, despojados dos diamantes do solo e do marfim, 

despojados da nossa profunda consciência de homens –  

nos tantos metros quadros dos bairros de zinco e caniço! 

[...] 

Somos os despojados, somos os despojados! 

Aqueles a quem tudo foi roubado, 

Pátria e dignidade, Mãe e riquezas e crenças, e Liberdade! 

Até a voz da nossa Raça, da revolta dos nossos corpos 

      [tatuados, 

nos foi roubada para embriaguez de vossos sentidos anémicos, 

arrastando-se nos bailes frios iluminados a electricidade... 

Despojados, ficámos nus e trémulos 

nus na abjecta escravidão dos séculos... 

Mas com o calor da chama eterna das nossas fogueiras acesas, 

crepitando, rubras, sobre os dias e as noites, 

com vaga-lumes de protesto, de gritos, de  esperança! 

 

- Agora, que sabes quem somos,  

Não nos exijas mais a ignomínia do “passe” das vossas leis! 
 

(Passe, 6 de setembro de 1950. SOUSA, 2001, p. 41-43) (grifos nossos) 

 

No presente poema são apresentadas algumas questão que estruturam a reflexão sobre 

as vulnerabilidades sociais, a segregação espaço-racial e o testemunho da escravidão – sustento 

que a utilização desse poema, por exemplo, em sala de aula, especialmente nas escolas públicas 

as quais as vulnerabilidades das crianças e adolescentes se apresentam mais latentes, tem a 

aptidão de potencializar interessantes reflexões sobre as questões que envolvem a cidadania e 

os direitos humanos no Brasil. Desse modo, as dicotomias entre o rememorar e o esquecer, bem 

como seus desdobramentos, presentes no poema, permitem a interessante analise sobre a dita 

“verdade” e a lógica da representação. 
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De outro modo, a reflexão sobre o poema conduz a um imbróglio referente a separação 

entre o discurso denotativo-representativo e o “propriamente literário”, permitindo-nos, desse 

modo, a percepção de uma poesia testemunhal. Esta, consubstanciada através da desnaturação 

da objetividade do discurso científico, não tem o condão de se afastar do seu caráter excepcional 

no afã de obscurecer as injustiças que perpassaram na história. 

No mesmo sentido, a antologia poética de Carolina Maria de Jesus, organizada pelo 

José Carlos Sebe Bom Meihy (1996), através de um texto introdutório intitulado “Poesia no 

quarto de despejo, ou um ramo de rosas para Carolina”, da Marisa Lajolo, aponta e revela 

determinadas características da poetisa brasileira que indicam o forte elo com a poesia de 

combate, tal como também se evidencia no poema supracitado de Noémia de Sousa: 

Precisamos de uma história cultural que se construa a partir de categorias analíticas 

mais flexíveis. Categorias, por exemplo, que inscrevam a polifonia constituinte de 

nossa cultura na linguagem de que carecemos para um diálogo mais fecundo com as 

culturas irmãs da América e da África, com nós, às voltas com uma esquizofrenia de 

origem (LAJOLO, 1996, p. 42). 

 

Ainda, Lajolo destaca que os textos da poetisa brasileira são verdadeiras poesias de 

combate encartados por “versos narrados”, ainda que esteticamente, consoante a cátedra, não 

os pareçam. Frisa-se: 

Negar o estatuto de poesia a estes textos de Carolina, não obstante as sobejas razões 

que para isso forneçam estéticas, teorias e críticas literárias, é vestir a carapuça que a 
autora põe à disposição de seus leitores quando, irônica, registra a divisão de trabalho 

instaurada na república das letras brancas e cultas. República solidificada com a 

argamassa fornecida pela crítica pela crítica, pela teoria e pela estética literária: ‘Eu 

disse: o meu sonho é escrever!/ Responde o branco: ela é louca./ O que as negras 

devem fazer... É ir pro tanque lavar roupa’ (Ibdem, 1996, p. 42-43). 

 

Desse modo, as escritoras exprimiram as suas revoltas na instância da linguagem, 

como também recorreram às noções de irmandade, solidariedade, democracia, liberdade, justiça 

e igualdade. Outrossim, elas denunciaram a configuração das cidades onde as populações de 

baixa renda viviam em condições impróprias, sendo, inclusive, alvos da desapropriação – ou, 

nos termos de Carolina Maria de Jesus, da ordem de despejo –, para fins de construção de 

moradias de alto padrão. De semelhante modo, vê-se em Noémia de Sousa que as cidades 

portuárias moçambicanas apresentavam-se fortemente marcadas pela presença do opressor 

colonial, sendo construídas para os europeus em detrimento da população negra, que vivia em 

condições sub-humanas em bairros na periferias em casas construídas com zinco e caniço. 
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Ainda, no tocante às semelhanças assinaladas pelos poemas de ambas autoras, 

destacam-se a presença de duas cidades que coexistem em uma só. Uma, a “branca”, com seu 

traçado bem definido, aponta a necessidade de controle e ordem; a outra, a “negra”, é 

desalinhada e pobre. Nesta reside o negro pobre, dominado, obliterado culturalmente, que 

emprega a sua força produtiva para o desempenho de trabalhos nos portos, nas construções civis 

e nos trabalhos domésticos. Destarte, o dominador provocou a miséria dos subúrbios, a 

marginalização social e a desapropriação dos corpos precarizados, como aponta o poema 

“Passe”, supra destacado, de Noémia de Sousa: “Nós somos os filhos adoptivos e os ilegítimos, 

/ que vosso corações tímidos, desejosos de comprar o céu – ou a vida [...]”. 

Aqui, torna-se oportuno rememorar que o corpo é o espaço de continuidade da casa – 

esta pode representar a Nação, a identidade cultural ou espaço de moradia –, devendo ser 

compreendido o seguinte consectário lógico que surge no presente momento: se o corpo 

precário for desapropriado – vítima da violência pelo opressor –, a casa – na perspectiva 

representativa supracitada – não necessariamente ser-lhe-á, tendo em vista que o oprimido ter-

se-á um lugar específico para regressar – os pactos de solidariedade e de ancestralidade são 

fortalecidos. Todavia, se a casa – frisa-se, como dito anteriormente, representa não somente o 

espaço físico de moradia, indicando, inclusive, a Nação e a identidade cultural – for 

desapropriada por meio de interesses meramente egoísticos do opressor, o corpo precarizado, 

por via de consequência, também sofrerá o ato desapropriatório, perdendo, destarte, a sua 

identidade cultural e a sua matiz axiológica. 

Desse modo, o corpo é re-referenciado tornando-se o próprio “corpo de uma Nação” 

com base na identificação que permeia a ancestralidade, sendo a literatura que a explora um 

instrumento de identificação e formação de pactos sociais, para a construção de um modelo 

político, consubstanciando-se, destarte, o Princípio da Solidariedade. Essa intersecção, 

formada com a literatura e a política em seus polos, aponta para a questão da impossibilidade 

da dissociação das manifestações artísticas sem as problemáticas que insurgem do cenário 

político. 

Por isso, afastando-me da mera técnica legal para a definição dos diversos sentidos da 

desapropriação – v.g. desapropriação urbanística, desapropriação para a reforma agrária etc –, 

cunho, no presente trabalho a expressão, que acredito ser a mais apropriada, denominada como 

Resapropriação. Esta, forma-se pela justaposição do prefixo latino res, que significa coisa, e a 

palavra apropriação. Explico. 
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Em apertada síntese, para fins meramente didáticos, dever-se-á observar dois 

importantes institutos jurídicos, que, inclusive, guardam muitas semelhanças em Moçambique, 

Portugal e Brasil, quais sejam: desapropriação e expropriação. É cediço que a desapropriação é 

o ato pelo qual o poder público se apossa de determinado bem móvel ou imóvel – sendo essa a 

regra –, mediante o pagamento de indenização. Por outro lado, a expropriação é o ato pelo qual 

o particular perde a propriedade do bem imóvel em razão de determinada conduta ilícita 

praticada pelo mesmo. Desse modo, torna-se possível elucubrar-se: Os oprimidos analisados 

nos poemas receberam uma justa indenização pela ato desapropriatório do opressor ou 

realizaram determinada conduta ilícita para terem suas casas expropriadas? 

Diante desse imbróglio, insurge-se a expressão cunhada por mim intitulada como 

Resapropriação, que representa o poder autoritário do opressor sobre o oprimido, que 

desapropria o corpo precário – reificação do ser humano – e o próprio conjunto de bens 

materiais e imateriais, através de atos arbitrários do poder coercitivo, sem a incidência sequer 

de uma justa indenização. Por outro lado, não se constata nenhuma atitude ilícita dos oprimidos 

que justifique os atos expropriatórios que emanam do poder do opressor, que, aliás, para 

justificar os seus atos de barbárie, utiliza argumentos inferiorizantes sobre o suposto caráter 

indefinido do oprimido. 

Por conseguinte, a Função Social da Literatura de Resistência corrobora a uma 

concepção ética para a qual sobejou apenas o corpo do oprimido e a sua consternação como 

última morada para determinar um procedimento que vise direcionar a ação humana no sentido 

da liberdade, primeiramente, para, a autonomia, posteriormente, tendo em vista que, em 

determinado momento histórico, tais vetores axiológicos ficaram extremamente 

comprometidos diante das atrocidades da potência devastadora do paradigma clássico 

dominante. 

Não se olvide que, segundo Marisa Lajolo, o oprimido é questionado em diversos 

momentos sobre a sua potencialidade, pois gera desconfianças quando se desvia da reta 

continua traçada por um suposto centro irradiador de poder: 

O ambiente sócio-cultural que contextualiza a obra de Carolina, tal como a autora o 

delineia em sua correspondência, parece justificar as desconfianças da poeta quanto à 

falta de transparência de suas regras, em nome das quais, inclusive, não foram poucas 

as vozes que se ergueram para duvidar que Carolina tivesse, efetivamente, escrito o 

texto de Quarto de despejo, acusado de construir uma falsificação jornalística. 

Ledo engano. 

Se não houvesse outros e irrefutáveis argumentos em defesa de Carolina, estes 

poemas, personalíssimos, amarrariam a autoria à pessoa de Carolina, que se identifica 
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sem sombra de dúvida pela feminilidade, pela negritude, pela pobreza e pelo 

desatavio intelectual. 

Traços que não tornam sua literatura menos literária.  

Nem menos conservadora e problemática... (Ibidem, 1996, p.46) (grifos nossos e da 

autora) 

 

A poetisa brasileira além de valorizar determinados temas relacionados à Negritude – 

como veremos a seguir –, ela se identifica com os indivíduos que foram perseguidos na história, 

sobretudo aqueles que não tiveram o reconhecimento em vida e foram vítimas de injustiças, no 

poema intitulado “Vidas”: 

Vidas  

Nem sempre são ditosas  

Vidas das pessoas famosas  

Edgar Allan morre na sarjeta 

Na guilhotina Maria Antonieta 

Luiz de Camões teve que mendigar  

Gonçalves Dias morre no mar 

Casimiro de Abreu morre tuberculoso 

Tomas Gozaga, louco furioso 

 Getúlio para impedir outra revolução 

Suicida-se com um tiro no coração 

Santos Dumont inventor do avião 

Que foi utilizado na revolução 

Para ver o Brasil independente  

Morre na forca nosso Tiradentes 

Luis XVI, rei incidente 

Morre tragicamente 

Sócrates foi condenado a morrer  

Ciente lhe obrigaram a beber 

João Batista repreendia os trasviados 

Foi preso e decapitado 

Abraão Lincoln abolindo a escravidão 

Foi morto à traição 

Euclides da Cunha escritor proeminente  

Sua morte foi cruelmente  

Joana D’Arc vendo a França oprimida 

Defendendo-a pagou com a vida 

Camilo Castelo Branco foi escritor  

Ficou cego, suicidou-se 

Kennedy desejava a integração 

Foi morto à bala 

Jesus Cristo não foi julgado 

Foi chacinado e crucificado 

Com requinte de perversidade 

O pior crime da humanidade. 
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(Vidas, JESUS, 1996, p. 234-235) 

 

O presente poema tem como temática principal a questão daqueles que foram 

assinalados historicamente como “revolucionários”, sendo condenados pela própria 

humanidade que em determinado momento lhes exaltaram. Através deste percurso histórico 

traçado no poema, são expostos os balaústres das ciências, da filosofia, da política e do 

fenômeno religioso. 

Destarte, buscou-se compreender a materialidade discursiva como terreno de conflitos 

em que a história é criada a partir de vozes silenciadas – as das classes dominadas. Igualmente, 

observa-se a ruptura dos paradigma clássico dominante por esses personagens históricos que se 

relacionam intimamente à proteção dos direitos fundamentais. 

Adotando-se uma visão universalista, a autora observa as injustiças e as opressões que 

superam as fronteiras nacionais, não se vinculando exclusivamente a uma causa de matiz negra, 

conforme destaca José Carlos Sebe Bom Meihy ao assinalar o poema “Vidas”, da Carolina 

Maria de Jesus: 

Considerando a obra dos chamados poetas negros, e as definições correntes sobre 

poesia negra, dificilmente poder-se-ia classificar Carolina como tal. Como não é a 

utilização de uma temática antirracista nem o fato de ser negro, epidermicamente 

falando, que caracteriza a poesia negra, tem-se que no caso de Carolina inexiste a 

emergência de um eu enunciador negro. O que resta é um eu titubeante entre si mesmo 

e o universalismo. É evidente que os textos poéticos de Carolina refletem aspectos 
dessa cultura, mas sua vivência ultrapassa a exclusividade de qualquer compromisso 

com uma causa negra. Neste ponto, sua experiência poética foi paralela à posição de 

Augusto dos Anjos e contrates perfeito de Solano Trindade, ambos negros. (1996, 

p.25) (grifos do autor) 

 

A fim de romper com a perspectiva do opressor, não se pode olvidar a Negritude, 

também encontrada nos poemas de Carolina Maria de Jesus – ainda que não exacerbada –, e de 

Noémia de Sousa; por isso, em sentido amplo, as poetas da Negritude, inserindo nas bordas da 

escrita essas vozes violentadas e dispersas, vão estar cada vez mais em oposição à opressão do 

dominador, transcendendo os limites da África e da América do Sul ao olharem, por exemplo, 

as vozes negras na América do Norte. 

Fanon também identifica a língua do opressor como uma armadilha que ameaça o 

intelectual, engessando o “estilo artesanal” do oprimido (1968, p.198). No entanto, como se 
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percebe na voz poética das escritoras, cabe ao oprimido a criatividade e inventividade da 

linguagem, afirmando uma diferença linguística e literária no interior da língua do opressor.  

Intercambiam-se, desse modo, os movimentos entre o mundo real e os mundos 

possíveis, que emanam da poesia. Diante desse cenário, a literatura, como força de 

representação do discurso, captura as margens dos discursos hegemônicos, constituídos ao 

longo do tempo pelos aparelhos de poder; por isso, faz-se necessário refletir sobre a resistência 

e, também, como a existência do oprimido se inscreve no discurso como resultante, não mero 

resultado, das diferenças políticas, sociais e culturais.  

 Salieta-se inicialmente o poema “Porquê”, do livro Sangue Negro (SOUSA, 2001), 

destacando-se o sentimento de se encontrar engajado em uma mesma ação, de confrontar a 

mesma adversidade, de compartilhar os mesmos sofrimentos, aprofundando, ainda mais, o 

sentimento de solidariedade das vozes que ecoam gritos de dores.  

 

Porquê 

 

Por que é que as acácias de repente 

floriram flores de sangue? 

Por que é que as noites já não são calmas e doces, 

por que são agora carregadas de electricidade 

e longas, longas? 

Ah, por que é que os negros não gemem, 

noite fora, 

Por que é que os negros gritam, 

gritam à luz do dia?  
 

(Porquê, novembro de 1949. SOUSA, 2001, p. 73)  

 

 

O título do presente poema é muito interessante, pois indica o “Porquê” substantivado 

com valor de motivo; em outras palavras: qual é o motivo desses fatos? Vê-se, ao longo do 

poema, a utilização do pronome interrogativo “por que”. Em termos linguísticos, torna-se 

oportuno considerar que o significado de um enunciado como “Porquê” se estrutura em várias 

camadas, devendo a decisão entre um ou outro significado ser concretizada por meio da análise 

de um determinado contexto, em razão das estruturas mais amplas do significado – os 

enquadres.  
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Nesses termos, a linguista Carla Martins, no artigo intitulado “A indeterminação do 

significado nos estudos sócio-pragmáticos: divergências teórico-metodológicas” afirma ser 

fulcral a análise dos enquadres: 

Assim, tal programa teórico não tem sua raiz em meras “preocupações sociológicas 

adicionais”. O contexto social – como, por exemplo, os papéis interacionais 

desempenhados pelos participantes em dado evento – não está, para este autor, apenas 

“circundando” a interação. Para Goffman, sem a análise de enquadres, não é possível 

explicar o quanto o significado de um ato se aproxima do “significado literal”; não é 

possível explicar, inclusive, por que um ouvinte opta por interpretar um ato de fala 

como direto ou indireto. (2002, p. 88) 

 

Detidamente no poema acima, em sua primeira estrofe, “Por que as acácias de repente 

floriram flores de sangue?”, indica a metáfora da acácia como resistência, pois é cediço que 

esta sobrevive às condições áridas e os seus espinhos impossibilitam que a maioria dos animais 

possa comê-la. Não obstante, elas estão florindo “flores de sangue”, em razão de serem vítimas 

de uma forte violência simbólica e física. 

Através das perguntas retóricas, a poetisa moçambicana utiliza uma técnica discursiva 

que provoca adesão do outro às situações apresentadas, a fim de que o seu discurso possa ser 

eficaz. Percebe-se que estas perguntas são retóricas, pois não se esperam respostas reais do 

leitor; desse modo, tais indagações tem como objetivo destacar o caráter nefasto do 

colonialismo – ainda que implicitamente –, corroborando a criação de uma imagem negativa 

deste. Certamente, devemos observar a relação entre significado e significante, a arbitrariedade 

do signo linguístico e a existência do inconsciente – em termos Freudianos - como noções 

auxiliadoras na compreensão de uma língua que é insuficiente para dizer a totalidade da história; 

as reflexões sobre um espaço que é menos físico e mais constituído por interpelações 

ideológicas. 

Ainda, a linguista Carla Martins indica a indeterminação do significado como 

“inerente à interação e à língua em uso”, elencando, em razão disso, um extenso rol de autores 

que se debruçam nesses estudos. Vejamos: 

A literatura sócio-pragmática do discurso vem indicando a indeterminação do 

significado como inerente à interação e à língua em uso. Nas áreas referidas, o 

fenômeno da indeterminação se relaciona com termos como “ambigüidade” 

(Goffman, 1974, 1981; Schegloff, 1984; Blum-Kulka e Weizman, 1988; Green, 

1996), “polissemia” (Green, 1996), “indiretividade” (Labov e Fanshell, 1977; Tannen, 

1981, 1986; Brown e Levinson, 1986; Blum-Kulka, 1987), “sub-especificação” 

(Green, 1996), “vagueza” (Goffman, 1974), “mal-entendido” (Tannen, 1981, 1986; 
BlumKulka e Weizman, 1988; Dascal, 1999; Weigand, 1999), “ambivalência” 

(Wajnryb, 1998), “comunicação paradoxal” (Bateson, 1972) e, inclusive, 
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“indeterminação” (Green, 1996, Chang, 1999). A profusão de termos nos revela o 

quanto a indeterminação pragmática, embora de forma não sistematizada, vem sendo 

tratada como um fenômeno central à língua em uso, ao discurso e à interação. (2002, 

p. 88) 

 

Ao seu turno, constata-se que o próprio discurso presente nas obras literárias, de ambas 

autoras, é essencialmente simbólico, e, através das suas linguagens ambíguas, provocam uma 

relação com as coisas e o mundo, por sorte, precária e permeada de abalos. Desse modo, a 

literatura assume um papel central pela habilidade de criar múltiplas realidades que se 

estruturam em jogos de sentido e em relações com percepções variadas, sendo possível 

constatar o engajamento reflexivo, marcante por uma perspectiva ideológica estruturada através 

das diferenças sociais, econômicas e culturais em relação à classe dominante. 

Destacam-se nos poemas das referidas autoras a violência do opressor – colonizador 

ou detentor do poder material – praticada contra os oprimidos, sendo que ao final de seus 

poemas, evidencia-se a esperança através da suplica de libertação. A partir dessa busca 

incessante pelos padrões de dominação, surge um “novo humanismo”, já que o dito incipiente 

humanismo praticado pelos dominadores não passava de um discurso dissociado da verdade.   

Convém salientar que a voz poética se articula por meio de um discurso oralizado e 

repleto de emoção. Dessa forma, a enunciação, em diversos mementos, caracteriza-se através 

do diálogo e interpelação entre o alocutário e o locutor, citando-se, por exemplo, as 

exclamações, as interjeições, os vocativos, as reticências, os apelativos, bem como outros 

discursos de proximidade entre os interlocutores da enunciação.  Percebe-se, destarte, a forma 

como os membros de determinada comunidade identificam os eventos de fala, como o input 

social varia no curso da interação, bem como o conhecimento social produz a interpretação das 

mensagens ora veiculadas pelos poemas: “o significado é, portanto, construído por um processo 

complexo de sinais linguísticos e não linguísticos ancorados no contexto” (MARTINS, 2002, 

p. 90). 

Igualmente, as vozes poéticas denunciam o sofrimento dos seus respectivos povos –

determinados momentos extrapolam até os limites fronteiriços – angustiados e cindidos, entre 

a inviabilidade à classe dominante e o espetáculo de horror da opressão e obliteração da 

identidade cultural do povo oprimido. 

É cediço que tanto o Brasil quanto Moçambique foram forjados a partir de um sistema 

colonial que alicerçou as próprias bases para sua ruína quando se deparou com a resistência do 
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oprimido, que, nos termos das ciências naturais, pode compreendida como uma força que não 

cede, mas sim se opõe a outra força; por outro lado, nas ciências sociais, a resistência é utilizada 

como metáfora a fim de descrever os fenômenos observados em grupos ou pessoas que, apesar 

de viverem sob o julgo da opressão e da violência do opressor, são capazes de desenvolverem 

ações que possibilitem assegurar o mínimo existencial, ratificando o direito de convocar para a 

luta e a formação de uma consciência do oprimido.  

 

3.2- A poética da diáspora 

 

 

Sob a ótica da vítima da violência do opressor, os meros registros historiográficos são 

atrofiados por não conseguir assinalar em sua plenitude a experiência do oprimido. A despeito 

disso, o testemunho pode ser considerado somente uma fonte que deve ser utilizada de forma 

metódica, corrigindo, nesse afã, as suas eventuais incorreções resultantes do procedimento de 

recordação, especialmente quando se diz respeito a memória de violências como os mandos e 

os desmandos do período colonial, em Moçambique, bem como a violência da desapropriação 

irregular de determinadas favelas, no Brasil. A literatura, ao seu turno, instaura a cisão do 

elemento unidirecional da memória, admoestando as ditas certezas do discurso historiográfico. 

Consoante Ciro Flamarion (2005, p. 73), a historiografia atual apresenta como 

característica basilar a constante necessidade de revisão de seus dogmas, da restruturação das 

suas metodologias, incorporando, destarte, o discurso presente nas bordas da escrita literária 

através de um contexto essencialmente coletivo, incorporando, ainda, uma memória coletiva. 

Nessa toada, os discursos da “literatura” e da “ciência” se inter-relacionam, sem implicar a 

relativização do registro do história. 

Por isso, a experiência literária das duas poetisas, ao referenciar determinadas formas 

de pactos de solidariedade e de resistência, permite-nos relacionar os movimentos artísticos que 

se desenrolaram ao longo do Atlântico, sobretudo após a abolição da escravatura e do fim das 

famosas rotas de escravos, surgindo, ao seu turno, um período marcado pelo novo quadro de 

relações entre a América, a Europa e a África. Em outros termos, os diversos movimentos 

culturais que foram estruturados nas Américas estão correlacionados com a literatura e a 

história dos países que adotaram o sistema escravista, tal como Brasil e Moçambique. Vê-se, 

desse modo, os ritmos musicais blues, o jazz e o spiritual são manifestações da cultura negra 
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que transformaram a opressão em arte como contracultura da modernidade, sendo fundamental 

para contestar o capitalismo. 

Para a análise específica da diáspora, em O atlântico negro (2001), Paul Gilroy, busca 

refletir sobre as diversas trocas culturais que ocorreram no Atlântico, desde os séculos XVIII e 

XXI. Em razão disso, as migrações dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos 

configurou a segunda diáspora. Nesse afã, os referidos movimentos sociais consistem em uma 

tentativa de se opor ao absolutismo étnico dos vários nacionalismos culturais, através da 

inserção de novos paradigmas em um espaço transversal e transnacional:  

Esforçar-se por ser ao mesmo tempo europeu e negro requer algumas formas 

específicas de dupla consciência. Ao dizer isto não pretendo sugerir que assumir urna 
ou ambas identidades inacabadas esvazie necessariamente os recursos subjetivos de 

um determinado indivíduo. Entretanto, onde os discursos racista, nacionalista ou 

etnicamente absolutista orquestram relações políticas de modo que essas identidades 

pareçam ser mutuamente exclusivas, ocupar o espaço entre elas ou tentar demonstrar 

sua continuidade tem sido encarado corno um ato provocador e mesmo opositor de 

insubordinação política. (GILROY, 2001, p.33-34) 

 

 

Consoante Stuart Hall, torna-se oportuno compreender o conceito de formação de 

identidade a partir da diáspora:  

O que a experiência da diáspora causa a nossos modelos de identidade cultural? Como 

podemos conceber ou imaginar a identidade, a diferença e o pertencimento, após a 

diáspora? Já que a “identidade cultural” carrega consigo tantos traços de unidade 

essencial, unicidade primordial, indivisibilidade e mesmice, como devemos “pensar” 

as identidades inscritas nas relações de poder, construídas pela diferença, e 
disjunturas? (...) Possuir uma identidade cultural nesse sentido é estar 

primordialmente em contato com um núcleo imutável e atemporal, ligando ao passado 

o futuro e o presente numa linha ininterrupta. Esse cordão umbilical é o que chamamos 

de “tradição”, cujo teste é o de sua fidelidade às origens, sua presença consciente 

diante de si mesma, sua “autenticidade”. É claro, um mito - com todo o potencial real 

dos nossos mitos dominantes de moldar nossos imaginários, influenciar nossas ações, 

conferir significados às nossas vidas e dar sentido a nossa história. (HALL, 2003, pp. 

28-29)  

 

Igualmente, ocorre a rearticulação interna das diásporas para a concretização do 

princípio reitor da comunhão e solidariedade entre os seus membros. Ao mesmo tempo, essas 

diásporas identificam novas formas de agregação capazes de transcender a tradicional 

dicotomia entre o continente de origem e o continente por adoção, através das manifestações 

de resistência e articulação das culturas tradicionais, que são comumente atribuídas à 

capacidade de transcender os limites dos Estados nacionais modernos, especialmente pela 

música negra. 
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Em apertada síntese, buscamos assinalar os movimentos negros ao redor do mundo 

que se fortaleceram e se concatenam com as diásporas. O movimento New Negro (1916-1917), 

criado por Hubert Harrison, que também idealizou “A Liga da Liberdade” e fundou o primeiro 

jornal do Harlem, denominado A Voz, tinha por objetivo denunciar a violência e a segregação 

social nos Estados Unidos, bem como destacar as novas manifestações culturais produzidas na 

América, tal como os spirituals: “[...] A universalidade dos spiritual se avulta cada vez mais à 

medida que resistem ao teste do tempo” (GILROY, 2001, p.190). Esse movimento, como os 

outros que o seguirão, deita raízes no Pan-Africanismo, que nasceu nas Antilhas, nos primórdios 

do século XX, sendo uma manifestação de solidariedade entre negros das ilhas inglesas e negros 

do sul dos EUA.  

Para Carlos Serra, o movimento do Pan-Africanismo resgata a perspectiva da 

valorização do negro ao rememorar as histórias dos antepassados e a confirmação de uma 

consciência de origem comum entre os negros do Caribe e dos Estados Unidos (2000, p.436). 

Em outros termos, a doutrina do pan-africanismo teve o mérito de despertar de modo mais 

latente a consciência de uma unidade Africana para todos os negros, onde quer que estes 

estivessem, reconhecendo, em razão disso, a origem comum, nos termos de W.E. Burghardt du 

Bois (“o pai” do Pan-Africanismo)16 (Ibidem, 2000, p.437). 

Em relação aos poemas de Noémia de Sousa e Carolina Maria de Jesus, constatam-se 

a presença de uma impactante dimensão sacrifical, bem como a discursividade calcada nos 

evangelhos. Citam-se, como exemplos, o poema “Deixa passar o meu povo”, de Noémia de 

Sousa, que dialoga com o spiritual “Let my people go”, cujo tema é o cativeiro de Moisés e do 

seu povo no Egito, sendo caracterizado como um dos pilares do Harlem Renaissance, e o poema 

“Vidas”, de Carolina Maria de Jesus - já colacionado no subcapítulo anterior – cujo tema é a 

crueldade contra aqueles que militaram em favor da humanidade, destacando-se, para tanto, a 

imagem de João Batista e Jesus Cristo. 

É interessante notar que se explicita nos poemas de ambas autoras a necessidade de se 

construir uma nova sociedade – “novo humanismo”, onde se realize a justiça, que é fonte de 

liberdade e de dignidade. Para isso, deve ser criada uma estrutura que funcione de forma 

imparcial, a fim de que as relações sejam justas.  

                                                
16 Professor norte-americano, de Atlanta, que realizou cinco congressos para debater sobre as principais questões 

que envolviam a doutrina do Pan-Africanismo. 
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Deixa passar o meu povo 

 

Para João Silva 

 

Noite morna de Moçambique 

e sons longínquos de marimbas chagam até mim 

- certos e constantes - 

vindos não sei eu donde. 

Em minha casa de madeira e zinco, 

Abro e deixo-me embalar... 

Mas vozes a América remexem-me a alma e os nervos. 

E Robeson e Marian cantam para mim 

spiritual negros de Harlém. 

“Let my people go” 

-oh deixa passar o meu povo, 

deixa passar o meu povo! – 

dizem. 

E eu abro os olhos e já não posso dormir. 

Dentro de mim, soam-me Anderson e Paul 

e não são doces vozes de embalo. 

“Let my people go”! 

 

Nervosamente, 

eu sento-me à mesa e escrevo... 

Dentro de mim, 

deixa passar o meu povo, 

“oh let my people go...” 

E já não sou mais que instrumento  

do meu sangue em turbilhão 

com Marian me ajudando 

com sua voz profunda – minha irmã! 

 

Escrevo... 

Na minha mesa, vultos familiares se vêm 

debruçar. 

Minha Mãe de mãos rudes e rosto cansado  

e revoltas, dores, humilhações,  

tatuando de negro o virgem papel branco. 

E Paulo, que não conheço, 

mas é do mesmo sangue e da mesma seiva  

amada de  

[Moçambique,  

e misérias, janelas gradeadas, adeuses de magaíças 

[...] 

Todos se vêm debruçar sobre o meu ombro, 

Enquanto escrevo, noite adiante, 

com Marian e Robeson vigiando pelo olho luminoso do rádio 

- “let my people go 
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oh let my people go!” 

 

E enquanto me vierem de Harlém 

vozes de lamentação 

e meus vultos familiares me visitarem 

em longas noites de insônia, 

não poderei deixar-me embalar pela música fútil 

das valsas de Strauss. 

Escreverei, escreverei, 

com Robeson e Marian gritando comigo: 

Let my people go, 

OH DEIXA PASSAR O MEU POVO! 

 

(Deixa passar o meu povo, 25 de janeiro de 1950. SOUSA, 2001, p. 138) (grifos nossos) 

 

 

Vê-se o referido poema consoante o Renascimento Negro Norte-Americano, que 

viabilizou a promoção de valores culturais de matriz africana e permitiu a disseminação de 

concepções que exaltavam as memórias dos oprimidos. O eu-poético afirma que o fato dos 

cantores negros norte-americanos Marian Anderson e Paul Robeson ecoarem na sua mente, nas 

paredes do Harlem e na “casa de madeira e zinco”, possibilita que a luta contra a opressão 

continue. Torna-se evidente a mensagem de esperança desse spiritual, evocando as memórias 

como forma de potencialização do desejo de liberdade, que outrora fora dos seus antepassados.  

Por isso, a voz poética afirma: “Na minha mesa, vultos familiares se vêm debruçar”, 

ressaltando, ainda mais, a ancestralidade. A escrita surge como um resultado dessa íntima 

relação entre a voz e a música, que, juntas, instrumentalizam o corpo da poetisa, a fim de 

produzir um manifesto em favor da libertação de seus irmãos negros: “Nervosamente, / eu 

sento-me à mesa e escrevo.../ Dentro de mim, / deixa passar o meu povo, / “oh let my people 

go...” / E já não sou mais que instrumento/ do meu sangue em turbilhão/ com Marian me 

ajudando/ com sua voz profunda – minha irmã!” 

Torna-se interessante destacar que a música também era uma manifestação artística 

muito próxima da Carolina Maria de Jesus. Confirma José Carlos Sebe Bom Meihy (1996, 

p.15), 

 

Isso é muito importante e a partir de tal suposição pode-se pensar que alguns de seus 
versos seriam feitos para serem cantados. Isto sugere ainda que as rimas insistentes 

obedeciam a um tendência melódica. Entre os documentos guardados pela filha Vera 

Eunice, há um song book intitulado também Quarto de Despejo. As partituras nele 
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contidas são das músicas de um long play que registrou com o mesmo nome do livro, 

onde foram gravadas, pela voz da própria Carolina, as seguintes músicas: Rá, ré, ri, 

ró, rua; Vedete da favela; Pinguço; Acende o fogo. O pobre e o rico; Simpliço; O 

malandro moamba; As granfinas; A Maria veio; Macumba; Quem assim me vê 

cantando. 

 

Ainda, ao longo do poema “Deixa passar o meu povo”, de Noémia de Sousa, 

apresentam-se ideais de solidariedade entre o povo de Moçambique e entre as pessoas 

racialmente oprimidas em todo o mundo. Assim, os sons que ressoam da marimba e as vozes 

de Marian Anderson e Paul Robeson do rádio são fundamentais para demonstrar o 

entrelaçamento entre essas culturas, apontando, inclusive, Anderson e Robeson como irmãos, 

a fim de destacar os ideais de solidariedade. 

A despeito, no poema intitulado “Deus!”, de Carolina Mara de Jesus, vê-se uma 

“diáspora transcendental”, tendo em vista que a mesma não se encontra presente no plano físico, 

mas sim na esfera transcendente, e as diferenças entre os irmãos negros, ou não, são dissolvidas. 

Vejamos: 

 

Deus não seleciona  

O que lhe emociona 

É a virtude e a bondade. 

Se no céu queres entrar... 

Deves ser bom, e amar 

 A humanidade 
 

Deus não aprecia o mal 

Dá um prêmio colossal  

Aos que sabem lhe honrar  

Não seja mau e arrogante 

Auxiliai o teu semelhante 

Porque é pecado matar 

 

No céu não há preconceito  

Lá não pretere o preto 

Não há orgulho nem vaidade 

Reino que para lá chegar 

É necessário praticar: 

 A caridade 

 

Deus disse: paz na terra 

Ao homem de boa vontade 

Não pediu para fazer a guerra 

Que dizima a humanidade 

A vida humana tem imenso valor 

Para o bom Deus Nosso Senhor. 
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(Deus! JESUS, 1996, p. 79-80) (grifos nossos) 

 

De modo semelhante, ambas as autoras fazem uso de apóstrofes afetivas a fim de 

provocarem uma dicção emocionada nos poemas. Evidencia-se, por exemplo, no poema “As 

aves”, de Carolina Maria de Jesus, o pacto de solidariedade e de igualdade que se manifesta no 

nível temático. 

As aves 

 

Quando aurora vem surgindo 

E refletindo 

Nítido o sol no horizonte.  

Em bando os passarinhos  

Deixam os ninhos: 

E voejam sobre os montes. 

[...] 

Entre elas reinam amizades 

 E as igualdades 

Não há classes e nem nações 

Elas deferem na terra 

Não fazem guerras 

Nas disputas de torrões  

Se asas pudesse eu ter 

 E percorrer 

O espaço de norte a sul  

Como é belo voar 

 E contemplar  

Este lindo céu azul. 

 (As aves. JESUS, 1996, p. 111-112)  

 

Dessa forma, a poética de Carolina Maria de Jesus retrata a esperança de um novo 

amanhã, onde a liberdade e a justiça são de fato contempladas, sendo os pássaros a 

representação do encurtamento das fronteiras. Em outras palavras, transporta-se a letra artística 

para o seu próprio anseio de territorialidade simbólica: “Entre elas reinam amizades/ E as 

igualdades/ Não há classes e nem nações/ Elas deferem na terra/ Não fazem guerras/ Nas 

disputas de torrões.  

Por sua vez, no que tange ao distanciamento, em Noémia de Sousa, vê-se as dores 

provenientes do afastamento da grande Mãe-África e as lamentações das vozes que emanam do 



55 

 

Harlem são encontradas em outras poesias de sua autoria, a exemplo do poema “A Billie 

Holiday, Cantora” (SOUSA, 2001, p. 135). Nesse poema, o Blues representa o estado de espírito 

melancólico do eu-poético, que se encontra perplexo diante das atrocidades praticadas pelas 

potencias econômicas, que estruturam a sua riqueza por meio do sofrimento dos negros 

africanos. Ao lado do sentimento de tristeza do eu poético, um cenário escuro e permeado de 

solidão é construído: “Era de noite e no quarto aprisionado em escuridão/ apenas o luar entrara, 

sorrateiramente, / e fora derramar-se no chão. / Solidão. Solidão. Solidão”. 

Todavia, o eu lírico que se encontrava solitário percebe uma voz estranha que emana 

do rádio, vinda de um lugar distante, lhe convidando para repartir as dores, enfatizando o 

sentimento de solidariedade que perpassa a relação da irmã africana que também busca 

demonstrar a dor pela linguagem. Por sua vez, constata-se no poema a ancestralidade que une 

os pan-africanistas afro-americanos e afro-caribenhos, o sentimento de se encontrar engajado 

em uma mesma ação, de confrontar a mesma adversidade, de compartilhar os mesmos 

sofrimentos, aprofundar, ainda mais, o sentimento de solidariedade. 

Nota-se que o poema é direcionado aos companheiros e companheiras de luta e de 

resistência. As canções de Billie Holiday (1915-1959) eram entoadas nos Estados Unidos, como 

forma de contraposição ao sistema opressor que incrementava as desigualdades sociais e o 

preconceito racial: “O meu povo ajudando a erguer impérios/ e a ser excluído na vitória.../ A 

viver, segregado, uma vida inglória, / de proscrito, de criminoso...”. Por isso, a necessidade de 

perceber na voz de Billie Holiday, esta cantora negra americana, a possibilidade de transcender 

os limites espaciais pelas ondas dos rádios e denunciar os preconceitos raciais. Destacam-se os 

seguintes versos: “E começava assim a canção: / “Into each heart some rain must fall...” / 

Começava assim, / e era só melancolia/ do princípio ao fim, / como se teus dias fossem sem sol/ 

e a tua alma aí, sem alegria...[...]”. 

A crítica à pretensa superioridade musical dos colonizadores é um tema que também 

aparece no poema intitulado Samba. O eu-poético, ao afirmar de modo critico que “No oco 

salão de baile/ cheio das luzes fictícias da civilização/dos risos amarelos”, indica as concepções 

falsas e opressivas da civilização europeia. Contrasta-se este ícone europeu de sociedade dita 

civilizada com o som do “bater do jazz”, que é descrito como “um grito de libertação”. Nesse 

poema, torna-se claro a valorização da negritude, o sentimento de ligação com a Mãe-África e 

os “ritmos fraternos” (SOUSA, 2001, p. 99). 
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Percebe-se uma voz preocupada em ressaltar a solidariedade, a união e a 

universalidade, como forma de se afastar da cultura extremamente egocêntrica imposta pelos 

interesses econômicos do opressor. Igualmente, constata-se o impacto testemunhal que 

promove a percepção da literatura como um dos instrumentos para a denúncia das violências 

assoladas pelos oprimidos. 

 

3.3 - Retórica poética: a regra da justiça e o argumento de autoridade 

 

 

O homem adquiriu a capacidade da comunicação, possibilitando, ao seu turno, a 

evolução biológica, social, cultural, política e econômica. Vê-se que as primeiras manifestações 

de conhecimento deram-se através da observação, do erro e da tentativa, como formas de 

correição de técnicas de para a sobrevivência e estruturação da primeiras sociedades. Por isso, 

para melhor compreensão da variedade da cultura humana que surge nos contextos 

emergenciais, faz-se necessária a relativização do fenômeno cultural, por meio da suspensão do 

juízo pré-conceitual sobre os costumes, crenças, concepções de outros povos, compreendendo-

se, assim, os seus modos de vida, as suas estruturas sociais, e, tanto quanto possível, sem 

preconceitos ou negações, buscar respeitar a cultura do outro, a partir do padrão objetivo de 

proporcionalidade que decorre do ônus argumentativo daquele que é considerado ambíguo – 

nos termos de Bauman –, através da perspectiva da Teoria da Argumentação, de Chaim 

Pereleman, no livro intitulado Tratado da Argumentação: a nova retórica17. 

Por isso, torna-se imperiosa a análise do ônus argumentativo do obliterado social e 

culturalmente, pelo víeis da Teoria da Argumentação, ou Nova Retórica, que surge a partir do 

abandono do Positivismo Lógico. Este, por sua vez, tinha como finalidade a linguagem livre de 

“impurezas”, ou seja, a busca da linguagem isenta de valores para se adequar ao prisma 

científico. Destarte, é possível definir a Teoria da Argumentação como a lógica dos valores que 

busca o proporcional e o razoável, em oposição a uma lógica simplesmente matemática.  

                                                
17 Vide: SANTOS, Leonardo Alonso. Lógica e Argumentação: Catilinárias I e II, da Cícero à luz da Teoria da 

Nova Retórica. Dissertação de conclusão de curso. Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Cultura, Língua e 

Literatura Latina. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. 
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Igualmente, a Teoria da Argumentação não se confunde com a oratória, que propõe o 

discurso belo e rebuscado, que, inclusive, em muitos momentos se desprende do conteúdo por 

não possuir uma carga argumentativa apta a produzir a adesão do leitor. Em razão disso, 

consoante Perelman, o objeto de estudo da nova retórica “[...] é o estudo das técnicas discursivas 

que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao 

assentimento” (PERELMAN,1996, p.5).  

Nesse afã, a argumentação visa criar um liame intersubjetivo com a audiência (ou 

leitor), provocando, nesta, a adesão. Por conseguinte, a audiência pode ser diferenciada por 

determinadas características: gênero, classe social, interesses e etc. Para Perelman: “Não existe 

escolha neutra - mas há uma escolha que parece neutra e é a partir dela que se podem estudar 

as modificações argumentativas. O termo neutro depende evidentemente do meio” (Ibidem, 

1996, p. 169). 

Nesse sentido, à luz da Teoria da Nova Retórica, Perelman apresenta três grupos de 

argumentos que estarão relacionados pelo encaminhamento epistemológico de sua obra, quais 

sejam: os argumentos quase-lógicos; os argumentos baseados na estrutura do real e os 

argumentos que fundam a estrutura do real. Dessa modo, o primeiro grupo é formado por meio 

de princípios lógicos, aproximando-se dos princípios matemáticos. Esses argumentos quase-

lógicos eram muito utilizados pelos filósofos na Antiguidade, sendo destacados os seguintes 

tipos de argumentos dessa natureza: a compatibilidade e incompatibilidade; a Regra de Justiça; 

a Retorsão; o Ridículo e a Definição.  

Em relação ao segundo grupo – argumentos baseado na estrutura do real – destaca-se 

àquilo que a audiência considera como a Verdade, tais como as opiniões baseadas na 

experiência que apresentam um caráter explicativo. Salientam-se o a. argumento pragmático, o 

b. argumento de desperdício e o c. argumento de autoridade; por último, o terceiro grupo 

apresenta os argumentos que fundam a estrutura do real, alicerçando-se em generalizações e no 

senso comum, sendo que o objetivo primordial desses argumentos consiste em buscar uma 

atitude hipotética. 

Destarte, o estudo sobre os argumentos, de um ponto de vista discursivo, torna-se um 

forte aliado na prática literária, tendo em vista que ganha um matiz de solidariedade, de 

cooperação e especialmente de eticidade. Através dos poemas das escritoras Carolina Maria de 

Jesus e Noémia de Sousa, são observados nitidamente os pactos de solidariedade e de 
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resistência, apresentando-os, por sua vez, um caráter fortemente instrumental quando utilizados 

pelo Educador Social, nas salas de aulas das escolas públicas, em todos os níveis de educação.  

A título de exemplo, foram destacados alguns poemas das respectivas autoras que 

foram utilizados efetivamente na prática escolar – conforme as explicações detalhadas do 

capítulo a seguir –, ou teriam a aptidão de serem utilizados, mas pela escassez do tempo do 

trabalho não os foram utilizados em sala de aula. De modo exemplificativo, em relação à 

Noémia de Sousa, saliento os poemas, intitulados “Poema”, “Poema de João”, “Poesia a Jorge 

Amado”, “Canção fraterna”, “Sangue Negro”, “Moças das docas”, “Cais” e “O homem morreu 

na terra do algodão”. Por sua vez, no tocante à Carolina Maria de Jesus foram assinalados os 

poemas, intitulados “Riso de poeta”, “Poeta”, “A rosa”, “Dá-me as rosas”, “Humanidade”, 

“Muitas fugiam ao me ver...”, “Sonhei”, “Quarto de despejo” e “O exilado”. 

No poema de Noémia Sousa, especialmente o denominado “Poema”, busca-se, por 

meio da materialidade do discurso, o instrumento indispensável para conquista da liberdade à 

luz dos postulados e princípios, especialmente a solidariedade, como pressupostos em favor das 

instituições sociais, políticas e jurídicas, através da experiência estética do poema pela 

mediação na estruturação discursiva da vontade.  

 

Poema 

Bates-me e ameaças-me, 

agora que levantei minha cabeça esclarecida 

e gritei: “Basta!” 

 

Armas-me grades e queres crucificar-me 

agora que rasguei a venda cor de rosa 

e gritei: “Basta!” 

 

Condenas-me à escuridão eterna 

agora que minha alma de África se iluminou 

e descobriu o ludíbrio... 

E gritei, mil vezes gritei: “Basta!” 

 

Ó carrasco de olhos tortos, 

de dentes afiados de antropófago 

e brutas mãos de orango: 

Vem com o teu cassetete e tuas ameaças, 

fecha-me em tuas grades e crucifixa-me, 

traz teus instrumentos de tortura 

e amputa-me os membros, um a um... 
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Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna... 

- que eu, mais do que nunca, 

dos limos da alma, 

me erguerei lúcida, bramindo contra tudo: 

Basta! Basta! Basta! 
 

(Poema, 20 de outubro de 1949. SOUSA, 2001, p.133) (grifos nossos) 

 

 

 

 

No poema ora em epígrafe, a autora, Noémia de Sousa, apresenta três pedras angulares: 

a física, a lógica e a ética. A parte física decorre do corpo que sofre as atrocidades do sistema, 

sendo mutilado, crucificado e torturado; a parte lógica decorre do momento em que o véu é 

retirado (“a venda cor de rosa”), ou seja, a ideologia do dominador passa a ser contestada; a 

parte ética é construída em contraposição aos olhos tortos do carrasco, que não apresenta um 

olhar reto sobre a vida.   

Todavia, a rosa, nos poemas da Carolina Maria de Jesus, v.g. “A rosa” e “Dá-me as 

rosas”, aparecem como a flor mais bela, mas efêmera. Ou seja, ela representa a transição de 

momentos, especialmente da vida para a morte. Respectivamente, no primeiro poema: “Quando 

surgem as rajadas/ Sou desfolhada/ Espalhada/ Minha vida é um segundo. Transitivo é meu 

viver/ De ser... A flor rainha do mundo”. No mesmo sentido, o segundo poema: “Agradeço-lhe 

com fervor/ Desde já o meu obrigado/ Se me levares esta flor/ No dia de finados” (JESUS, 

1996, p. 169)  

Ainda, no que diz respeito ao “Poema”, de Noémia de Sousa, no contexto da escritora 

moçambicana, o colonizador português trouxe consigo a sua estrutura de poder (“grades”), bem 

como a sua religião em prol de um humanismo dissimulado, pois as intenções que se 

manifestaram foram em favor da exploração dos colonizados: “traz teus instrumentos de tortura 

/ e amputa-me os membros, um a um...”; por isso, vê-se no poema que o grito contra a 

dominação ecoa por toda a África: “Basta!”. Ainda, em relação à ética, o eu-lírico busca agir 

em conformidade com os princípios naturais, a fim de assegurar o equilíbrio do universo e, ao 

mesmo tempo, apresenta um forte compromisso social: “Bates-me e ameaças-me, / agora que 

levantei minha cabeça esclarecida/ e gritei: ‘Basta!’”. Assim, percebe-se uma nova percepção 

na busca da luta social através da correção das injustiças, a ética da resistência, a valorização 

da cultura negra frente ao racismo e aos padrões da cultura dominante.  
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É interessante notar que dois pontos fulcrais se apresentam a partir das discussões 

éticas: a ética está relacionada com a conduta do indivíduo que age de maneira controlada, isto 

é, a capacidade de “governar a si mesmo”; a ética está atrelada ao conhecimento do Bem, que 

ocorre por meio de um longo processo de aprendizagem e a amadurecimento espiritual. 

Igualmente, vê-se que a experiência extremada que o eu-lírico fora submetido, também 

corrobora a transição de um Eu imbuído da dependência de um contexto particular às exigências 

de um Eu autônomo: “Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna... / - que eu, mais 

do que nunca, dos limos da alma,/ me erguerei lúcida, bramindo contra tudo: Basta! Basta! 

Basta!”.  

Torna-se possível elucubrar, a partir da leitura do “Poema”: se não houvesse o bramido 

para o término das injustiças, então, como ficaria dominado? A ausência do grito criaria 

sensação de impunidade e, por conseguinte, a dominação colonial perduraria por mais décadas; 

destarte, a Regra de Justiça, nos termos de Perelman, possibilita a compatibilidade do alcance 

do argumento, isto é, efeitos vinculantes e erga omnes, sob pena de gerar futuras injustiças. 

  Em outras palavras, o eu-poético é consciente do estado caótico que o circunscreve, 

surgindo, em razão disso, a necessidade de findar essa situação nefasta provocada pelo sistema 

colonial, que deve passar pela renovação: “me erguerei lúcida, bramindo contra tudo”.  

Igualmente, as técnicas empregadas abordam o leitor diretamente, tal como se observa no final 

do poema, ao se empregar uma retórica ainda mais emocional, sendo o último um apelo ao 

leitor, através das reflexões que estão diretamente ligadas à questão da existência, obliteração 

cultural e à problematização do “novo humanismo” como um processo de combate em prol da 

concretização de direitos humanos. 

Em relação às escritoras, no que tange à importância ética da voz do sujeito lírico do 

sujeito feminino, esta reside no seu valor de descoberta e de renovação para a experiência 

intelectual e moral, tendo em vista que a prática da leitura pode ser considerada como um ato 

reflexivo, um exercício de conhecimento do mundo, do eu e dos outros, possibilitando, por 

conseguinte, a retirada das vendas dos olhos ou a mera contemplação do efêmero, para que os 

leitores possam ver os vários sentidos do poema –  além das mera sombras. 

Como pedra de toque do pensamento de Noémia de Sousa e Carolina Maria de Jesus, 

vê-se a Virtude (uirtus, -tis) fortemente relacionada nos seus respectivos poemas, sendo 

destacadas as quatro principais características que decorrem do consectário lógico da Virtude, 
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quais sejam: a prudência, temperança, seriedade e justiça. Essas características se identificam 

com a mentalidade da Negritude e da luta contra a obliteração cultural, social, econômica e 

espacial, a partir de uma perceptiva voltada para o desenvolvimento e melhorias de condições 

de todos “irmãos” negros, ou não, que estão ao redor do mundo, exaltando, por consequência, 

o Princípio da Solidariedade. A título de exemplo, cito o poema intitulado “Humanidade”, de 

Carolina Maria de Jesus, publicado no livro Meu estranho diário (1996). Vejamos: 

 

Humanidade 

 

Depôis de conhecer a humanidade 

suas perversidades 

suas ambições 

Eu fui envelhecendo 

E perdendo 

as ilusões 

o que predomina é a 

maldade 

porque a bondade: 

Ninguem pratica 

Humanidade ambiciosa 

E gananciosa 

Que quer ficar rica! 

Quando eu morrer… 

Não quero renascer 

é horrivel, suportar a humanidade 

Que tem aparência nobre 

Que encobre 

As pesimas qualidades 

 

Notei que o ente humano 

É perverso, é tirano 

Egoista interesseiros 

Mas trata com cortêzia 

Mas tudo é ipocresia 

São rudes, e trapaçêiros 

 

(Humanidade. JESUS, 1996) (grafia original) 
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Outrossim, a igualdade entre os seres humanos pode ser justificada pela racionalidade, 

pois esses adquiriram da natureza a razão – a verdadeira lei que coíbe as injustiças18. O “novo 

humanismo”, que consagra a dignidade humana, vem ao encontro dos valores e preceitos 

reitores para a afastar as injustiças sociais que obliteram culturalmente os oprimidos; dessa 

forma, as poesias de Carolina Maria de Jesus, tal como Noémia de Sousa, se voltam para as 

problemáticas que decorrem das injustiças sociais, determinando a especificação dos 

obliterados no território nacional, bem como a valorização e o respeito das diásporas que se 

encontram espalhadas pelo mundo. A guisa de exemplificação, ressalto o poema “Muitos 

fugiam ao meu ver...”: 

 

Muitos fugiam ao me ver... 

 

Muitas fugiam ao me ver 

Pensando que eu não percebia 

Outras pediam pra ler 

Os versos que eu escrevia 

 

Era papel que eu catava 

Para custear o meu viver 

E no lixo eu encontrava livros para ler 

Quantas coisas eu quiz fazer 

Fui tolhida pelo preconceito 

Se eu extinguir quero renascer 

Num país que predomina o preto 

 

Adeus! Adeus, eu vou morrer! 

E deixo esses versos ao meu país 

Se é que temos o direito de renascer 

Quero um lugar, onde o preto é feliz. 

(Muitos fugiam ao me ver. JESUS, 1996) (grifos nossos) 

                                                
18 A concepção de um direito ideal, superior, encontra fundamentos na filosofia grega. No tratado Da República, 

Cícero demonstra a sua perspectiva filosófica ao afirmar que a razão é a lei primordial, que não pode ser contestada 
ou derrogada, pois ela emana de Deus: "A razão reta, conforme à natureza, gravada em todos os corações, imutável, 

eterna, cuja voz ensina e prescreve o bem, afasta do mal que proíbe e, ora com seus mandatos, ora com suas 

proibições, jamais se dirige inutilmente aos bons, nem fica impotente entre os maus [...] uno será sempre o seu 

imperador e mestre, que é Deus, seu inventor, sancionador e publicador, não podendo o homem desconhece-la 

sem renegar-se a si mesmo” (Da República, XVII-3). 

Vide: SANTOS, Leonardo Alonso. Lógica e Argumentação: Catilinárias I e II, da Cícero à luz da Teoria da Nova 

Retórica. Dissertação de conclusão de curso. Programa de Pós-graduação Lato Sensu em Cultura, Língua e 

Literatura Latina. Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016, p. 10. 
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Por sua vez, a poetisa brasileira, no poema intitulado “Poeta”, indica a vocação do 

artífice das letras, que, na verdade, é escolhido. Nota-se, por outro lado, a importância do 

Educador Social na obra da escritora, destacando-se, ao seu turno, a presença de uma professora 

e de seu avô, que foram imprescindíveis para a sua formação ética: 

 [...] E continuava a narrativa evocando a infância, trazendo na ponta da agulha a 

explicação dos versos feitos desde a alfabetização promovida por uma senhora 
espírita: ‘Quando completei sete anos, minha saudosa mãe enviou-me a escola, o 

Colégio Allan Kardec, na minha terra Natal, Sacramento Estado de Minas Gerais’ [...] 

É certo que ser poeta lhe evocava nobilidade e nobreza e isto era tudo o que se lhe 

fazia necessário para se distinguir do grupo de outros negros analfabetos e de pobres 

esquecidos no mundo rural. [...] Apenas recompõe figuras idílicas através da 

reconstrução do avô, o Sócrates africano, e da mãe sofrida. (MEIHY, 1996, p. 19) 

 

Outrossim, vê-se a figura do Educador Social não apenas na representação do 

professor ou seu avô, mas também nos indivíduos relacionados as mais diversas áreas dos saber 

humano, tal como, por exemplo, o médico espírita que examinou a Carolina Maria de Jesus, 

ainda criança, e percebeu que ela não tinha nenhum tipo de doença, ao contrário, tinha sim o 

dom para ser poetisa, cabendo-lhe avocar, por isso, o referido lugar – nos mesmos moldes de 

Carlos Drumond de Andrade, na obra Poema de Sete Faces: “Quando nasci, um anjo torto/ 

Desses que vivem na sombra/ Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida”.  

Vejamos, especificamente, no livro intitulado Diário de Bitita (1986), publicação 

póstuma da autora, o qual esclarece essa vocação literária:  

Minha mãe queixou-se que eu chorava dia e noite. Ele disse-lhe que o meu crânio não 

tinha espaço suficiente para alojar os miolos, que ficavam comprimidos, e eu sentia 

dor de cabeça. Explicou-lhe que, até os vinte anos, eu ia viver como se estivesse 

sonhando, que a minha vida ia ser atabalhoada. Ela vai adorar tudo que é belo! A tua 

filha é poetisa; pobre Sacramento, do teu seio sai uma poetisa. E sorriu. (1986, p. 71) 

 

Não se pode olvidar, por um lado, a valorização do universalismo, e, por outro, a 

presença de uma voz estritamente marcada pela experiência vivida por ambas poetisas, no 

âmbito do conflito. Em Noémia de Sousa, à guisa de ilustração cita-se o “Poema de João”, o 

qual eu-lírico afirma que João era um jovem idealizador, como todos daquela geração, que 

amava inclusive a poesia do escritor brasileiro Jorge Amado: 
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 Poema de João 

 

João era jovem como nós. 

 

João tinha os olhos despertos,  

os ouvidos bem abertos, 

as mãos estendidas para a frente, 

a cabeça projectada para amanhã, 

a boca a gritar “não” eternamente... 

João era jovem como nós 

 

João amava a arte, a leitura,  

amava a Poesia de Jorge Amado, 

amava os livros que tinham alma e carne, 

que respiravam vida, luta, suor, esperança... 

João sonhara com Zambezes de livros derramando cultura 

para a humanidade, para os jovens nossos irmãos, 

João lutou para que todos tivessem livros... 

João amava a leitura. 

João era jovem como nós. 

 

João era pai, era mãe e irmão das multidões. 

João era sangue e suor das multidões 

e sofria e era feliz com as multidões. 

[...] 

E porque João era jovem como nós, 

e tinha os olhos bem despertos, 

e amava a Arte, a Poesia e Jorge Amado, 

e era sangue e suor das multidões,  

e se confundia com Moçambique,  

e era uma águia que nascera para voar, 

e odiava as jaulas e os homens que as fizeram, 

e por que João era jovem e ardente como nós, 

ah, por isso tudo, perdemos João. 

Perdemos, João! 

[...] 

João é multidão, 

João é sangue e suor de multidões,  

E João, sendo João, também é Joaquim, José, 

Abdula, Fang, é Mussumbuluco, é Mascarenhas 

Omar, Yutang, Fabião... 

João é multidão, sangue e suor de multidão... 

[...]  

E João não “era”, “é” e “será”, 

Porque João somos nós, nós somos multidão, 

e multidão, 

- quem pode levar multidão e fechá-la numa jaula? 

 

(Poema de João, 20 de outubro de 1949. SOUSA, 2001, p. 116-120) (grifos nossos) 
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Ao analisar detidamente o presente poema, nota-se, na linhas iniciais do mesmo, a voz 

poética que seduz o leitor ao apontar João como um dos participantes da geração que pregava 

a mudança em Moçambique. Aliás, João faz parte da construção da seguinte tríade: a voz 

poética, o leitor e a multidão. Nos termos de Perelman, o exordium é o momento inicial do 

discurso, sendo imprescindível para persuadir o leitor nos primeiros momentos, em outras 

palavras, o exórdio é a parte do discurso que visa mais especificamente atuar sobre as 

disposições do leitor e captar a benevolência, ou atenção, do mesmo (PERELMAN, 1996, 

p.561). 

Percebe-se que o Princípio da Solidariedade, nesse momento, reflete toda a sua 

potencialidade, pois corrobora a constituição de laços afetivos, até mesmo com aqueles que já 

não se encontram mais vivos, resultando na perspectiva da ancestralidade: “João era pai, era 

mãe e irmão das multidões. / João era sangue e suor das multidões/ e sofria e era feliz com as 

multidões[...]”.  

A poeta registrou na poesia, de modo particularmente intenso, a complexidade dessa 

circunstância histórica. A autora ao assinalar o nome “João”, tendo inscrito nos versos uma voz 

própria que marca a sua focalização e funciona como um modo de estar na poesia. Em 1949, 

João Dias, moçambicano, estudante de Direito, morre em Lisboa, deixando um conjunto de 

textos, Godido e outros contos, publicados postumamente pela C.E.I., em 1952. Nesse sentido, 

a poetisa ilustra a presença de João, como um irmão, que compartilhou os mesmos interesses e 

representou uma geração que lutava contra a opressão através das literaturas e das artes: “E 

porque João era jovem como nós/ e tinha os olhos bem despertos, / e amava a Arte, a Poesia e 

Jorge Amado, e era sangue e suor das multidões/ e se confundia com Moçambique, e era uma 

águia que nascera para voar[...]”. 

A voz poética publicita os deveres de conduta, a probidade e a honestidade de João, 

que foi vítima do sistema, a fim de convencer da semelhança do seu caráter incontestável com 

a dos outros: “[...]E João, sendo João, também é Joaquim, José/ Abdula, Fang, é 

Mussumbuluco, é Mascarenhas/ Omar, Yutang, Fabião.../João é multidão, sangue e suor de 

multidão...” Igualmente, a voz poética decorre da escrita da experiência como valor que se 

movimenta no imbróglio entre o valor da palavra no estrito espaço da tribuna e o valor de uma 

poesia tomada, no processo analítico, como testemunho. 



66 

 

Vale lembrar que, Noémia de Sousa, no “Poema a Jorge Amado”, homenageia o 

escritor baiano, que, através de suas obras, inflamou os jovens escritores moçambicanos a 

utilizarem a potencialidade da escrita, destacando, inclusive, o que há em comum entre as 

culturas, mesmo diante do distanciamento geográfico. Destarte, os valores sociais que 

permeiam a sociedade baiana são os mesmos que se inserem na sociedade moçambicana, ao 

menos naquela povoação, tendo em vista a universalidade e a generalidade de tais valores: a 

justiça e a liberdade.  

Poema a Jorge Amado 

 

O cais... 

O cais é um cais como muitos cais do mundo... 

As estrelas também são iguais 

às que se acendem nas noites baianas 

de mistério e macumba... 

(Que importa, afinal, que as gentes sejam moçambicanas 

ou brasileiras, brancas ou negras?) 

Jorge Amado, vem! 

Aqui, nesta povoação africana 

o povo é o mesmo também 

é irmão do povo marinheiro da Baía, 

companheiro Jorge Amado, 

amigo do povo, da justiça e da liberdade! 

 

Não tenhas receio, vem! 

Vem contar-nos mais uma vez 

tuas histórias maravilhosas, teus ABC’s 

de heróis, de mártires, de santos, de poetas do povo! 

Senta-te entre nós 

e não deixes que pare a tua voz! 

Fala de todos e, cuidado! 

não fique ninguém esquecido: 

nem Zumbi dos Palmares, escravo fugido, 

lutando, com seus irmãos, pela liberdade; 

nem o negro Antônio Balduíno, 

alegre, solto, valente, sambeiro e brigão; 

nem Castro Alves, o nosso poeta amado; 

nem Luís Prestes, cavaleiro da esperança;  

nem o Negrinho do Pastoreio, 

nem os contos sem igual das terras do cacau 

- terra mártir em sangue adubada – 

essa terra que deu ao mundo a gente revoltada 

de Lucas Arvoredo e Lampião! 

[...] 

Jorge Amado, nosso amigo, nosso irmão 

da terra distante do Brasil! 
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Depois deste grito, não esperes mais, não! 

Vem acender de novo no nosso coração 

a luz já apagada da esperança! 

 

 (Poema a Jorge Amado, maio de 1949. SOUSA, 2001, p. 138) (grifos nossos)  

 

No poema supra, a escritora moçambicana evidencia as pessoas que trabalham no cais, 

que simbolicamente pode ser considerado como a “porta de entrada ou saída” para qualquer 

nação. Os espaços dos cais são, em regra, similares ao redor do mundo, bem como as atividades 

que são desempenhadas nesses espaços também guardam correlação. Desse modo, percebe-se 

um sentimento de companheirismo, tendo em vista que esses trabalhadores compartilham as 

mesmas indignas condições de vida e de trabalho: “O cais é um cais como muitos cais do 

mundo.../ As estrelas também são iguais”. No verso em que Jorge Amado é citado, ocorre uma 

focalização no povo trabalhador que é explorado.  Igualmente, ao longo do poema o eu-poética 

o cita outras referências que indicam movimentos de resistência, tais como: Castro Alves e 

Lampião. 

No mesmo sentido, a poetisa Carolina Maria de Jesus, no poema intitulado “Vidas”, 

assinala algumas referências no campo da resistência: “Morre na forca nosso Tiradentes/ [...] 

João Batista repreendia os trasviados/ Foi preso e decapitado/ [...] Euclides da Cunha escritor 

proeminente/ Sua morte foi cruelmente / Joana D’Arc vendo a França oprimida / Defendendo-

a pagou com a vida”. Destarte, as vozes poéticas, através do argumento de autoridade, suscitam 

algumas hipóteses que o direito de resistência, propriamente dito, pode ser contemplado, que, 

sob o aspecto jurídico e ético, pode ser: lícito, ilícito, ilegítimo ou inválido. 

Em apertada síntese, o direito de resistência é lícito contra a norma injusta – não 

corresponde ao Princípio de Justiça –, ilegítima – emana daquele que não tem poder –, ou 

inválida – aquela que contraria o ordenamento jurídico vigente. Igualmente, o direito de rebelar-

se contra um ordenamento injusto apresentam diversos tipos de comportamentos, tais como: a 

obediência consentida; o trato formal; a evasão; a obediência passiva; a objeção de consciência; 

a desobediência civil; a resistência passiva; e, a resistência ativa. A despeito disso, a ação da 

resistência pode ser organizada de diversos modos, quais sejam: omissiva ou comissiva; 

individual ou coletiva; clandestina ou pública; pacífica ou violenta; contra uma norma ou contra 

todo o ordenamento jurídico. 



68 

 

Ainda, no tocante ao Princípio da Solidariedade, percebe-se no primeiro poema de 

Noémia de Sousa, intitulado “Canção fraterna”, a potencialidade deste importantíssimo 

princípio.  

 

Canção Fraterna 

Irmão negro de voz quente 

o olhar magoado, diz me:  

Que séculos de escravidão  

geraram tua voz dolente?  

quem pôs o mistério e a dor 

em cada palavra tua? 

E a humilde resignação  

na tua triste canção? 

E o poço da melancolia 

no fundo do seu olhar ? 

 

Foi a vida? o desespero? o medo?  

Diz-me aqui, em segredo, 

irmão negro. 

 

Porque a tua canção é sofrimento  

e a tua voz, sentimento 

e magia. 

Há nela a nostalgia 

da liberdade perdida, 

a morte das emoções proibidas, 

e a saudade de tudo que foi teu  

e já não é. 

 

Diz-me, irmão negro,  

quem a fez assim... 

Foi a vida? o desespero? o medo? 

 

Mas mesmo encadeado, irmão,  

que estranho feitiço o teu! 

A tua voz dolente chorou  

de dor e saudade,  

gritou de escravidão e veio murmurar à 

minha alma ferida 

que a tua triste canção dorida 

não é só tua, irmão de voz de veludo 

e olhos de luar... 

Veio, de manso murmurar  

que a tua canção é minha. 

 

(Canção Fraterna, dezembro de 1948. SOUSA, 2001, p. 74-75) (grifos nossos) 
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Diante do presente poema, a autora que experimentou “em primeira pessoa” a 

repressão do regime colonial português, apresenta como tema central a submissão do negro 

africano ao longo da escravidão, cujas as marcas são evidenciadas na experiência poética: 

“Irmão negro de voz quente/ o olhar magoado, diz me:/ Que séculos de escravidão/ geraram tua 

voz dolente? [...] Veio, de manso murmurar/ que a tua canção é minha”.  

Não se olvide o título do poema que retrata o Princípio da Solidariedade, pois o eu 

poético visa não apenas a concretização da fraternidade, mas também rememorar fatos 

históricos da escravidão, a fim de potencializar a ligação com a ancestralidade e criar laços em 

torno de um objetivo. O eu lírico afirma a necessidade do estabelecimento de relações entre os 

irmãos negros, ainda que distanciados, para a consecução do sentimento de pertencimento à 

Mãe África. Por isso, ele questiona aqueles que foram os responsáveis pela dor do seu irmão: 

Quem pôs o mistério e a dor/ em cada palavra tua?”.  

O eu poético apresenta um discurso que aponta para a união de esforços em favor dos 

direitos, pois a sua alma dói tanto quanto a do irmão negro: “A tua voz dolente chorou/ de dor 

e saudade, /gritou de escravidão e veio murmurar à minha alma em ferida/ que a tua triste canção 

dorida/ não é só tua, irmão de voz de veludo/ e olhos de luar.../ Veio de manso murmurar/ que 

a tua canção é minha”. Percebe-se que a escritora moçambicana estabelece um compromisso 

social, a fim de afastar qualquer obstáculo que a impossibilite de alcançar o caminho para a 

liberdade, tornando-se uma personagem ligada ao tempo, à experiência e, sobretudo, à ética. 

Pode-se considerar que a reconstituição do vivido é, no mínimo, um procedimento de 

teor testemunhal ligado à arte, e, ao mesmo tempo, instrumento de transmissão dos intensos 

desafios de uma geração fundada em determinada condição histórica. A escritora transforma a 

ética em uma cena de vida mediante longas meditações, bem como pela convocação de um 

manifesto a favor da humanidade, sendo refutado tudo aquilo que se levanta contra a voz 

humana: “Diz-me, irmão negro,/ quem a fez assim... / Foi a vida? o desespero? o medo?” 

Ressalta-se a referência obsessiva à voz, através dos verbos empregados para expressar 

a criação do poema:  gemer, chorar, embalar, murmurar, perguntar, soar, falar, cantar, gritar, 

clamar. Outrossim, a escritora moçambicana utiliza de modo constante a reiteração e a anáfora 
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para marcar o ritmo de determinados sons, bem como o destaque para o tom imperativo e 

exortativo dos poemas, promovendo, desse modo, uma aceleração e dinamismo dos versos.   

Em razão disso, surge a necessidade do despertar da memória histórica dos oprimidos 

pela escritora que, em muitos momentos, utiliza-se do passado a fim de abrir as possibilidades 

e potencialidades para refletir a existência do ser humano, sendo fundamental envolver tanto o 

corpo quanto a alma nesse processo de construção de uma nova identidade, que é perpassada 

pelo sonho e pela memória.  

Ao seu turno, no poema “O exilado”, de Carolina Maria de Jesus, é a poeta quem agora 

narra a sua própria condição existencial como artífice das letras, oferecendo um testemunho, ao 

mesmo tempo, definindo a literatura como algo que se aproxima de uma descoberta pessoal, 

que tem lugar na intensa emoção de compartilhar os mesmos sofrimentos e angustias:  

 

O exilado 

 

Eu não esqueço aquele dia:  

A vez primeira que li  

Era uma linda poesia 

E a emoção que senti 

 

O meu autor predileto 

O imortal Gonçalves Dias 

Eu lia com muito afeto 

Os seus livros de poesias 

 

Pobre poeta exilado 

Na terra que não é sua 

Sente saudades dos prados 

Das nossas noites de lua. 

 

Minha terra tem brilhante  

Nosso céu é cor de anil 

O poeta lá muito distante 

Tem saudades do Brasil. 

 

O que fez o Gonçalves Dias 

Para ser um exilado? 

Será que escrever poesias 

É pecado? 

(O exilado. JESUS, 1996, p.160) 
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A reminiscência do seu poeta favorito, Gonçalves Dias, que valoriza as belezas do 

pais, se traduz numa sensação de exílio da própria experiência. Ao ser ver desapropriada da 

própria condição histórica, ao ser subtraída de uma circunstância em que deseja intervir, o 

sujeito do poema se torna quase um exilado, estabelecendo o seu lugar no espaço de isolamento, 

no tempo espectral de uma noção de esquecimento.  

Interessante notar que, como se não bastasse ser marginalizada por questões sociais, a 

própria vocação poética já encaminharia o eu-lírico ao ostracismo. Vê-se que o trabalho poético 

tem um relevo humano que não deve ser ignorado, pois testemunha, de maneira peculiar, um 

lirismo que não se distancia do seu tempo e nem se enclausura num hermetismo imagético. 

Em razão disso, podemos constatar, de modo cristalino, na escrita das poetisas a 

Função Social da Literatura de Resistência, os seus projetos: explanar de uma paisagem da 

vida que não pode ignorar ou ocular a experiência da brutalidade da opressão. Constata o 

confessional com uma liberdade pungente, acentuando-se, sobretudo, o espaço do poema como 

prioritariamente o exercício das vozes silenciadas, através do confronto da história coletiva com 

a história intima das poetas. A título de ilustração, cito o poema “Sangue negro”, de Noémia de 

Sousa. 

 

Sangue negro 

 

 

Ó minha África misteriosa e natural,  

minha virgem violentada, 

minha Mãe! 

[...] 

Minha Mãe, perdoa! 

[...] 

Ó minha Mãe África, ngoma pagã, 

escrava sensual, 

mística, sortílega – perdoa! 

 

À tua filha tresvairada,  

abra-te e perdoa! 

 

Que a força da tua seiva vence tudo! 

E nada mais foi preciso, que o feitiço ímpar 

dos teus tantãs de guerra chamando, 

dundundundundun – tãtã – dundundundun – tãtã 

nada mais que a loucura elementar  
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dos teus batuques bárbaros, terrivelmente belos... 

 

para que eu vibrasse 

para que eu gritasse, 

para que eu sentisse, funda, no sangue, a tua voz, Mãe! 

 

E vencida, reconhecesse os nossos elos... 

e regressasse à minha origem milenar. 

 

Mãe, minha Mãe África 

[...] 

 

(Sangue negro. SOUSA, 2001, p.140-142) 

 

 

O poema supra representa a contestação a um sistema opressor, cuja importância reside 

na militância da poetisa, que chama a responsabilidade para a materialização do sentimento de 

nacionalidade em favor de Moçambique. O verso “dundundundun – tãtã – dundundundun – 

tãtã”, potencializa a rítmica e o jogo intertextual, tal como se observa no caso do poema “Deixa 

passar o meu povo”, conforme exposto pela autora, que ao som das marimbas moçambicanas, 

compreende o desejo do seu povo. Ademais, o uso de adjetivos como “bárbaros”, aqui 

concretizado pelos sons dos batuques, está intimamente as raízes do ser negro, o que é uma 

construção exógena, colonial. 

Como destaca Pires Laranjeira, a criatividade e inventividade da linguagem, típica do 

escritor, consiste em afirmar uma diferença linguística e literária no interior da língua do 

colonizador. Essa criatividade da linguagem pode ser observada, no nível da sintaxe e do léxico, 

através da pressão que as estruturas e a fala das línguas africanas exercem sobre a norma 

europeia, construindo uma norma moçambicana (1995, p. 315). Igualmente, a utilização da 

onomatopeia, consubstanciada em vários poemas, destaca essa força vocal que rompe com os 

limites estabelecidos pela escrita. Ao lado desse recurso, as reticências, a interrogação e a 

exclamação, possibilitam as condições para a criação de uma poética vocal: “E vencida, 

reconhecesse os nossos elos.../ e regressasse à minha origem milenar”.  

 O discurso que se fez hegemônico por vias religiosas é desarticulado, e tal desarticulação 

é feita de forma quase inocente, como uma brincadeira linguística. No entanto, deve-se lembrar: 

“Ao escritor participante ou militante é solicitado que ele tenha consciência crítica dos 

processos literários que utiliza” (ABDALA, 2003, p.110). Destarte, diversos trechos parecem 
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providos de criticidade, frutos da militância: “Ó minha África misteriosa e natural, / minha 

virgem violentada, / minha Mãe! /[...] Minha Mãe, perdoa!”. 

As reflexões sobre um espaço que é menos físico e mais constituído por interpelações 

ideológicas - em termos de Althusser: “A ideologia interpela os indivíduos como sujeitos” 

(ALTHUSSER, 1996, p. 93) – também originou o início de uma ruptura com uma história 

linear, formada por um passado reconstituível em sua integralidade. Fanon, expondo que, se, 

por um lado, a dominação colonial atua de tal modo, que “perturba”, no sentido psiquiátrico, a 

existência do povo submisso através de estratégias de negação da identidade nacional (FANON, 

1968, p.197), por outro lado, não se pode olvidar os escritores que foram responsáveis pela 

maturação das ideias de resistência. Ele retrata que o projeto do colonizador19 visa à aniquilação 

cultural dos povos conquistados, sendo, por isso, utilizadas diversas estratégias de 

desvalorização do outro. 

O ato de resistir é, em última instância, a encarnação do próprio homem. Para torná-lo 

ainda mais concreto, o ser humano encontrou na linguagem o seu mais eficiente instrumento, 

utilizando-a, por exemplo, para a descrição de um fenômeno natural, na pintura rupestre, 

permitindo-lhe desenvolver meios eficientes de comunicação; por isso, a resistência – presente 

na essência humana e experimentada por outras espécies –, como uma das diversas formas de 

manifestação da cultura, reside na expressão cultural, sobretudo, aquela que nos interessa 

diretamente na presente dissertação: a arte poética presente na literatura.  

Ao seu turno, a Literatura de Resistência denúncia os obstáculos ao efetivo acesso ao 

direito. Por exemplo, Noémia de Sousa desenvolveu na sua poesia outras problemáticas 

interessantes, tais como: a prostituição (“Moça das docas”), o trabalho forçado, nos cais, nas 

minas, no algodão (“Cais”, “O homem morreu na terra do algodão”), a ameaça e a acusação ao 

colono (“Poema”, “Bayete”, “Patrão”). A guisa de ilustração, no poema intitulado “Moça das 

docas”, ao discorrer sobre a problemática da prostituição, vê-se, que, as mulheres se 

transformaram em coisas, pois lhes foram tolhidas a existência digna. A liberdade da mulher 

moçambicana foi seriamente comprometida, a favor dos homens que, muitas vezes estavam de 

passagem pelo litoral, e queriam satisfazer os seus ímpetos e desejos lascivos. 

                                                
19 De maneira analógica, a representação do colonizador e do colonizado pode ser compreendida, nos termos 

coloniais, como a classe dominante e a classe dominada. Ressalto, ainda, que não se trata da concepção marxista 

destes termos, mas sim de uma pressuposição cultural na qual o colonizador representa a cultura hegemônica, 

enquanto o colonizado indica a cultura que se contrapõe àquela.  
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Moças das docas 

 

a Duarte Galvão 

Somos fugitivas de todos os bairros de zinco e caniço. 

Fugitivas das Munhuanas e dos Ximpamanines, 

Viemos do outro lado da cidade 

com nossos olhos espantados, 

nossas almas trancadas, 

nossos corpos submissos escancarados. 

[...] 

Viemos... 

E para além de tudo,  

por sobre Índico de desespero e revoltas, 

fatalismos e repulsas, 

trouxemos esperança. 

[...] 

Oh sim, viemos! 

Sob o chicote da esperança, 

nossos corpos capulanas quentes 

embrulharam com carinho marítimos nómadas de outros 

      [portos, 

saciaram generosamente fomes e sedes violentas... 

Nossos corpos pão e água para toda a gente. 

[...] 

E regressaremos, 

Sombrias, corpos floridos de feridas incuráveis, 

rangendo dentes apodrecidos de tabaco e álcool, 

voltaremos aos telhados de zinco pingando cacimba, 

ao sem sabor do caril de amendoim 

e ao doer do corpo todo, mais cruel, mais insuportável... 

[...] 

Agora, vida, só queremos que nos dês esperança 

para aguardar o dia luminoso que se avizinha 

quando mãos molhadas de ternura vierem 

erguer nossos corpos doridos submersos no pântano, 

quando nossas cabeças se puderem levantar novamente  

com dignidade 

e formos novamente mulheres! 

  

 (Moça das docas, SOUSA, 2001, p. 92-94) (grifos nossos) 

 

Nesse poema, percebe-se a preocupação com o acesso ao direito, a concretização das 

concepções políticas em favor do bem público e da contra hegemonia interna e externa: Somos 

fugitivas de todos os bairros de zinco e caniço. /Fugitivas das Munhuanas e dos Ximpamanines, 

/ Viemos do outro lado da cidade. A voz poética destaca que o acesso aos direitos decorre do 

comprometimento social, e enfatizam a necessidade da igualdade de condições para efetivação 
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de tal acesso; nesse diapasão, não se pode estabelecer uma ordem política e jurídica alicerçada 

apenas na força material, haja vista a necessidade de sua legitimidade, sob pena de violação aos 

direitos humanos fundamentais, como se destaca do verso referente ao poema anteriormente 

citado: “Somos fugitivas de todos os bairros de zinco e caniço”. 

 Desse modo, percebe-se a diferença entre legalidade, que consiste em acatar uma 

estrutura normativa posta, e a legitimidade, que consiste em um acréscimo valorativo incidente 

sobre a norma, cuja manifestação não ocorre por temor ou obediência, mas pelo simples fato 

dos atores sociais reconhecerem tal condição como boa e justa; por essa razão, a legitimidade 

é compreendida como uma qualidade do título de poder, pois decorre de uma noção substantiva 

e ética-política, que se move no espaço de crenças, convicções e princípios valorativos: “E para 

além de tudo, / por sobre Índico de desespero e revoltas, / fatalismos e repulsas, / trouxemos 

esperança”. Destarte, a norma somente é considerada legítima, no Estado Democrático de 

Direito, quando resulta do reconhecimento do grupo social.  

Nesse sentido, o critério de justiça – nos termos de Perelman – decorre do diálogo 

entre aquilo que se almeja pela sociedade submetida às relações de dominação e opressão. Ao 

fundar sua legitimação na consensualidade dos grupos de interesses e nas diferenças culturais, 

a operacionalização da justiça, nos marcos do pluralismo democrático e emancipatório, são 

transpostos radicalmente os princípios de igualdade, de teor individualizante e formal, 

interagindo-se, desse modo, para um contexto histórico e comunicativo de igualdade social e 

afetiva. 

A apropriação de uma identidade cultural hegemônica é apresentada quando deparada 

com uma imagem antagônica: “Agora, vida, só queremos que nos dês esperança/ para aguardar 

o dia luminoso que se avizinha”. A partir de uma posição fronteiriça, a identidade constituída 

no discurso rediz o presente através da violência, do caos, do abandono, do esquecimento que 

existem fora de uma imagem de riquezas, belezas naturais e culturais: “[...] erguer nossos corpos 

doridos submersos no pântano, / quando nossas cabeças se puderem levantar novamente/ com 

dignidade/ e formos novamente mulheres!”. 

No poema “Cais” percebe-se um eu-lírico cansando das injustiças, extremamente 

atônito diante de tantas violências sofridas. O texto aponta para uma potencialidade da noção 

de ser humano, que não precisa de um mero “papiro normativo”, ou uma carta de intenções, 
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que elenque os direitos de maneira exaustiva, mas sim da concretização desses direitos 

fundamentais. 

 

Cais 

 

O cais é um gigante 

sugando esforços, violentamente... 

O cais negro e chispante 

é a nossa vida e o nosso inferno. 

[...] 

Nos nossos olhos cansados, 

há desespero e revoltas. 

E com um último resto esfarrapado de esperança, 

Interrogamos ansiosamente o mar. 

[...] 

Mar: 

 

Se tu nos abandonaste nesta hora, 

quem nos dará, agora, 

coragem, mar? 

Quem nos emprestará força e esperança 

para continuar? 

 

Ah! Só tu, canção sem fim 

dos desesperados, 

só tu, voz da nossa alma! 

[...] 

E canta! 

Cada vez mais forte, 

canta a canção escrava do nosso destino! 

Abafando todos os ruídos, 

alheio a todas as fraquezas, 

canta, coração! 

 

Canta, canção dorida! 

Canta! 

 

(Cais, 21 de março de 1949. SOUSA, 2001, p. 89-91) (grifos nossos) 

 

 

O cais, porta de entrada e saída de mercadorias de um país, é negro. Em outras 

palavras, os responsáveis pela força empenhada na circulação de mercadorias pelo cais eram os 

negros que, em regra, tinham longas jornadas de trabalhos penosos. O cais apresenta um espaço 

onde vozes reprimidas possam falar, seja por meio de memórias, sonhos, reflexões ou hábitos, 

todas essas tendo sua concretude na língua e na canção. 
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Ademais, vislumbra-se uma dicotomia que comparece no poema, denunciando uma 

oposição entre voz e silêncio. Trata-se da diferença entre terra (cais) e mar. A terra, nesse 

contexto, representa certas características culturais e emocionais do eu poético que são 

reveladas a partir dos questionamentos realizados ao mar: “[...] interrogamos ansiosamente o 

mar”. Por sua vez, o eu poético entra em um estado de contemplação ao alimentar-se de novas 

esperanças. 

Sobre a relação entre terra e mar, verificar-se-á a linguagem como voz que marca a 

terra e o silêncio – humano – como marca do mar. O silêncio do mar é preenchido pela voz dos 

sujeitos. O mar bravio, em seu silêncio, oferece espaço para que a voz dos hábitos culturais de 

uma cultura não dominante seja escutada. O clamor, posto na relação humana como recurso 

criador de uma comunidade, reflete o silêncio do mar: “Se tu nos abandonaste nesta hora, / 

quem nos dará, agora, / coragem, mar? / Quem nos emprestará força e esperança para 

continuar?”. 

Nesse sentido, a experiência produz um elo comum entre gerações que integram o 

mesmo mundo simbólico, ainda que apartadas no tempo e no espaço: “E canta! / Cada vez mais 

forte, / canta a canção escrava do nosso destino!”. Por isso, o caráter comunicável da 

experiência depende, sobretudo, da possibilidade de uma elaboração simbólica pelo discurso 

daquilo que foi vivido, preservando no texto a sabedoria prática, intersubjetiva e 

intergeracional. De outro modo, o ato do silêncio provoca um certo estranhamento, pois 

corrobora a cisão entre a historiografia e a memória, permitindo, por sua vez, a estruturação da 

Ética da Resistência, de uma contemplação dos oprimidos. 

O discurso se refere à produção de uma identidade específica, o outro “desprovido de 

luz”, ao qual corresponde um espaço e um tratamento social específico. A identidade de tal 

sujeito é negociada através de uma relação de oposição com outra, a do colonizador. Assim, 

pode-se afirmar, ocorre uma negociação do lugar ocupado pela construção de tal identidade 

perante o lugar ocupado pelas identidades hegemônicas, no caso, os viajantes.  

A luta contra as injustiças sociais é vista como uma virtude (areté, traduzida como 

“excelência”) que se dá pela prática constante de boas condutas, não bastando apenas o fiel 

cumprimento da lei, tendo em vista a necessidade de um acréscimo valorativo e ético que 

proporciona o sentido na vida, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis: “O cais negro 

e chispante/ é a nossa vida e o nosso inferno”. Esse espaço de injustiças, onde o mundo entra 
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em contato pelas negociações de mercadorias, o trabalhador continua exercendo o seu labor sob 

péssimas condições; em outras palavras, o homem justo respeita a lei e os princípios decorrentes 

do convívio social, tendo em vista que a sua conduta deve ser adequada em relação ao 

cumprimento das obrigações no âmbito privado e o respeito frente ao poder político: “Nos 

nossos olhos cansados, / há desesperos e revoltas. / E com um último resto esfarrapado de 

esperança, / interrogamos ansiosamente o mar”. 

 Percebe-se a canção em prol da esperança da existência de um núcleo rígido que 

decorre do mínimo existencial. Este consiste no conjunto de bens e utilidades indispensáveis 

em prol da consubstanciação de uma vida humana digna, tais como: a educação fundamental, 

a saúde, a assistência aos desamparados e o direito fundamental ao acesso à justiça. 

O poema de Noémia de Sousa, “O homem morreu na terra do algodão”, em sua 

primeira estrofe, relata a prática abusiva e violenta nos campos de algodão, considerando o 

trabalhador negro como uma coisa. Sequencialmente, percebe-se o contraste entre a cor branca 

do algodão em contraposição a cor vermelha do sangue derramado. Nesse sentido, a escravidão 

condena os homens bons ao trabalho forçado, a fim de que tiranos possam explorar as riquezas 

da terra.  

 

O homem morreu na terra do algodão 

 

ao Fonseca Amaral 

  

Na terra do algodão 

a vida foi-se no sangue jorrado 

da boca em rictos de amargura 

e desilusão 

a vida foi-se no sangue jorrado... 

 

Mas o algodão continuou  

a florir todos os anos em beleza e brancura... 

suas leves nuvens sedosas 

ainda mais brancas se tornaram, 

mais brancas que a lua 

brancas, cruelmente brancas, de brancura luminosa e pura, 

sem mistura... 

[...] 

E nem o sangue jorrado... 

Mas vem aí a madrugada, 

vem aí o sol sangrento da madrugada, 

entornar o vermelho forte do sangue dos homens bons 
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sobre a terra amaldiçoada dos tiranos... 

E as bolas macias do algodão 

vão embeber-se todas, com volúpia; 

Do vermelho do sangue jorrado 

da boca do homem que morreu escravizado 

na terra negra do algodão... 

E vão ficar rubras, rubras, em sangue ensopadas,  

as nuvenzinhas brancas, brancas do algodão! 

 

E falarão 

da escravidão sem fim dos homens bons 

de rosto inocente e cabeças vergadas 

que morreram assassinados na terra do algodão! 

 

 (O homem morreu na terra do algodão, 26 de junho de 1949. SOUSA, 2001, p. 100-

101) 

  

O eu lírico denuncia a condição penosa de trabalho no campo dos negros, que, apesar 

da violência e das longas jornadas de trabalho, reconhecem o bom caráter que preservam: “E 

falarão/ da escravidão sem fim dos homens bons/ de rosto inocente e cabeças vergadas/ que 

morreram assassinados na terra do algodão!”. Por outro lado, esses negros escravizados pelo 

sistema colonial trabalham “sobre a terra amaldiçoada dos tiranos...”, sendo necessários para o 

desenvolvimento da colônia. O tirano, de acordo com o poema, exerce a violência sobre esses 

trabalhadores através de torturas e maus tratos. 

Nesse poema, nota-se a construção e a restruturação dos diversos centros de poder, 

isto é, a fonte da qual emana as suas concepções não se limitam ao centro dominador – governo, 

economia, etc –, mas também acrescenta-se a perspectiva daqueles que foram obliterados. Ao 

seu turno, trata-se da relação de intimidade em um contexto promovido pelo diálogo, isto é, a 

relação fala e escrita deixa de ser observada exclusivamente como um sistema dicotômico, 

ganhando destaque o modo pelo qual ocorre tal relação a fim de compreender o mundo. Vê-se 

que o oprimido busca alterar os hábitos e costumes impostos pelo opressor, não só como um 

mero rompimento das regras, como também a partir dos movimentos sociais. 

No mesmo sentido, o poema “Patrão”, tal como o analisado anteriormente, retrata-se 

a violência contra o trabalhador, sendo que o patrão deixa de ser um mero empregador para ser 

o senhor da vida e da morte, como se observa no primeiro estrofe: “Patrão, patrão, oh meu 

patrão! / Porque me bates sempre, sem dó, / com teus olhos duros e hostis, / com tuas palavras 
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que ferem como setas, / com todo o teu ar de desprezo motejador/ por meus atos forçadamente 

servis [...]” (SOUSA, 2001, p. 81-83). 

Por último, não se pode olvidar do arcabouço poético da Literatura de Resistência o 

poema intitulado “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus, publicado no Meu estranho 

diário (1996). 

Quarto de despejo 

 

Quando infiltrei na literatura 

Sonhava so com a ventura 

Minhalma estava chêia de hianto 

Eu nao previa o pranto. Ao publicar o Quarto de Despejo 

Concretisava assim o meu desejo. 

Que vida. Que alegria. 

E agora… Casa de alvenaria. 

Outro livro que vae circular 

As tristêsas vão duplicar. 

Os que pedem para eu auxiliar 

A concretisar os teus desejos 

Penso: eu devia publicar… 

– o ‘Quarto de Despejo’. 

 

No início vêio adimiração 

O meu nome circulou a Nação. 

Surgiu uma escritora favelada. 

Chama: Carolina Maria de Jesus. 

E as obras que ela produz 

 

Deixou a humanidade habismada 

No início eu fiquei confusa. 

Parece que estava oclusa 

Num estôjo de marfim. 

Eu era solicitada 

Era bajulada. 

Como um querubim. 

 

Depôis começaram a me invejar. 

Dizia: você, deve dar 

Os teus bens, para um assilo 

Os que assim me falava 

Não pensava. 

Nos meus filhos. 

 

As damas da alta sociedade. 

Dizia: praticae a caridade. 

Doando aos pobres agasalhos. 

Mas o dinheiro da alta sociedade 
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Não é destinado a caridade 

É para os prados, e os baralhos 

 

E assim, eu fui desiludindo 

O meu ideal regridindo 

Igual um côrpo envelhecendo. 

Fui enrrugando, enrrugando… 

Petalas de rosa, murchando, murchando 

E… estou morrendo! 

 

Na campa silente e fria 

Hei de repousar um dia… 

Não levo nenhuma ilusão 

Porque a escritora favelada 

Foi rosa despetalada. 

Quantos espinhos em meu coração. 

Dizem que sou ambiciosa 

Que não sou caridosa. 

Incluiram-me entre os usurários 

Porque não critica os industriaes 

Que tratam como animaes. 

– Os operários… 

 (Quarto de despejo. JESUS, 1996, p. 151-153) (grafia original) 

 

No referido poema, a memória da opressão se escreve no corpo. A tristeza e a morte é 

recorrente na voz poética, e figura-se de formas diferentes na trivialidade dos gestos cotidianos 

e nas reminiscências da violência que se cruzam no espaço do quarto de despejo e a casa de 

alvenaria. Misturando dados biográficos aos dados ficcionais, o sujeito lírico defronta-se com 

o banal e o violento, com o gozo, lembranças e a crítica contundente aos discursos de classes: 

“Porque não critica os industriaes/ Que tratam como animaes/ – Os operários…” Esse 

tratamento temático não representa uma mera declaração panfletária. Na verdade, trata-se de 

um registro que não a deixa esquecer o horror da opressão, a impotência e a fragilidade humana 

diante da Resapropriação. 

A linguagem explora bastante uma sintaxe de desarticulação, como os corpos 

fragmentados pela opressão, a impotência e a fragilidade humana, evitando sempre o 

melodrama ou a emoção fácil: “Não levo nenhum ilusão/ Porque a escritora favelada/ Foi rosa 

despetalada. / Quantos espinhos em meu coração. Nota-se, por sua vez, uma poética em tom 

menor que cintila a violência oculta e se transforma numa prática de indiferença social.  
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Diante dos poemas expostos, percebe-se que somente através da linguagem o homem 

consegue interpretar, sonhar, estabelecer contatos e viver em sociedade. Por conseguinte, a 

língua não existe por si só, ao contrário, ela se forma no seio de uma comunidade de falantes, 

sendo esculpida com variabilidades (dialetos), e diversos processos de renovações linguísticas.  

Acertadamente, deve o Educador Social o ensino de Língua ou de Literaturas, a partir 

dessa perspectiva, buscar não apenas uma unidade linguística nacional, mas sim respeitar e 

valorizar a variabilidade linguística, e estimular a criatividade. A despeito, nas comunidades 

mais carentes, torna-se possível a valorização da cultura e da língua através do estimulo aos 

diversos sistemas semióticos, tais como as visitas em exposições, museus, teatros etc.  

Não se pode olvidar, todavia, que a valorização da própria cultura comunitária é de 

suma importância para a renovação linguística e a valorização do próprio individuo, que 

aprende a cultura do centro, sem se esquecer da cultura da margem – os vínculos históricos, 

sociais e culturais inseridos em determinada tradição. Por isso, aqui, não se propõe a ruptura da 

norma padrão dos bancos escolares, mas sim a valorização de expressões próximas do 

cotidiano, que são produzidos a partir de determinadas comunidades linguísticas em 

observância, sobretudo ao Princípio da Solidariedade, como, por exemplo, nas expressões 

analisadas anteriormente: irmãozinho, brother e companheiro, que corroboram para as relações 

de afeto, de respeito e de eticidade.  

Nos termos do linguista Coseriu, no livro Teoria da linguagem e linguística geral, 

rompe com a dicotomia língua e fala saussuriana, para propor a seguinte perspectiva: sistema 

versus norma versus fala, a fim de que as variantes linguísticas fossem descritas no domínio da 

norma. Destarte, quatro variantes linguísticas podem ser observadas: as diatópicas (que se 

relacionam como as variantes regionais do uso da língua); as diastráticas (que dizem respeito 

às variantes de diversos grupos sociais de falantes); as diafásica (que se perfazem a partir das 

variantes em situações de uso formal ou informal); e, por último, as diacrônicas (que decorrem 

da faixa etária dos falantes) (1987, p. 54). 

Ainda sobre a linguagem, torna-se oportuno pensar a linguagem como um sistema de 

sinais, símbolos e marcas específicas usadas pelo homem, para expressar suas ideias, 

pensamentos, experiências e emoções, sendo que os dois tipos básicos de linguagem são: i) a 

verbal, centrada na palavra ou escrita, e ii) a não verbal, expressa por sons, imagens, gestos etc.  
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A primeira, é a ferramenta prioritária da literatura. A linguagem verbal varia de acordo 

com a língua, código verbal utilizado por uma determinada coletividade, possibilitando ao 

grupo social um sentido de unidade e identidade comum. A despeito de um determinado povo 

falar a mesma língua, cada indivíduo possui a sua fala, ou seja, tem uma maneira pessoal de 

utilizar a sua própria língua, através da escolha de palavras, que expressão a sua subjetividade. 

Igualmente, em relação à literatura, diríamos que cada escritor tem o seu estilo, escreve de 

acordo com o uso que faz da língua, comunica as suas ideias através de uma linguagem própria. 

A literatura, mesmo trabalhando com a língua, acaba por transgredi-la, rompendo com 

as suas normas. A sua natureza simbólica impõe uma linguagem específica, focalizando a 

formação identitária através do resgate da memória. Destaca-se, por isso, a identidade de modo 

fragmentado, sendo arquitetada por meio do contanto com as diversas culturas, sobretudo, a 

cultura do opressor. Pode-se dizer que a identidade demarca as características de distintos povos 

– cada qual com a sua específica práxis e suas experiências. 

Segundo Jakobson, o estudo da função poética não se limita à poesia: “Com promover 

o caráter palpável dos signos, tal função aprofunda a dicotomia fundamental de signos e objetos. 

Daí que, ao tratar da função poética, a Linguística não possa limitar-se ao campo da poesia” 

(JAKOBSON, 2001, p. 128). A função poética é centrada na própria mensagem, na seleção e 

combinação das palavras, no seu valor intrínseco, independente do contexto em que surja. 

Ainda, de acordo com Jakobson, o critério linguístico empírico indispensável a toda 

obra poética reside em dois modos de arranjo utilizado no comportamento verbal, tais como a 

seleção e a combinação: “A função poética projeta o princípio de equivalência do eixo de 

seleção sobre o eixo de combinação” (grifo do autor). (Ibidem, 2001, p.129-130). A sequência 

da expressão verbal envolve a combinação de elementos selecionados entre aqueles oferecidos 

pela linguagem, de acordo com o princípio da dissimilaridade / similaridade, sinonímia ou 

antinomia, a seqüência de expressão poética é selecionada e combinada de acordo com o 

princípio da equivalência e combinação, o que prevalece na contiguidade. 

Por exemplo, a poesia normalmente não obedece uma lógica linear, pré-estabelecida, 

pois a sua força representativa é, portanto, simbólica. O autor pode, ainda, discutir aspectos 

sociais, econômicos, culturais e políticos através de um discurso que aparentemente se coloca 

fora do real, mas que, por outro lado, pelo “absurdo” de suas imagens, acaba por “chocar” o 
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leitor, fazendo com que ele se esforce para decodificar a simbologia e aproximar a poesia da 

realidade, descobrindo a força da crítica diluída em imagens pouco comuns. 

As categorias morfológicas e sintáticas, o radical, os fonemas, os traços distintivos, 

isto é, todos os elementos que constituem o código da linguagem são observados em relação ao 

princípio de similaridade e de contraste, e, portanto, tornar-se o veículo de um significado 

próprio: o significante é em si um portador de significado. O nível onde é mais fácil perceber a 

combinação reside no fônico-rítmico; o ritmo e rima são elementos recorrentes para a 

excelência em linguagem poética. A rima em particular mostra outro princípio de organização 

da linguagem poética: o paralelismo. 

Destaca-se, ainda, que sem estranhamento não é possível alcançar a literalidade, sendo 

este o elemento identificador do texto literário, possibilitando a identificação na sua 

materialidade. É possível identificar no texto determinados procedimentos. Um clássico 

exemplo: “as plumas são pedras”, essa imagem poética é fruto de uma violência na linguagem 

capaz de produzir um efeito de estranhamento, tendo em vista que a linguagem é um produto 

cultural que se torna familiar, mas nos textos literários, através de certos procedimentos, ocorre 

a “desnormatização”. 

O limite entre o sonho e a realidade é tênue, pois algo que é vivido, mas que ao ser 

compartilhado com o outro, gera angústia, pois está na instância de uma experiência que não 

tem a existência muito segura, tal como a experiência do sonho que se torna concreta no 

momento em que ela é vivida e compartilhada com os outros. Contudo, se tal experiência 

apresenta uma dimensão meramente individual, pois não pode ser expressa com as palavras – 

os outros jamais compreenderão –, corroborando para uma experiência privativa, não 

compartilhada; por isso, para que uma determinada experiência individual adquira o caráter de 

experiência compartilhada, faz-se necessário que a palavra venha habitar entre os homens, 

proporcionando a criação de um território comum que os transcendem tanto o passado, quanto 

o futuro20. 

Destarte, nos poemas de Noémia de Sousa e Carolina Maria de Jesus, percebe-se a 

interdependência criativa que ocorre no espaço público, mediante o processo de legitimação 

das normas em uma cultura jurídica pluralista e participativa. Essa legitimidade que aflora dos 

                                                
20 Vide: SANTOS, Leonardo Alonso. A realidade e o sonho em O vendedor de passados. Revista Scripta Alumni 

da Uniandrade, PR, v.1, n.15, pp. 1-12, 2016. 
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poemas se deve justamente à impossibilidade de encontrá-la na estrutura social gerada pelo 

colonialismo. Dos poemas, evidencia-se que a leitura silenciosa e privada curva-se à 

comunicação coletiva, sendo considerados os mecanismos pelos quais ela tematiza os limites 

dos sistemas sociais e psíquicos em sua poética, e produz um elo comum entre as diversas 

gerações. 

Em suma, a eventual utilização desses poemas que pertencem ao arcabouço da 

Literatura de Resistência, apresentam o condão de atuarem a partir da prática docente como 

um instrumento – Literatura como Resistência – no ensino-aprendizagem dos educandos nas 

escolas públicas brasileiras, sobretudo onde se nota um grau acentuado de vulnerabilidades dos 

mesmos, sendo, desse modo, imprescindível que o Educador Social tenha acuidade perceptiva 

das reais demandas e deficiências que estão em cena nesses espaços escolares – Literatura na 

Resistência.  

Sob o prisma do “novo humanismo”, percebe-se nitidamente três matizes pragmáticas, 

quais sejam: i) a dissociação dos contornos precisos sobre a dicotomia entre as infâncias 

privilegiadas e os “menores” marginalizados, marcados pelas ausências; ii) a desjudicialização 

das questões sociais que associam pobreza à delinquência; iii) a maleabilidade do discurso 

protecionista versus práticas correcionais e repressivas. 

Por conseguinte, no campo legislativo, vê-se a evolução da doutrina do menor irregular 

para a doutrina da proteção integral – ainda que em passos lentos – a partir da Constituição da 

República Federativa do Brasil, de 1988, nos termos do art. 227. In verbis: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do 

adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, 

mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) (grifos nossos) 

 

 

Indaga-se: será que houve a efetiva evolução para a doutrina da proteção integral? 

Nota-se que apenas 10% dos atos infracionais são praticados contra o patrimônio, e 40% dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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casos de homicídio no Brasil quem estão na posição de vítimas são as crianças e adolescentes, 

segundo estudos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)21. 

De acordo com Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, em A Reprodução (2009), a 

violência simbólica é uma fonte de violência na medida em que se traduz pela dissimulação, 

singeleza e por ser subliminar, inclusive no espaço da educação não escolar22:   

 

Deste modo, toda a cultura escolar é necessariamente rotinizada, homogeneizada e 

ritualizada. Os exercícios repetidores são estereotipados e têm como finalidade a 

criação de habitus. Todo habitus a inculcar, seja ele conservador ou revolucionário, 

engendra um trabalho escolar que visa a institucionalização. Tem que haver sempre 
um programa, isto é, um consenso sobre o modo de programar os espíritos. 

(BOURDIEU, 2009, p.14) 

 

 

No locus institucionalizado evidenciam-se novos conflitos, mas velhas soluções são 

apresentadas para os mesmos, ainda que alguns não pareçam novos, as “lentes ideológicas” 

foram revisitadas – em termos Hannah Arendt: [...] perdemos as respostas que nos apoiávamos 

de ordinário sem querer perceber que originariamente elas constituíam respostas a questões. 

Uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas novas ou velhas, mas de 

qualquer forma julgamentos diretos” (ARENDT, 2003, p. 223).  

Para Arendt, a crise pode ser compreendida como a perda de respostas, ainda que a 

razão apontasse como boas respostas àquelas que sempre foram dadas; em outras palavras, a 

certeza da resposta desapareceu. Pode-se indagar: o que significa uma crise ética? Essa crise 

não pode ser compreendida como um simples desapego pelos valores, ao contrário, ela aponta 

para a perda de critérios, pois não se tem mais clareza daquilo que é bom ou mal, do justo ou 

do injusto. Por isso, para ela:  

A perda geral de autoridade, de fato, não poderia encontrar expressão mais radical do 
que sua intrusão na esfera pré-política, na qual a autoridade parecia ser ditada pela 

própria natureza e independer de todas as mudanças históricas e condições políticas. 

O homem moderno, por outro lado, não poderia encontrar nenhuma expressão mais 

clara para sua insatisfação com o mundo, para o seu desgosto com o estado de coisas, 

do que sua recusa assumir, em face das crianças, a responsabilidade de tudo isso. 

(ARENDT, 2006, p. 188) 

 

                                                
21 Crianças e Adolescentes – indicadores Sociais (1992). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Rio de Janeiro, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, Vol. 4. 

 
22 Vide: SANTOS, Leonardo Alonso. A literatura na formação de direitos humanos: um olhar crítico à luz da 

pedagogia social. Revista de Pedagogia Social da UFF, Niterói, v.1, n.1, pp. 1-27, 2016. 
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A crise da autoridade manifesta-se em Arendt, como “lavar às mãos” em relação ao 

destinos dessas crianças; por isso, quando essa crise sai do âmbito político, estrito sensu, das 

relações entre os adultos, e começa a penetrar na relação educativa, tanto na sua vertente privada 

– entre pais e filhos –, quanto na vertente pública – professores e alunos – apresenta-se outros 

impasses, aporias – lugares de passagens. Destacam-se três aporias: o compromisso histórico; 

isonomia e a autonomia. 

Em primeiro lugar, o oficio do professor exige-se um profundo respeito e valorização 

do passado; compromisso com o futuro; e a glorificação do presente. Em segundo lugar, o 

espaço do professor e do aluno deve ser isótopo, pois é no espaço escolar onde foi eleito como 

princípio da vida política e social: a igualdade. 

 Dentre os novos conflitos, destacam-se os seguintes: automutilação nas escolas; 

trabalho infantil e resiliência; medicalização da vida escolar; escola e religião; bullyng, hate 

speach e stalking; desestimulo da promoção da literatura e outras artes, como instrumentos de 

validação e valorização dos Direitos Humanos nas escolas (v.g. Currículo Nacional Único). 

Outrossim, reitera-se que os objetivos da Pedagogia Social se conciliam com a prática 

profissional, bem como estão relacionados aos processos de mobilização social e comunicação 

para a promoção dos Direitos Humanos dos jovens, unindo-se, ainda, a atuação eficiente dos 

órgãos públicos contra as violações cometidas em desfavor dos referidos sujeitos de direitos, 

com supedâneo nas políticas intersetoriais que deitam raízes na educação. 

As políticas públicas relacionadas às áreas da prática profissional e da educação social 

são verdadeiros corolários da dignidade da pessoa humana, sendo imperiosa a reflexão sobre a 

responsabilidade da criança e do adolescente, bem como do jovem, a partir do “novo 

humanismo”, que, acertadamente, provocava a mitigação do excessivo controle estatal, e 

descriminaliza a pobreza. 

Portanto, o ideal de justiça interiorizado na prática literária das escolas públicas ocorre 

através de efetivas lutas por oportunidades iguais no processo de aprendizado e qualificação, 

sendo que o critério básico para afastar as raízes da injustiça de cunho social não reside nas 

compilações legais – a priori, racionais, frias e amareladas –, mas sim na historicidade concreta 

que parte das situações cotidianas: a práxis escolar. 

 



88 

 

4 – ANÁLISE CRÍTICA DA PRÁXIS ESCOLAR NO CONTEXTO DA LITERATURA 

DE RESISTÊNCIA23  

  

 Em apertada síntese, para fins didáticos, torna-se basilar à luz do processo histórico, a 

percepção de determinadas nuances da evolução dos direitos das crianças e adolescentes. Sem 

maiores digressões – o que nos levaria a analisar o Período Romano24 –, o primeiro caso 

emblemático dessa gradual evolução foi o intitulado como “Menina Mary Ellen”, em 1874. 

Vítima de maus-tratos nos seio de sua família, na cidade de Nova Iorque (EUA), a menina Mary 

Ellen foi atendida pela missionária adventista Etta Angell, após relatos de vizinhos. Perante a 

corte-norte americana, invocou-se a aplicação analógica da legislação que vedava a prática de 

maus tratos a animais para a proteção da criança. Vejamos um trecho do depoimento da menina, 

em 10 de abril de 1874: 

 

“Meu pai e minha mãe estão mortos. Eu não sei quantos anos tenho. Não tenho 

lembrança de minha vida antes dos Connelly. Mamãe tinha o hábito de me bater 

quase todos os dias com um chicote com traçado em couro cru e ele sempre 

deixava marcas pretas e azuis em meu corpo. Tenho agora uma marca dessas em 

minha cabeça e também um corte no lado esquerdo da minha testa causado por 

uma tesoura. Ela me impressionou com a tesoura e cortou-me. Não tenho lembrança 

de jamais ter sido beijada por quem quer que seja e nunca beijei a minha mamãe. 

Nunca fiquei no seu colo e ela nunca me fez carinho. Nunca tive coragem de falar 

isso com outras pessoas porque seria castigada. Não sei porque era castigada. 

Minha mamãe nunca dizia nada quando me batia. Não quero voltar a viver com 

                                                
23 Vide: SANTOS, Leonardo Alonso. A literatura na formação de direitos humanos: um olhar crítico à luz da 

pedagogia social. Revista de Pedagogia Social da UFF, Niterói, v.1, n.1, 2016. 

 
24 Aqui, interessante fazermos um rápido paralelo com a figura clássica do monitor “acadêmico”, que no período 

romano era responsável pelos castigos físicos, pois os pais, em razão dos “valores maiores romanos”, decorrentes 

do domínio do Império de Augusto, não castigavam seus filhos, sendo, por isso, necessário o castigo 

institucionalizado através da figura do monitor: “A praça era o grande local de confluência dessas relações 

sociais. É nesse lugar que o monitor ganha destaque. Etimologicamente a palavra monitor origina-se de 

monitōre(m), deriv. di monēre ‘rammentare, ammonire’, que significa “advertir” e “avisar”. Em razão 

desta, em português, surgiu também a palavra premonição. Foi usado no Império Romano para se referir a 

subordinados que acompanhavam seus senhores, e cujo trabalho era ir lembrando nomes as pessoas com quem 

eles estavam se encontrando, e detalhes sobre os que eram de importância ao seu superior. Além disso, geralmente, 

os monitores ficavam proximos às Assembléias Romanas, a fim de anotarem os discursos de seus senhores”. 

(grifos nosssos) 

Vide: A pedagogia social da convivência no Império Romano: o monitor no espaço do fórum. Revista Querubim. 

In prelo para publicação. 
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mamãe porque ela me bate. Não me recordo de jamais ter ido à rua em toda a minha 

vida”25 (tradução nossa e grifos nossos).  

 

Em momento oportuno, eis que surge a Declaração de Direitos da Criança, de 1959. 

Trata-se do primeiro documento internacional a reconhecer a criança como sujeito especial de 

direitos, isto é, pessoa em estágio peculiar de desenvolvimento físico, psíquico e moral – não 

mais como um mero recipiente, como sujeição passiva a uma proteção instituída. Em outras 

palavras, a criança passa a ter direito à proteção, direito à educação, direito à alimentação e, 

dessa forma, passa a ter o direito de exigir o cumprimento aos seus termos. 

Importante notar que o reconhecimento da criança, como sujeito de direitos especiais, 

inaugura a doutrina da proteção integral, uma vez que lhes são reconhecidos os mesmos direitos 

dos adultos, e tantos outros em função do estágio peculiar de desenvolvimento em que se 

encontram. 

Nessa toada, nasce a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, que, segundo 

essa Convenção, afirma ser a criança como o menor de 18 anos, salvo se a maioridade for 

atingida em momento anterior, de acordo com a legislação interna; ao seu turno, frisa o superior 

(melhor) interesse da criança, um dos maiores valores voltados à mesma, por declarar o gozo 

de uma proteção especial em relação aos demais sujeitos de direitos, devendo seus direitos 

prevalecerem como regra, embora não de forma absoluta. 

Não se olvide as Regras de Tóquio, de 1990, que dispõe sobre os limites mínimos para 

a proteção de jovens privados de liberdade. Preconiza o respeito aos direitos fundamentais 

básicos dos jovens privados de liberdade, em função da condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento, tais como acesso à educação, cultura, liberdade de crença, participação 

política etc.  

Outrossim, o ECA (Lei n° 8.069, de 13 de julho, de 1990), que, no ordenamento 

interno, promove a doutrina da proteção integral, e define quem são as crianças e os 

adolescentes. A criança é entendida como a pessoa com até 12 (doze) anos incompletos, ao 

passo que o adolescente é compreendido como a pessoa entre 12 (doze) anos completos e 18 

(dezoito) anos incompletos; não obstante, para o Estatuto da Juventude (Lei n° 12.852, de 05 

                                                
25 História de Mary Ellen Wilson. American Humane Association. Disponível em: 

<http://www.americanhumane.org/about-us/who-we-are/history/mary-ellen-wilson.html>. Acesso em 20 de 

agosto de 2018.  
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de agosto, de 2013), jovem é a pessoa entre 15 (quinze) anos completos e 29 (vinte e nove) anos 

incompletos. Assim, denomina-se jovem adolescente ou adolescente jovem a pessoa entre 15 

(quinze) anos completos e 18 (dezoito) incompletos, para os quais há aplicação concomitante 

do ECA e do Estatuto da Juventude, ao passo que, entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos 

fala-se em jovem ou jovem adulto, sendo que a partir de 30 (trinta) anos, adulto. 

Ainda, nos termos do art. 4º, do ECA, vê-se a prioridade absoluta a partir de quatro 

vertentes: i) primazia receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; ii) precedência 

da atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; iii) preferência na formulação 

e na execução das políticas sociais públicas; iv) destinação privilegiada de recursos públicos 

nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

Observa-se, nesse contexto protetivo das crianças e adolescentes, a recente e 

importantíssima Lei da Primeira Infância (Lei n° 13.257, de 2016), que institui uma proteção 

especial para os primeiros 6 (seis) anos ou 72 (setenta e dois) meses de vida e, com relativa 

autonomia, alterou parte dos dispositivos do ECA. Após os 6 (seis) anos, passa a ter proteção 

apenas do ECA. 

Destarte a análise da política pública deve considerar determinados processos 

históricos, a fim de compreender as práticas de gestão educacional que permitem o 

desenvolvimento do conhecimento sobre a prática profissional e da educação social, 

observando-se, inclusive, os novos paradigmas apresentados pelos projetos Telenovela e 

Literatura no Colégio Estadual Cizinio Soares Pinto e a Literatura Reflexiva e Novas 

Tecnologias no Liceu Nilo Peçanha. 

 

4.1 – Currículo, ideologia e interdisciplinariedade: choque de gêneros literários 

  

O currículo pode ser compreendido como um instrumento hábil a transformar 

determinada proposta, ou, potência, em um fim a ser concretizado na prática. Esse é envolto 

por certos posicionamentos ideológicos que refletem no modo pelo qual ele é estruturado. Em 

razão disso, as reflexões sobre um espaço que é menos físico e mais constituído por 
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interpelações ideológicas originou uma ruptura com uma história linear, formada por um 

passado reconstituível em sua integralidade26. 

Igualmente, o currículo está intimamente relacionado com a cultura: saberes prescritos 

e saberes não prescritos (ou populares). Revela-se, destarte, a preocupação com a conservação 

do patrimônio imaterial para as futuras gerações, assegurando a transmissão de conhecimentos 

já consolidados, bem como os novos. As matérias que fazem parte do currículo são o produto 

a ser dilapidado, isto é, devem se adequar à realidade social, sendo observadas as peculiaridades 

sociais. Por isso, deve-se voltar à própria cultura, o que representa uma lenta e gradual mudança 

de hábitos e práxis de um povo, sob pena de ser um documento simbólico, anacrônico, apenas. 

Por isso, faz-se imprescindível a adaptabilidade de novas práticas pedagógicas na 

construção de um currículo adequado às efetivas demandas dos alunos das escolas públicas. Os 

desafios do ponto de vista da continuidade, mas também uma forma de incluir novas 

possibilidades, traz a responsabilidade, autonomia e comprometimento com a própria formação, 

reduzindo, na verdade, a objetificação do indivíduo, e, promovendo, ao seu turno, a Ética da 

Resistência, que, ao invés de se afastar meramente da violência inerente às relações humanas, 

visa se contrapor a ela através do respeito ao Outro. 

Como conciliar as diferenças culturais com determinadas diretrizes que emanam de 

um centro de poder? Diante disso, contemplamos um cenário preocupante, onde as diferenças 

são muitas vezes renegadas a um segundo plano, em prol de um desenvolvimento artificial de 

produtos e máquinas, como também das relações humanas. 

Frisa-se, ainda, que as diferenças na modernidade geram certo desconforto frente a um 

ideal homogeneizador, pois o Estado, em determinados momentos, atua como um jardineiro 

que retira as “ervas daninhas” – as diferenças –, para criar um pretenso embelezamento desse 

jardim. Para Bauman, a intolerância é a inclinação natural da práxis do Estado moderno, pois o 

estabelecimento da ordem consolida os limites da incorporação e admissão, exigindo a negação 

de direitos e a deslegitimação do Outro. Destarte, surge a necessidade de acabar com a 

                                                
26 Para uma melhor compreensão sobre identidade, ideologia e nação, destaca-se a constituição do plano físico e 

imaterial das músicas populares, especialmente a música “Eu só quero é ser feliz”, composta pelo grupo Rap 

Brasil. Vide: BENAYON, Flávio; SANTOS, Leonardo Alonso. Análise da identidade constituída na canção: “Eu 

só quero é ser feliz”. Revista de Letras, Ciências Humanas e Ciências Socias Querubim – UFF, Niterói, ano 11, 

nº 25, v.e, 12-16, 2015. 
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ambivalência tanto individual, quanto coletiva e, por conseguinte, resulta a intolerância, ainda 

que se esconda sob a máscara de uma tolerância vergonhosa (BAUMAN, 1999, p. 16). 

O processo de assimilação posto em prática pelo modernismo é, como a maioria dos 

processos históricos, dialético; ao mesmo tempo que permite a aquisição de direitos, por outro 

lado os nega para aqueles que não querem assimilar, em outras palavras, não nega 

explicitamente, porque a orientação do modernismo é a igualdade teórica, mas nega 

implicitamente, sendo suporte inclusive à prática de segregação, ou mesmo supressão física, tal 

como ocorreu no nazismo. Este clima de aversão vai ao encontro do projeto iluminista de 

eliminação da ambiguidade. 

As promessas de racionalidade, de paz, de liberdade e do progresso foram os alicerces 

que legitimaram o privilégio epistemológico do conhecimento científico a partir do século XIX, 

uma vez que em nome da ciência o poder imperial socorreu-se dele para impossibilitar a 

resistência dos povos e grupos sociais conquistados. Em nome da ciência moderna humilharam-

se grupos sociais contrários ao interesse Europeu. Para Bauman, a modernidade sólida é 

estruturada a partir de uma lógica racionalista e positivista, que reduz a potencialidade do ser 

humano através da imposição coercitiva da ordem para atingir o progresso (Ibidem, 1999, p.29). 

Nesse sentido, percebe-se a valorização de determinados conhecimentos em 

detrimento de outros, especialmente àqueles que estão relacionados à “inovação”. Tal 

valorização pode ser contemplada em diversas passagens dada pela Emenda Constitucional nº 

85, de 2015, que acrescentou diversos artigos fomentando, ainda mais, diretrizes e 

investimentos voltados para a tecnologia. 

Nota-se que diante do currículo formal faz-se fundamental a resistência por meio de 

um currículo oculto. Por esse motivo, trabalha-se com os alunos questões que não estão 

necessariamente programadas para aula, mas que são relevantes ao indicar determinadas 

reflexões sobre a cidadania. 

Nesse diapasão, o professor tem a função de “semear sonhos”, criar verdadeiros 

cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Não obstante, como as escolas têm a sua parcela 

de autonomia, devem ser respeitados os regionalismos e as peculiaridades locais. Na prática, 

percebemos em algumas escolas o desenvolvimento de projetos junto com as universidades 
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federais e estaduais, citando, como exemplo, a minha experiência no PIBID27 (Projeto de 

Iniciação à Docência), que foi um projeto inovador capaz de romper com o paradigma de um 

currículo mínimo. 

 Ressalto, ainda, que ocorrera o processo de interdisciplinaridade supracitado quando 

trabalhamos – eu e os alunos – com mais de uma disciplina, como, por exemplo, o ensino de 

literatura de cordel por meio das artes. A despeito, certos momentos chegávamos a atingir a 

transdisciplinariedade, que, segundo a Carta da Transdiciplinariedade (adotada a terminologia 

no primeiro Congresso Mundial– Convento Arrábida, Portugal, 06 de novembro de 1994), pode 

ser compreendida como um meio que:  

[...] faz emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam entre 
sí; oferece-nos uma visão da natureza e da realidade. A transdiciplinariedade não 

procura o domínio sobre as várias outras disciplinas, mas a abertura de todas elas 

àquilo que as atravessa e as ultrapassa.  

 

Esse é o momento ápice de um professor na qual se torna possível quando as turmas 

estão motivadas e receptivas ao aprendizado, e, de fato, o Educador Social está “semeando 

sonhos” aos Educandos. 

No mesmo sentido, vê-se um interessante texto do Frei Beto – conhecido pela defesa 

das questões raciais –, intitulado como “A escola dos meus sonhos”. Citam-se alguns trechos 

do referido texto: 

Na escola de meus sonhos, os alunos aprendem a cozinhar, costurar, consertar 

eletrodomésticos, fazer pequenos reparos de eletricidade e de instalações 

hidráulicas, conhecer mecânica de automóvel e de geladeira, e algo de construção 

civil. Trabalham em horta, marcenaria e oficinas de escultura, desenho, pintura 

e música. Cantam no coro e tocam na orquestra. 

[...] Na escola dos meus sonhos, a interdisciplinaridade permite que os professores 

de biologia e de educação física se complementem; a multidisciplinaridade faz com 

que a história do livro seja estudada a partir da análise de textos bíblicos; a 

transdisciplinaridade introduz aulas de meditação e de dança, e associa a história da 

arte à história das ideologias e das expressões litúrgicas. 

[...] Há uma integração entre escola, família e sociedade. A Política, com P 

maiúsculo, é disciplina obrigatória. As eleições para o grêmio ou diretório estudantil 

são levadas a sério e um mês por ano setores não vitais da instituição são 

                                                
27 Projeto de Iniciação à Docência, que tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento intelectual e a 

integração social entre os estudantes a fim de construir um conhecimento compartilhado e inovador. Este projeto 

visa estimular a leitura e a produção textual dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio ao oferecer-lhes 

um situação concreta (jornal escolar) em que o uso da norma padrão da Língua Portuguesa se faz necessário e 

propiciando-lhes um momento de escrita dissociado de notas e avaliações. 
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administrados pelos próprios alunos. Os políticos e candidatos são convidados para 

debates e seus discursos analisados e comparados às suas práticas. (grifos nossos) 

 As características, as habilidades e as atitudes dos alunos são fundamentais para que 

possa ocorrer a boa aprendizagem. A escola não pode trazer ensinamentos por meio de um 

professor autoritário e preso aos velhos modos de se comportar e de ser; a mudança deve ser 

tanto do corpo discente quanto do corpo docente, para que ocorra uma verdadeira revolução 

humanística. 

 O projeto apresentado por mim ao PIBID, intitulado como As microrepresentações da 

sociedade nas telenovelas brasileiras, com o objetivo de proporcionar aos alunos um olhar mais 

crítico em relação às telenovelas atuais – verdadeiramente acredito que logrei êxito na 

empreitada. 

 Preliminarmente, ressaltamos que as novelas atuais não fazem críticas sociais tão 

contundentes quanto as novelas das décadas de 70 à 90, e exemplificamos, no trabalho prático 

em sala de aula, com trechos de “Roque Santeiro”, e mostramos, por conseguinte, as relações 

de poder presentes e as críticas elaboradas. Outrossim, foram feitas as explicações devidas sobre 

o contexto da arte cenográfica e realizamos reflexões sobre o tema, viabilizando a participação 

de todos os alunos que, ao seu turno, introduziram ideias interessantes e atualizadas.  

Assim como na literatura consagrada na escola – os livros clássicos –, a telenovela 

também é um produto do meio, ou seja, está relacionada com as práticas sociais que estão 

acontecendo na sociedade em uma determinada época. Sendo assim, podemos afirmar que há 

uma relação intrínseca entre novela e sociedade, tendo em vista que inúmeras histórias são 

narradas a partir de acontecimentos do quotidiano.  

 Por esse motivo, as novelas devem fazer parte da realidade escolar, a fim de que os 

alunos tenham uma percepção mais crítica, e possam identificar as representações do meio na 

qual estão inseridas. Pretendeu-se, com esse projeto, que os alunos tenham um olhar mais crítico 

em relação às teledramaturgias brasileiras, constatando, portanto, que as novelas fazem parte 

da cultura, e que são sim uma representação da sociedade que estamos inseridos, consoante 

Leila Miccolis:  

Para nós, texto novelístico-televisivo é literatura ficcional, escrita, no qual narramos 
uma história, cujo conflito é desenvolvido e solucionado, ao final. Neste esboço de 

definição, já encontramos alguns elementos interessantes: 1) uma história com 

começo, meio e fim (voltamos à Poética aristotélica, e a suas noções de história 

completa. Contínua, una – unidade de tempo – e verossimilhante). 2)  Esta ficção 
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utiliza-se de uma narrativa escrita, composta de diálogo, técnicas narrativas e seres 

ficcionais, que envolve uma emissora televisiva, 3) e é sempre muito antenada no 

público-alvo, ou seja, no receptor ao qual se dirige (comunicação verbal)28 

 

Por isso, diante das novas tecnologias, e das mais diversas demandas sociais onde se 

insere a escola, a aplicação de novos métodos de ensino, bem como o desenvolvimento de novas 

potencialidades, torna-se fundamental para a superação dos velhos dogmas. Desse modo, 

indaga-se: Será possível ensinar literatura ou qualquer outra matéria como se ensinavam no 

século passado? Pode-se debater sobre novela e literatura na sala de aula ou, apenas, a última? 

Será a novela um gênero literário? É permitido ao professor falar de outros aspectos, tais como 

política, família, história etc? 

Em apertada síntese, torna-se oportuno a compreensão sobre os gêneros literários. 

Segundo Marcuschi o estudo dos gêneros não é uma preocupação nova no Ocidente, porém a 

visão a respeito dos mesmos têm mudado com o passar do tempo: 

A expressão gênero esteve na tradição ocidental, especialmente ligada aos gêneros 
literários, cuja análise se inicia com Platão para se firmar com Aristóteles, passando 

por Horácio e Quintiliano, pela Idade Média, o Renascimento e a Modernidade, até 

os primórdios do século XX. Atualmente a noção de gênero não se vincula apenas a 

literatura, como lembra Swales (1990: 33), ao dizer que “hoje, gênero é facilmente 

usado para referir uma categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou 

escrito, com ou sem aspirações literárias. (MARCUSCHI, 2008, p. 147) 

 

   Na verdade, a preocupação em dividir os textos em gêneros vêm da Antiguidade. Os 

gregos, após o período aristotélico, já percebiam que havia diferenças significativas entre um 

poema e uma peça de teatro, por exemplo. Relação sujeito/objeto, foco, tema e técnica narrativa 

variavam de obra para obra, produzindo formas de linguagens distintas. Uma peça literária, para 

eles, só podia ser inserida em um tipo de gênero que, por conseguinte, corroborava a uma 

concepção fechada e dinâmica. 

   Para Adair Gonçalves os gêneros são mecanismos fundamentais e por isso o 

conhecimento a respeito deles é de fundamental importância:  

Os gêneros textuais existem antes de nossas ações no cotidiano e são, obviamente, 

necessários para realizações de diversas ações. São mecanismos fundamentais de 

socialização, de possibilidade de inserção prática dos indivíduos nas atividades 
comunicativas humanas. Outra característica dos gêneros é a sua modificação ao 

                                                
28 MICOLLIS, Leila. Novela de televisão: literatura? As narrativas contemporâneas. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. 

(Comunicação verbal). 
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longo de sua existência histórico-social, como, por exemplo, uma carta pessoal de 

hoje, séc. XXI, que, evidentemente, incorporou características linguageiras atuais, do 

ramo da informática. (2011, p.30) 

 

O estabelecimento de fronteiras rígidas entre os gêneros literários desapareceu com a 

ruptura de certos cânones, ou seja, regras e modelos consagrados, por escritores na 

modernidade. Hodiernamente, admite-se a transformação e mistura dos gêneros, sem uma 

hierarquia entre eles. Por isso, ao adotarmos essa última posição, admitimos que uma obra possa 

possuir mais de um gênero, apesar da predominância de um deles.  

Desse modo, o processo educacional está em constante transformação, adequando-se 

sobretudo as demandas sociais que surgem na escola. A Pedagogia Social permite a 

adaptabilidade do trabalho do Educador que se inclina a escutar atentamente os contextos e as 

vulnerabilidades dos Educandos, mobilizando, por conseguinte, a rigidez do currículo escolar, 

para fins de promoção da efetiva cidadania e valorização dos Direitos Humanos. 

 

4.2 – Telenovela e Literatura no Colégio Estadual Cizinio Soares Pinto 

 

O mundo está em constante alterações, tanto nos sentido geopolítico, como em 

compreensão social e histórica dos instrumentos educacionais e dos valores democráticos que 

permeiam a escola. Não obstante, continuam presentes as dimensões fundamentais encaradas 

pela globalização, quais sejam: as diferenças dos poderes instituídos, a redução das 

desigualdades e a pobreza. 

As mudanças substanciais na noção de espaço e tempo, em decorrência da 

globalização, alteram as premissas históricas, agora insufladas por um acúmulo de informações, 

o acesso mais simplificado a comunicações e uma nova perspectiva nos métodos quantitativos, 

que, ao seu turno, consubstanciam a um processo de riscos e oportunidades, estruturado em 

razão da competição econômica, na acentuação da bipolarização social.  

A literatura pode ser a referência para a mudança de paradigmas em sala de aula, 

juntamente com a telenovela, que apresentam a potencialidade de servirem como um modelo 

apto a reconciliar a teoria e a prática. Ou seja, vê-se nessas duas matizes pedagógicas a práxis 
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voltada ao Educador Social – como dito anteriormente, este atua no cenário onde as crianças e 

adolescentes se encontram em situação de vulnerabilidade –, que deverá lutar pela melhoria 

real na vida dos discentes através do efetivo ensino das matérias programáticas, bem como a 

promoção da autonomia desses. 

Compreendo que o Educador Social deve reivindicar um processo constitucional 

inclusivo e participativo que integre a cidadania como uma tema central de ampliação do direito 

de todos, promovendo, desse modo, a solidariedade e a promoção do engajamento cívico; por 

isso, apresento determinadas atividades práticas que podem corroborar ao fomento da prática 

da cidadania nas escolas públicas.  

Vejamos, no primeiro momento, a prática educacional voltada ao ensino de Língua 

Portuguesa, sem se olvidar o mister do Educador Social, adotando-se, portanto, uma postura 

inclinada a valorização dos pilares da cidadania e o fomento dos Direitos Humanos. Por sua 

vez, no segundo momento, percebem-se outras implicaturas do ensino da Língua Portuguesa 

por meio de uma tarefa respeitosa que se trata de concretizar determinado desafio de enquadrar 

a produção dos Educandos no cerne da estrutura intelectual democrática, através da internet.  

 

I) Área do conhecimento: Língua Portuguesa, Letramento, Teorias de ensino e aprendizagem. 

Local de execução: Colégio Estadual Cizinio Soares Pinto – Ensino Médio. 

Tempo: 3 aulas. 

Tempo: 1° semestre de 2013. 

 

Cronograma 

Atividades 1º AULA 2º AULA 3º AULA 4º AULA 

Exposição e 

discussão do 

tema proposto 

X X   
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Produção 

Textual 

  X  

Reescrita    X 

 

Vejamos a execução do presente projeto:  

A novela escolhida possui vários representantes da sociedade, mas, para limitar as 

discussões escolhi, dentre os vários personagens, o Sinhozinho Malta, da novela “Roque 

Santeiro”, da Rede Globo, por representar a força opressora. Também utilizei como contraponto 

o livro O que os olhos não veem, da autora Ruth Rocha, para dialogar com o tema escolhido. A 

seguir: 

 

1. A primeira aula na qual se aplicou o projeto se deu através de uma breve explanação da 

temática, apresentando-lhes, logo em seguida, alguns trechos relevantes da novela – 

destacando-se sobretudo aqueles que travam das representações dos poderes sociais. Por 

conseguinte, pedi aos alunos que escrevessem aquilo que entenderam da cena 

representada, a fim de que pudéssemos dialogar sobre o trecho da dramaturgia 

selecionado; 

2. Na segunda aula levei para os alunos determinadas passagens do livro, intitulado O que 

os olhos não veem, da autora Ruth Rocha. Após a leitura, pedi-lhes para que formassem 

duplas a fim de que, juntos, escrevessem o que entenderam do respectivo fragmento do 

livro selecionado. Após essa fase, houve mais um momento de debates orientados por 

questões envoltas no tema; 

3. Na terceira aula, li em sala de aula, a título de reflexão, o poema intitulado “Poeta” – 

analisado no capítulo anterior, de Ana Carolina Maria de Jesus, e pedi-lhes que 

escrevessem um texto dissertativo-narrativo, relacionando as cenas da novela com os 

fragmentos do livro apresentado, observando-se, ao seu turno, a função do autor de 

determinada obra artística, literária ou não; 
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4. Por fim, na quarta aula, os alunos receberam de volta os textos produzidos, devidamente 

corrigidos, para que pudessem rescrever – se necessário –, a fim de se adequarem as 

normas gramaticais, bem como a coerência e a coesão necessárias em qualquer texto. 

 

À luz desse primeiro projeto, observam-se o estranhamento dos alunos em relação aos 

materiais utilizados, sobretudo a utilização de trechos de novela e a dita “poesia menor”. Esta, 

inclusive, em determinados momentos se distancia da dita poesia padrão, pois não se percebe a 

métrica, a rima e a apresenta “erros gramaticais”; destarte, a reflexão crítica sobre o preconceito 

linguístico fez-se necessária, sobretudo no que diz respeito a polêmica do livro didático do 

MEC, Por uma vida melhor, em 2011, que foi produzido por uma Organização Não-

Governamental denominada “Ação educativa”, sendo-lhe direcionado aos alunos da 

modalidade de educação de jovens e adultos (EJA). 

Destaca-se, ainda, outro projeto aplicado no Ensino de Língua Portuguesa e nas 

Práticas de Produção Leitora, em nível de Ensino Fundamental, no mesmo colégio estadual. 

Desse modo, o levantamento de dados sobre a escola e a observação da práxis pedagógica de 

professores de Língua Portuguesa se fez necessário. Tais atividades tiveram como objetivo a 

elaboração e aperfeiçoamento da proposta de trabalho que será apresentada a seguir:  

 

II) Área do conhecimento: Língua Portuguesa, Letramento, Teorias de ensino e aprendizagem. 

Local de execução: Colégio Estadual Cizinio Soares Pinto – Ensino Médio. 

Tempo: 4 aulas. 

Tempo: 2° semestre. 

 

Cronograma 

 

Atividades 1º AULA 2º AULA 3º AULA 4º AULA 



100 

 

Introdução dos 

Gêneros 

Literários – 

analise 

específica da 

crônica 

X    

Aspectos do 

Autores e 

Contextos 

Sócio 

históricos 

 X   

Leitura e 

Explicação do 

conto “Era uma 

vez”, de 

Monteiro 

Lobato e  

  X  

Análise dos 

resultados – 

Perguntas e 

respostas a 

serem 

respondidas 

em sala de aula 

   X 

 

O projeto foi executado do seguinte modo:  

1.  Inicialmente foram dados aos alunos uma aula específica de esclarecimento acerca de 

gêneros textuais, detalhando os diferentes manejos da língua e os diferentes tipos de 

capacidade leitora exigida. A título de exemplificação, definiu-se as principais 

características de cada gênero e mostrou-se que essa classificação clássica não é 

fechada, pois o gêneros literários variam de acordo com o contexto social, histórico e 

cultural; disse-lhes, ainda, que a origem da problemática da classificação dos gêneros 

literários, contextualizando, com o imbróglio na contemporaneidade, na qual se admite 

a transformação e mistura dos gêneros, sem uma hierarquia entre eles. Por exemplo: é 
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possível considerar que um correio eletrônico guarda muitos traços comuns com a carta 

que costumávamos mandar pelo correio, em razão da origem etiológica que pode ser 

atestada pelo nome em português (correio eletrônico), e em inglês (e-mail, abreviação 

para electronic mail); 

2.  Foi escolhido o gênero textual crônica para que pudesse ser debatido em sala. Para 

tanto, foi-lhes dados uma introdução histórica de determinados cronistas brasileiros, 

contextualizando as suas respectivas obras, enfatizando, sobretudo, o escritor 

Monteiro Lobato; 

3.   A título de reflexão, realizei a leitura do poema “Sangue negro”, de Noémia de Sousa, 

a fim de problematizar a importância da cultura negra no Brasil, percebendo, inclusive 

a condição da mulher nesse contexto de discriminação. Após, realizei a leitura de 

determinado conto de Monteiro Lobato que dialoga com os dias atuais, trabalhando a 

interdisciplinaridade. A título de exemplificação, fora lido a crônica “Era uma vez…”, 

do referido autor, para discutirmos a sociedade daquela época, os conflitos históricos 

e as pesquisas científicas relacionadas ao corpo humano, sendo proposto o diálogo 

com várias disciplinas. Para fins didáticos, em síntese, a crônica narra um determinado 

momento da Criação, no qual um primata cai da árvore e bate a cabeça numa laje, 

ocorrendo uma lesão em seu cérebro, que, paradoxalmente, deu origem a sua 

inteligência. Vê-se a discussão de muitas questões filosóficas, dentre elas:  inteligência 

versus instinto; moral versus leis; religião versus ciência; homem versus mulher; 

4.    Por fim, na quarta aula, os alunos receberam um questionário a ser feito em sala de 

aula, sendo inclusive permitida a consulta. Este foi corrigido no mesmo dia. 

 

À luz desse primeiro projeto, observou-se no colégio estadual Colégio Estadual 

Cizinio Soares Pinto, a consubstanciação do jornal estudantil MANIA DE ESTUDANTE, em 

anexo, no qual, como Educador Social, fiz parte da concretização desse projeto. Algumas 

melhorias no ambiente escolar podem ser destacadas a partir da realização do jornal estudantil, 

dentre elas: i) a exposição de uma dimensão mais realista do ensino de língua portuguesa e 

literatura; ii) o incentivo na produção textual e a criatividade discente; e, iii) a inclusão dos 

alunos nas atividades produtores do colégio e do PIBID. 
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4.3 – Literatura reflexiva e novas tecnologias no Liceu Nilo Peçanha 

 

Ressalta-se também outro projeto semelhante ao anterior, que fora concretizado no 

Pré-Vestibular Social Jairo Salles, localizado no LICEU NILO PEÇANHA. 

 

Tempo: 2° semestre de 2013 a 1° semestre de 2014. 

 

Cronograma 

Atividades 1º AULA 2º AULA 3º AULA 4º AULA 

Introdução aos 

gêneros textuais 

X    

Contexto autor e 

leitor 

 X   

Leitura e 

Interdisciplinariedade 

  X  

“Releitura” da 

produção discente e 

novas tecnologias 

   X 

 

O projeto foi executado da seguinte maneira: 
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1. Foi ministrado aos alunos aula especifica sobre os gêneros textuais, analisando, 

sobretudo, os diferentes manejos da língua e os diferentes tipos de capacidade leitora 

exigida; 

2. A cada aula foi escolhido um dos gêneros literários – crônica, notícia, carta do leitor ou 

charge – o qual será explicado. Seguiu-se os seguintes passos:  apresentação de algum 

texto que reflita o quotidiano dos alunos – até mesmo lançando mão de recursos de 

mídia para a reprodução de vídeos.  Ao fim dos esclarecimentos de tal gênero, foi pedido 

aos alunos que tentassem produzir um texto, em algum dos gêneros trabalhados, ou, no 

caso da mídia, transcrevessem o texto falado para que tentassem identificar o tipo de 

linguagem utilizada; 

3. Leitura da “Crônica dos burros”, de Machado de Assis, dialogando, ao seu turno, com 

a contemporaneidade, através da análise interdisciplinar. Em apartada síntese, refle 

sobre o espaço que o trabalhador pré-industrial irá ocupar nesta nova estrutura social 

que vem surgindo. Ao colocar em questão a figura do trabalhador em uma sociedade 

que está sempre buscando romper com o passado com vistas no progresso, Machado de 

Assis faz uma referência aos ex-escravos que estavam ainda deslocados no contexto do 

Brasil recém – republicano do final do século XIX; dessa forma, mostra que o trabalho 

desempenhado pela população mais pobre se aproxima daquele desempenhado por 

animais de carga. Ambos trabalham para receber em troca o alimento e servem de base 

para o sistema, ainda que não tenham uma condição digna de vida;  

4. Os textos foram corrigidos e devolvidos para que os alunos percebessem os erros cometidos 

através da releitura dos próprios textos, reforçando a concepção de que a leitura é meio 

para o letramento. Em outras palavras, ocorre a apresentação dos textos elaborados pelos 

alunos por meio da leitura em voz alta de cada um deles, pelos próprios discentes; e, por 

fim, sugeriu-se construção de um blog com os textos elaborados. 

 

À luz desse projeto, vê-se que a aplicação do mesmo foi muito interessante, pois 

estimulou e desenvolveu o conhecimento dos alunos por meio da prática da leitura e a produção 

de textos. Das quatro etapas, apenas a última ficou comprometida, pois a aluna que estava 

encarregada de elaborar o blog da turma não conseguiu concretizá-lo. 
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Os presentes projetos tiveram o condão de indicar a possibilidade da revolução 

humanística que ocorrerá a partir da conjugação de esforços em favor de uma humanidade mais 

igualitária e justa, sobretudo, através da potencialidade da Literatura de Resistência. Tais 

alicerces já não são mais uma faculdade, mais sim um imperativo ético fundamental para a 

manutenção da paz social e o “redescobrimento do Brasil”, através do “Projeto de 

Brasileiridade” – valorização da cultura local sem se olvidar das culturas exteriores que deitam 

as raízes da identidade nacional –, tornando-se oportuno a promoção da “brasileiridade 

literária” e a valorização dos recursos estilísticos capazes de compor cultura nacional. Para 

tanto, cumpre ao Educador Social realizar o seu mister em favor dos Educandos das escolas 

públicas a fim de se afastar as vulnerabilidades e as obliterações sócias. . 

Portanto, a “escrita brasileirizada” perpassa por uma linguagem gramaticalmente 

reformada, e a sintaxe é reinventada a fim de se criarem ritmos sincopados dos falares dos 

brasileiros. Igualmente, a linguagem do fantástico são imprescindíveis para destacar os valores 

e os pactos sociais. Vê-se a recriação dos falares brasileiros da língua portuguesa, assim como 

pode ser observado pela linguagem onomatopaica, recuperando-se, ao seu turno, o estilo banto-

africano de contar histórias e a ancestralidade. Destarte, encontram-se associadas as linguagens 

do fantástico e do maravilhoso, através do mundo visível e invisível que se encontra em 

constante interligação na Literatura de Resistência, que tem aptidão a desconstituir a 

obliteração cultura e, ao seu turno, promover os direitos humanos. 
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CONCLUSÃO 

  

Entendo que a experiência literária apresenta a potencialidade de rememorar um 

passado diverso em relação à historiografia, através da análise crítica do percurso do tempo 

cronológico permeado por uma teia discursiva das narrativas tradicionais e da poética dos 

oprimidos, que, de certa forma, desnaturaliza o curso de um progresso catastrófico, isto é, 

calcado basicamente no paradigma dominante clássico.  

A presente dissertação busca refletir os poemas de Noémia de Sousa e Carolina Maria 

de Jesus que estão imersos na Literatura de Resistência, corroborando a Função Social da 

Literatura de Resistência que permitem a relação com a prática profissional do Educador 

Social, permitindo, destarte, em primeiro lugar, fomentar os processos de mobilização social e 

comunicação para a divulgação dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes e jovens (v.g. 

o ensino de matérias por uma nova abordagem com supedâneo na conscientização dos 

principais direitos fundamentais); em segundo lugar, atuar e informar aos órgãos públicos 

competentes eventuais violações cometidas contra os referidos sujeitos de direitos, em espaços 

escolares e não escolares (v.g. o devido respeito normativo-ético nos estabelecimentos de 

cumprimento das medidas socioeducativas); em terceiro lugar, estimular programas voltados 

para ações socioeducativas intersetoriais que deitam raízes na educação (v.g. o pré-vestibular 

social)29. 

Salienta-se que o mister do Educador Social torna-se imprescindível para formação de 

educandos que priorizem o respeito aos valores sociais e adotem nas suas práticas cotidianas 

hábitos de fomento do pacto da solidariedade – Princípio da Solidariedade –, que pode ser 

compreendido como o alicerce ético das relações sociais, a fim de se buscar o enfrentamento 

das vulnerabilidades em prol das crianças e adolescentes, sobretudo nas escolas públicas. 

Não se olvide que o primeiro contato educacional se inicia no espaço doméstico- 

familiar e, posteriormente na escola. Por isso, vê-se que essas duas bases na formação dos 

sujeitos são indissociáveis à conciliação do discurso político-jurídico com a práxis, a fim de 

                                                
29 Vide: SANTOS, Leonardo Alonso. Pedagogia Social e o ECA: reflexões acerca dos direitos de crianças, 

adolescentes e jovens no Estado Democrático de Direito. Revista de Pedagogia Social da UFF, Niterói, v.6, n.1, 

2018.  
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promover um espaço único da educação no fomento dos Direitos Humanos e na participação 

da comunidade política. 

Destarte, a Literatura de Resistência deve sair de suas fronteiras, para buscar a 

exterioridade social, que vem simplesmente do mundo real, o qual hoje é atravessado por uma 

crise completamente evidente. Em razão disso, faz-se fundamental considerar que a Literatura 

é um pensamento entre outros, e, ao seu passo, ela procura produzir uma regulação tolerante de 

outras formas de pensamento que existem; a despeito da Literatura ser uma prática de 

pensamento necessariamente solitária, ela continua, em seu centro de gravidade, ligada a todas 

as formas de pensamento que, no exterior, são produzidas. 

Através de um forte poder argumentativo, as poetisas apontam para os interesses dos 

oprimidos, por meio de um discurso oralizado e pleno de emoção, com destaque da voz coletiva 

e da voz testemunhal. Nesse sentido, a poesia de Noémia de Sousa e de Carolina Maria de Jesus 

produzem um elo comum entre as diversas gerações. O caráter comunicável da experiência 

depende, sobretudo, da possibilidade de uma elaboração simbólica pelo discurso daquilo que 

foi vivido, potencializando os vínculos de comunhão e preservando nos poemas a sabedoria 

prática, intersubjetiva e intergeracional. Igualmente, os poemas da escritora moçambicana e 

brasileira apresentam um terreno de conflitos em que o eu-lírico aponta para as vozes 

silenciadas – a das classes dominadas. 

A partir dessa arte engajada, as autoras refletem sobre o inconformismo e a resistência 

contra o sistema opressor, permitindo a reflexão sobre a literatura enquanto espaço onde vozes 

silenciadas (v.g., as moradias precárias e a violência nos corpos dos oprimidos) podem ser 

assinaladas, por meio de expressão da identidade e da cultura, de hábitos e práxis que são 

encontradas ao longo dos poemas.  

Ambas as autoras utilizaram-se da criatividade da linguagem escrita, no nível da 

sintaxe e do léxico, através da pressão que as estruturas e a fala das suas respectivas línguas, 

construindo um código literário próprio. Elas fazem usos da potencialidade da língua através 

dos nomes de instrumentos musicais, regiões, fauna e flora etc., a fim de promoverem o 

exercício de crítica em relação às atividades elaboradas pelo opressor, consoante à ótica de um 

prisma de garantias fundamentais capazes de assegurar a proteção e a conscientização dos 

cidadãos.  
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No que tange à importância ética da leitura da escritora moçambicana e brasileira, a 

Ética da Resistência reside no seu valor de descoberta e de renovação da experiência intelectual 

e moral, tendo em vista que a prática da leitura pode ser considerada como um adestramento 

reflexivo, um exercício de conhecimento do mundo, do eu e dos outros, possibilitando a retirada 

das vendas dos olhos, para que os leitores possam ver além das meras sombras.  

Ao longo dos poemas, evidenciam-se que a estrutura representativa do conflito é 

construída precisamente sobre a renúncia de uma realidade não negociável; toda a realidade é 

um ponto de vista, até mesmo a miséria humana – expressão tomada no sentido arendtiano 

(2007) – depende de uma atitude errada, não apenas da objetividade das relações produtivas.  

Esse processo de obliteração cultural, social e econômico é fruto de um conjunto de esforços 

que buscam induzir o oprimido a acreditar que os seus valores são inferiores. Ao seu turno, 

nesses espaços foram potencializadas as formas alternativas de contracultura, tais como o Jazz, 

o Blues e o Spiritual, que só tiveram um lugar marginal porque foram efetivamente 

marginalizados, mas que na realidade, são formas centrais para entender os pactos sociais dos 

negros africanos e os negros não africanos. 

Percebemos que o Educador Social estabelece um compromisso social – sendo a 

escolha do aparato teórico a ser ministrado em sala de aula, como, por exemplo, a Literatura 

de Resistência –, a fim de afastar qualquer obstáculo que impossibilite alcançar o caminho para 

a liberdade, tornando-se um personagem ligado ao tempo, à experiência e, sobretudo, à Ética 

da Resistência. Ele transforma a ética em uma cena de vida mediante longas meditações, bem 

como convoca e manifesta a favor da humanidade, refutando tudo aquilo que se levanta contra 

a voz humana.  

Destarte, a resistência nasce como resposta à ilegitimidade do poder político, podendo 

ser compreendida, em sentido amplo, como a reivindicação legítima por meio de ação ou 

omissão de um único indivíduo ou da coletividade. Em sentido estrito, a Ética da Resistência, 

ao contrário do que propõe soluções simplificadas e violentas, cria um espaço em favor da 

solidariedade; de fato, faz-se necessária a revolução paradigmática, a fim de romper com os 

velho e obsoleto paradigma clássico, através do povo – o único e exclusivo legitimado para 

instaurar a revolução –, abrindo-se, desse modo, as “portas do passado” para potencializar o 

futuro através de uma nova ordem mundial. 

Portanto, a escola per se não consegue lograr êxito em esgotar as áreas de 

conhecimento da criança, muito menos afastar as vulnerabilidades sociais que estão presentes 
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nesses espaços, ainda que ela seja um componente fulcral. Todavia, o nível da complexidade 

da vida contemporânea e a velocidade estonteante das mudanças tecnológicas ocorrem de modo 

tão impactante que até mesmo a escola, e os professores, precisam estar em constante revisão 

de conteúdos e dos currículos, para promoverem novas perspectivas na práxis escolar, 

possibilitando, desse modo, o fomento de um lugar promissor no cultivo e no testemunho dos 

valores fraternais pelos Educandos. 
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ANEXOS 

Historiografia – 2012/2013

1ª Edição: Novembro de 2012;

2ª Edição:Abril/ Maio 2013;

3ª Edição: Junho/Julho 2013;

4ª Edição: Setembro/Outubro 2013;

5ª Edição: Novembro/Dezembro 2013.



122 

 

Coordenadora: Sandra Monteiro

Supervisora: Janaína Nogueira

Bolsistas: 

Ana Carolina

Jéssica Perdigó

Juliana Isaias

Lara Fassarella

Leonardo Alonso

• Expor uma dimensão mais realista do ensino de

língua portuguesa;

• incentivar a produção textual e a criatividade

discente;

• incluir os alunos nas atividades produtoras do

colégio e do PIBID;

• integrar os três turnos da escola: manhã, tarde e

noite;

• ser interdisciplinar.
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• PIBID/ Língua Portuguesa;

• apenas quatro laudas;

• apresentação do

Jornal aos alunos;

• ainda sem identidade;

• após campanha entre os 

alunos, divulgação do 

nome “Mania de 

Estudante”.

• Lançamento da campanha

“Escolha a cara do Jornal”;

• Apresentação do “Projeto 

Internet-me”: Oficinas de 

Discussão ministradas pelas 

bolsistas do PIBID com 

temas diversificados, como 

“Privacidade na Internet”;

• Parceria PIBID Inglês.
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• Apresentação do novo 
formato do jornal, 
escolhido por uma 
votação feita pelos 
alunos;

• divulgação dos projetos 
desenvolvidos no  
“Sábado Letivo”;

• anúncio dos alunos com 
melhor desempenho no 
SAERJ. 
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• Última edição do ano;

• mensagem de Natal;

• nova parceria - PIBID
Ed. Física;

• culminância do Projeto
Internet-me;

• Projeto Eco-Brinquedos
– Dilvulgação dos
resultados.
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A culminância do 
projeto “Internet-me” 
,idealizado pela professora 
supervisora Janaína 
Nogueira, resultou em um 
Varal Literário, com o título 
“Desvendando os caminhos 
do Cordel na  Rede”.

• Melhoria das redações;

• desenvolvimento das

expressões dos alunos;

• indução à reflexão de

temas atuais;

• ampliação do Jornal;
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• Criação do blog e página no Facebook;

• continuação das Oficinas de Discussão;

• convite ao PIBID–HISTÓRIA para iniciar

nova parceria em 2014;

• ampliação do público leitor do Jornal;

• impressão do jornal no formato tabloide;

• divulgação do jornal extramuros;

• continuação da Oficina de Redação com foco

no vestibulando.

 

 

 

 

 

 


