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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou analisar como a leitura e análise de uma obra literária em 

cotejamento com textos teóricos sobre formação docente e ensino de literatura podem 

auxiliar os professores no desenvolvimento de um pensamento crítico para a 

resolução e enfrentamento de problemas ligados ao ensino de Literatura e 

Humanidades no Ensino Médio. Para isso, buscou-se o diálogo entre o conceito de 

antropofagia cultural – inspirado na antropofagia Oswaldiana – tendo como base o 

conceito-chave de Mikhail Bakhtin sobre carnavalização e  pressupostos freirianos 

sobre a docência, materializados em encontros dialógicos com professores da área 

de Humanidades e Exatas do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – campus 

Cariacica, por intermédio de um projeto de formação sobre Literatura e Educação. A 

abordagem qualitativa, por meio de uma metodologia narrativa em educação na 

perspectiva bakhtiniana, utilizada para a análise de dados, apresentou resultados que 

apontam que a reformulação das formações docentes, construída sob o viés da 

carnavalização bakhtiniana e ancorada em pressupostos sobre a docência em Paulo 

Freire, constitui-se como uma possibilidade concreta de mudança de paradigmas no 

ensino de literatura.  

 

Palavras-chave: Antropofagia. Carnavalização. Formação de professores. Ensino de 

Literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research sought to analyze how the reading and analysis of a literary work in 

collation with theoretical texts on teacher education and literature teaching can help 

the teachers in the development of a critical thinking for the resolution and coping of 

problems related to the teaching of Literature and Humanities during High school. In 

order to achieve this, a dialogue was sought between the concept of cultural 

anthropophagy - inspired by Oswaldian anthropophagy - based on Mikhail Bakhtin's 

key concept of carnivalization and freirian assumptions about teaching, materialized in 

dialogical encounters with teachers from the Humanities and Exact Sciences of the 

Federal Institute of Espírito Santo (IFES) - campus Cariacica, through a training project 

on Literature and Education. The qualitative approach, through a narrative 

methodology in education in the bakhtiniana perspective, used for data analysis, 

presented results that point out that the reformulation of teaching formations, built 

under the bias of bakhtiniana carnavalization and anchored in assumptions about 

teaching in Paulo Freire, is established as a concrete possibility of change of 

paradigms in the teaching of Literature.  

 

Key words: Anthropophagy. Carnavalization. Teacher training. Literature teaching. 
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1 O INSTINTO CARAÍBA 
 

Quando sinto a impulsão lírica escrevo sem pensar 
tudo que meu inconsciente me grita. Penso depois: 
não só para corrigir, como para justificar o que 
escrevi. Daí a razão deste Prefácio 
Interessantíssimo (Mario de Andrade, Prefácio 
Interessantíssimo). 

 

O quintal da casa da minha avó. Não tenho1 certeza se foi ali que tudo começou, mas 

tenho convicção de que foi o lugar em que minha imaginação deixou de ser abstrata 

para se tornar concreta em minha vida. Era para lá que ia à tarde, depois da escola, 

brincar, concretizar, por assim dizer, minha imaginação. Tudo era motivo para uma 

boa história. 

 

Minha imaginação – já fortemente adubada no quintal da minha infância – encontra 

na palavra escrita morada acolhedora. Ler quadriplicou minhas possibilidades de sair 

de mim para um fora de mim que me constituía. Por isso, sempre foi ao mesmo tempo 

uma fuga e uma volta a mim mesma. Até hoje, conservo o mesmo hábito de outrora, 

a leitura me invade, rouba-me, devolve-me a mim mesma e, quando acaba, remoo a 

história, em um movimento que ouso chamar de abstinência, até que eu consiga 

deixá-la ir. Vivo tanto aquela história, que a falta dela me afeta.  

 

Na escola, descobri outro lugar tão aconchegante quanto meu quintal, a biblioteca. E 

em todas as escolas em que estudei, sempre a procurava a fim de estabelecer com 

ela meus aconchegos. Infelizmente, nem sempre a encontrava porque quase nunca 

existia. 

 

Comunicação, História e Letras. Minhas tentativas no vestibular estavam entrelaçadas 

à minha história com as histórias. A licenciatura em Letras-Português me chamou e 

eu, sem nenhuma resistência, me deixei levar... Encantada por aquele mundo novo 

da graduação, ignorei o sucateamento em que se encontrava a Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES) em 1995 e me encantei com aquela imensa biblioteca – tão 

 
1 O uso do verbo em primeira pessoa se faz apropriado por se tratar do gênero textual Memorial 
obrigatório nas dissertações do mestrado profissional. 
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diferente de todas que eu havia conhecido – e com professores como Paulo Sodré, 

na literatura portuguesa, e Geraldo Matos (in memoriam), na literatura brasileira.   

 

Devo ao professor Sodré o conhecimento sobre Camões e as cantigas medievais, e 

ao professor Geraldo Matos o meu aprofundamento nos cânones da literatura 

brasileira, principalmente, na primeira geração modernista. Inclusive meu Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) nasceu de uma conversa com o professor. Na verdade, 

foi mais um monólogo. Enquanto ele falava, eu tentava desesperadamente absorver 

tanta informação importante. No final das contas, mais do que um monólogo, foi-me 

dada uma aula! 

 

Terminada minha graduação, meu relacionamento com a universidade ficou um pouco 

longínquo. Afinal, a academia, na maioria das vezes, mantinha-se bastante distante 

da realidade de uma sala de aula do ensino básico. Fiz algumas aulas como aluna 

especial, no mestrado de Letras da UFES e embora elas tenham trazido para mim um 

conhecimento que promoveu a ampliação de meus horizontes teóricos, esse 

conhecimento precisava de uma ponte, por assim dizer, para dialogar com a realidade 

vivida enquanto professora de português. As lacunas não fechavam. O ambiente 

acadêmico parecia constituir, para mim, um universo paralelo ao universo real da 

minha profissão e eu repetia, mesmo sem saber, as mesmas técnicas apreendidas na 

universidade, líamos sobre a obra literária (linhas filosóficas, sociológicas, etc.), mas 

raramente a obra literária. Devo ressaltar que considero extremamente importante se 

apropriar dos pressupostos que regem a teoria literária ou que por ela são regidos, no 

entanto, isso não pode ser considerado mais importante do que a leitura da obra em 

si. Do mesmo modo, em sala de aula, deve-se contextualizar a obra literária, mas 

também, deve-se, sobretudo, lê-la, porque talvez a literatura, segundo Candido 

(1995), seja um fator preponderante para que “haja equilíbrio social”, uma vez que 

“[...] ela não corrompe nem edifica, portanto; mas trazendo livremente em si o que 

chamamos de bem e o que chamamos de mal, humaniza em sentido profundo, porque 

faz viver” (1995, p. 176). 

 

Pode parecer, para um desavisado leitor, que minha relação com a literatura sempre 

tenha sido de mera contemplação. Ledo engano. Nossa relação possui a marca da 
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angústia. A angústia que contempla, dialoga, questiona, reflete e dói. Dessas dores 

surgem identificações com personagens, histórias que, muitas vezes, vão de encontro 

a uma ordem vigente, intransigente, tradicional, que subvertem as dinâmicas lineares, 

as ordens diretas e instauram o diferente.   

 

A curiosidade, sempre a busca pelo diferente, faz parte da história da humanidade. 

Ela nos põe “impacientes” ante o mundo que não foi feito por nós e nos faz modificá-

lo. Assim foram as grandes descobertas da humanidade, assim ainda é moldada a 

vida do ser humano. Foi a busca pelo diferente que fomentou no Brasil, o modernismo 

– movimento do início do século XX, que se caracterizou “[...] pela tentativa de 

renovação de valores artísticos e culturais [...]” (HELENA, 1986, p. 05). O movimento 

modernista brasileiro cresceu concomitantemente à vigência do movimento 

parnasianista no início do século XX. Os modernistas propuseram como objetivo 

comum, embora fossem representantes de tendências múltiplas, a renovação das 

artes na década de 20, com a inauguração da Semana da Arte Moderna. Essa 

afirmação é ratificada por Candido (2006), 

 

[...] comparada com a da fase seguinte (1922-1945), a literatura aparece aí 
essencialmente como literatura de permanência. Conserva e elabora os 
traços desenvolvidos depois do Romantismo, sem dar origem a 
desenvolvimentos novos; e, o que é mais interessante, parece acomodar-se 
com prazer nesta conservação. Como a fase 1880-1900 tinha sido, em 
contraposição ao Romantismo, antes de busca de equilíbrio que de ruptura, 
esta, que a acompanha sem ter o seu vigor, dá quase impressão de estagnar-
se. Uma literatura satisfeita, sem angústia formal, sem rebelião nem abismos. 
Sua única mágoa é não parecer de todo europeia; seu esforço mais tenaz é 
conseguir pela cópia o equilíbrio e a harmonia, ou seja, o academismo (p. 
116). 

 
É imprescindível que se diga que diferentemente do propagado nos livros didáticos de 

Língua Portuguesa e nas falas do senso comum, essa renovação das artes no Brasil 

possui uma culminância na Semana de Arte Moderna. Culminância pressupõe 

desenvolvimento de ações anteriores. Logo, é necessário compreender que para a 

existência de um movimento dessa magnitude, sua gestação, por assim dizer, 

concomitantemente ao movimento parnasiano em vigor, foi alimentada pelo contexto 

histórico-cultural vivido pelo Brasil e obviamente pelo mundo (leia-se Europa).  
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O mundo estava se recuperando da primeira grande guerra mundial (1914 – 1918) e 

as vanguardas europeias “movimentos altamente radicais [...] resultados da atitude 

artística e cultural de um mundo em crise” (HELENA, 1986, p. 05) irradiaram 

rapidamente para fora de “suas fronteiras de origem” encontrando um terreno propício 

entre alguns artistas brasileiros que viviam por aqui movimentos de mudanças sociais 

como a criação do partido comunista, a revolta do tenentismo, modificações da 

estrutura quase feudal em que viviam os fazendeiros de café, entre outros. 

 

Assim, a partir da Semana de 22 surge uma nova fase na literatura brasileira, o 

Modernismo que na sua chamada fase heroica traz consigo “como traços gerais” 

algumas metas e/ou princípios, por assim dizer, a serem perseguidos, tais como a 

renovação estética permanente, a revisão da história pátria, a revitalização do falar 

brasileiro e o questionamento do nacionalismo e da identidade cultural brasileira, 

embora “o estabelecimento de diretrizes, a verdade construtiva, a aglutinação em 

torno de princípios claramente determinados a priori” (HELENA, 1986, p. 50) não 

tenham existido.    

 
Essa fase rompe de maneira debochada não somente com a tradição literária vigente, 

mas também com a dependência literária- herança da colonização-  nutrida por nós 

em relação à Europa: 

 
[...] o nosso Modernismo importa essencialmente, em sua fase heróica, na 
libertação de uma série de recalques históricos, sociais, étnicos, que são 
trazidos triunfalmente a tona da consciência literária. Este sentimento de 
triunfo, que assinala o fim da posição de inferioridade no diálogo secular com 
Portugal e já nem o leva mais em conta, define a originalidade própria do 
Modernismo na dialética do geral e do particular (CANDIDO, 2006, p.  123). 

 

É sabido que toda colonização se dá pelo domínio efetivo não somente de um território, 

mas sobretudo de tudo que há nele, do físico ao humano. Ao colonizado cabe a 

subserviência ou a subversão. Essas vertentes maniqueístas sempre encontraram 

ecos no caminho percorrido pela literatura brasileira ao longo do seu desenvolvimento. 

O signo da dependência cultural que nos assombrou por todo esse caminho encontra 

a resistência primeira por assim dizer, em Gregório de Matos, segundo Lúcia Helena 

e mais tarde, a resistência se dará no Modernismo, na figura de Oswald e Mario de 

Andrade e “[...] diferentemente do que acontecera em anos anteriores (o Romantismo, 
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por exemplo), ocorre que a influência não é mais capaz de descaracterizar um 

procedimento consciente que busca degluti-las e assumi-las de modo particular e 

crítico” (HELENA, 1983, p. 71). 

 

O manifesto antropofágico de Oswald de Andrade, originalmente publicado na revista 

Antropofagia, em maio de 1928, teve uma enorme repercussão para o modernismo 

brasileiro. Obstinado pelo “tema da identidade cultural”, o manifesto, de maneira 

irônica, é categórico ao afirmar que “antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o 

Brasil tinha descoberto a felicidade” (ANDRADE, 2011, p. 30). No entanto, não sendo 

mais possível retornar ao passado indígena glorioso, como também não era mais 

possível aceitar esse Brasil idealizado, reticente e constrangido da sua mestiçagem 

étnica, mas temperado (com doses alopáticas) pelas artes europeias, a única saída 

coerente seria a antropofagia:  

 

[...] a revolução caraíba é o processo através do qual a utopia é a 
transformação brasileira em sua própria essência, em seu passado anterior 
ao contato europeu, mas um passado enriquecido pela assimilação da 
técnica e das ciências contemporâneas e de tudo o mais que o estômago 
nacional puder devorar e digerir [...] (ALMINO, 2011, p. 51).  
 

O movimento antropofágico Oswaldiano, propondo como estratégia a deglutição da 

influência estrangeira, com o intuito de absorver na própria fonte de dominação 

substratos que seriam aproveitados sem que os mesmos aniquilassem a cultura aqui 

produzida, encontra na “rapsódia” andradeana a alcunha de “[...] primeiro texto 

verdadeiramente antropofágico de nossa literatura moderna” (HELENA, 1983, p. 109), 

embora a obra não apresente a mesma procedência teórica e nem atenda aos 

mesmos postulados oswaldianos.  

 

Macunaíma, “preto retinto e filho do medo da noite”, irmão de Maanape (índio) e Jiguê 

(negro), nasce em uma tribo indígena e durante sua trajetória cheia de 

transformacialidade vira um príncipe lindo que seduz as cunhãs e um moço “branco 

louro de olhos azulzinhos”, após se banhar em uma cova do pezão de Sumé, um 

pregador do evangelho de Jesus para os índios da região. A narrativa aparentemente 

desconexa do herói anti-heroico traz consigo um compêndio do que seria 

verdadeiramente a cultura nacional, a reunião concomitante de identidades várias e 

não o retrato de um processo civilizatório que na reunião de elementos díspares 
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constrói uma história massacrantemente homogênea. Segundo Candido (2006),  

 

[...] Mário de Andrade, em Macunaíma (a obra central e mais característica 
do movimento), compendiou alegremente lendas de índios, ditados 
populares, obscenidades, estereótipos desenvolvidos na sátira popular, 
atitudes em face do europeu, mostrando como a cada valor aceito na tradição 
acadêmica e oficial correspondia, na tradição popular, um valor recalcado que 
precisava adquirir estado de literatura (p. 124). 

 

Macunaíma, a obra Andradeana construída com ironia, debocha do “mito fundador” 

(CHAUÍ, 2004) desse país de dimensões continentais, concatenada com o conceito 

de carnavalização existente em Bakhtin, que não encontra sinônimo no carnaval tal 

qual conhecemos hoje. Na verdade, a categoria carnavalização foi pensada pelo 

filósofo da linguagem a partir das festas populares na Idade Média, impregnadas de 

risos ambivalentes e que, diferentemente das festas oficiais, vêm a ser “[...] o triunfo 

de uma espécie de liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, 

da abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus” 

(BAKHTIN, 2008, p. 08), opondo-se “[...] a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento 

e regulamentação, apontava para um futuro ainda incompleto” (2008, p. 09). Essa 

dinâmica popular irreverente tem no riso sua base e sua força, uma vez que a natureza 

complexa do riso parte da premissa de que ele é algo inerentemente carnavalesco, 

universal e de caráter popular ao mesmo tempo em que é “alegre e cheio de alvoroço” 

é também [...] “burlador e sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita” (2008, p. 

10). 

 

Fruto desse tempo carnavalesco, as obras cômicas produzidas para as festas 

populares da Idade Média comungam da subversão hierárquica ao sistema vigente 

estabelecido, por isso, segundo Bakhtin (2008, p. 11), “[...] essa literatura está imbuída 

da concepção carnavalesca do mundo”, possuindo uma quantidade considerável de 

manuscritos que ratificam essa ideia, como por exemplo, as numerosas liturgias, 

preces e homilias paródicas. Nutre-se dessa fonte também o escritor francês François 

Rabelais, de cujas análises das obras Bakhtin edifica/desenvolve seu conceito de 

carnavalização.  

 

A noção de carnavalização proposta por Bakhtin para a literatura trata, portanto, da 

transposição da linguagem do carnaval para o campo da ficção. Dessa forma, 
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segundo Fiorin (2016, p. 105), “[...] para ser carnavalesca, é preciso que uma obra 

seja marcada pelo riso, que dessacraliza e relativiza as coisas sérias, as verdades 

estabelecidas, e que é dirigido aos poderosos, ao que é considerado superior”.  

 

Relativizar é sempre necessário quando está em jogo o protagonismo dos sujeitos 

que sempre ficam à margem da história, uma vez que, de acordo com os escritos de 

Paulo Freire sobre a autonomia do sujeitos docente e discente, exercer o 

protagonismo se constitui para o cidadão excluído um signo de prestígio, por assim 

dizer. Freire (1987), discutindo as tensões e possibilidades entre a educação do 

colonizador e a cultura popular, suscita a compreensão de que práticas e posturas 

epistemológicas críticas são imprescindíveis para uma educação libertadora, uma vez 

que a cultura da classe dominante sempre cria obstáculos “[...] para a afirmação dos 

homens como seres de decisão” (FREIRE, 1987, p. 90). Esses obstáculos seriam 

superados também, de acordo com ele, através de uma “revolução cultural”: “A 

“revolução cultural” toma a sociedade em reconstrução em sua totalidade, nos 

múltiplos quefazeres dos homens, como campo de sua ação formadora. A 

reconstrução da sociedade, que não se pode fazer mecanicistamente, tem, na cultura 

que culturalmente se refaz, por meio desta revolução, o seu fundamental instrumento” 

(FREIRE, 1987, p. 90). E essa cultura não deve ser compreendida como algo 

estaticamente homogêneo, mas sim como o conceito de “ação cultural”: “Cultura não 

seria entendida apenas como aquilo que está condenado dentro de livros e dentro de 

museus [...] Seria também os gestos das pessoas se esforçando nos grupos e no 

trabalho [...] Seria o que dá sentido nas relações humanas” (FREIRE; NOGUEIRA, 

1999, p. 61). 

 

Essa ideia sobre cultura como algo socialmente dinâmico combate veementemente o 

conceito de educação bancária, usado por Freire para designar a educação que 

enxerga o aluno com um receptáculo vazio socialmente: “Na visão “bancária” da 

educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada 

saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 

opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação 

da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro” (FREIRE, 1987, p. 

33). Essa absolutização da ignorância reflete-se, sobretudo, na disseminação da 



18 
 

 

cultura dominante como forma de negação absoluta do indivíduo, sujeito dialógico, 

agente transformador da realidade ao seu redor e de si mesmo. 

 

Quanto mais a cultura dominante, monologicamente séria, absolutista, 

homogeneizante nega a total existência do outro – que não aqueles autorizados por 

ela – quanto mais é necessário ser subversivo no seu sentido dialogicamente alegre, 

relativo, heterogêneo; trazendo o outro também para o centro “da festa”, dos olhares, 

da existência na sociedade. Dessa maneira, talvez, a literatura de Mário de Andrade, 

na obra Macunaíma, carnavalizada sob o viés bakhtiniano, na sua “explosão 

rabelaisiana”, ruminada na mesa da antropofagia cultural freireana, possibilite algum 

tipo de insubordinação imprescindível para a formação de professores sob o viés 

literário. Saberes que possibilitem resistência a uma cultura impiedosamente 

hegemônica.  

 

Para isso, foi estabelecido como objetivo geral desse trabalho analisar como a 

antropofagia cultural- inspirada na antropofagia Oswaldiana- tendo como base o 

conceito-chave bakhtiniano de carnavalização presente no livro Macunaíma de Mário 

de Andrade, contribuiu para a formação de professores como um ato de devoração.  

Como objetivos específicos foi feito um aprofundamento do conceito de 

carnavalização em Bakhtin em cotejo com a obra Macunaíma de Mário de Andrade; 

analisou-se como a devoração, proveniente dos conceitos da antropofagia cultural, 

fomentou a formação de professores sob um viés contra-hegemônico; provocou-se o 

pensamento crítico de professores a partir da leitura de capítulos do livro Macunaíma 

de Mário de Andrade para análise e enfrentamento de problemas ligados ao ensino 

da Literatura no Ensino Médio por meio da formação de professores; elaborou-se, a 

partir das análises teórico-metodológicas e da leitura da obra literária de Mario de 

Andrade, Macunaíma, uma formação de professores no Ifes – Campus Cariacica a 

qual dialogou com as questões essenciais do ensino de Literatura e Humanidades na 

escola básica.  

 

Para que as questões propostas sejam “mastigadas” em uma lógica que possua 

sabor, por assim dizer, organizamos o trabalho em seis capítulos. No primeiro, Só me 

interessa o que não é meu.  Lei do homem.  Lei do antropófago, apresentamos 
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teses e/ou dissertações cuja temática se aproxima da nossa pesquisa, a partir de uma 

análise dos descritores por nós elencados. No segundo, Contra todos os 

importadores de consciência enlatada, analisamos a antropofagia cultural, herdeira 

direta da antropofagia Oswaldiana, o conceito de carnavalização proposto por Mikhail 

Bakhtin e como esses dois conceitos se interseccionam. O terceiro, Queremos a 

revolução caraíba, trata da formação docente segundo a filosofia de Paulo Freire, 

enfocando seu caráter antropófago enquanto educador e a carnavalização proposta a 

partir da sua obra. No quarto capítulo, A realidade sem complexos, sem loucura e 

sem penitenciária, discorremos sobre as bases teóricas da metodologia Bakhtiniana, 

seu percurso metodológico, os participantes da pesquisa, o espaço dialógico onde a 

pesquisa aconteceu, a proposta de intervenção feita e a análise de dados. As 

questões relacionadas ao produto educacional são tratadas no quinto capítulo A 

transformação permanente do Tabu em totem e, por fim, em A nossa 

independência ainda não foi proclamada, as considerações possíveis sobre a 

pesquisa.   
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2 SÓ ME INTERESSA O QUE NÃO É MEU. LEI DO HOMEM. LEI DO 
ANTROPÓFAGO 

 

Alguns dados. Nem todos. Sem conclusões. Para 
quem me aceita são inúteis ambos. Os curiosos 
terão o prazer em descobrir minhas conclusões, 
confrontando obra e dados. Para que me rejeita 
trabalho perdido explicar o que, antes de ler, já não 
aceitou.  
Mario de Andrade (Prefácio Interessantíssimo). 

 
2.1 DIÁLOGO COM AS PESQUISAS NA ÁREA 
 

Este capítulo foi construído a partir da análise de dissertações e teses, produzidos no 

período de 2012 a 2016, que de alguma forma dialogam com a pesquisa proposta.  

Com o intuito de averiguar como a temática por nós elencada foi trabalhada (ou não) 

por outros(as) pesquisadores(as), realizou-se uma pesquisa investigativa no Banco 

de Teses da Capes e na Biblioteca digital brasileira de teses e dissertações (BDTD), 

a partir dos descritores “Antropofagia”, “Carnavalização”, “Formação de professores” 

e “Ensino de Literatura”. O recorte temporal justifica-se, uma vez que esse tempo é 

considerado razoável para que as evidências relevantes levantadas por esses 

trabalhos se mantenham atualizadas.  

 

Os critérios de escolha pautaram-se na proximidade temática, matrizes teóricas 

correlatas, bem como o percurso metodológico apresentado nesses trabalhos. A partir 

da análise dos títulos, leitura dos resumos e da introdução dos trabalhos, objetivamos 

nosso diálogo nas seguintes produções:  

 

Quadro 1 - Relação de pesquisas acadêmicas analisadas 

TÍTULO AUTOR (A) TIPO 
DISSERTAÇÃO/ 

TESE 

UNIVERSIDADE ANO 

Antropofagia – palimpsesto 
selvagem  

Ana Beatriz 
Sampaio Soares 
Azevedo 

Dissertação  USP 2012 

Antropofagia, 
intertextualidade e 
carnavalização na tradução 
do texto literário para o 
cinema em Vidas Secas, 
Macunaíma e Auto da 
Compadecida 

Elvair Grossi Tese PUC – São 

Paulo 

2013 

A colonização brasileira 
pelo viés da paródia: análise 

Camila dos Reis 
Iglesias Pazolini 

Dissertação UFES  2016 
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Fonte: elaborado pela autora (2019) 

 

Em relação ao descritor “Antropofagia” foram escolhidas duas dissertações e uma 

tese, Antropofagia – palimpsesto selvagem; A colonização brasileira pelo viés da 

paródia: análise de textos literários que põem a história oficial ao avesso e 

Antropofagia, intertextualidade e carnavalização na tradução do texto literário 

para o cinema em Vidas Secas, Macunaíma e Auto da Compadecida. 

 

A primeira dissertação faz uma análise do Manifesto Antropofágico de Oswald de 

Andrade, estudando as referências feitas por ele na obra e sua veracidade 

documental. É uma pesquisa relevante por ter a incumbência de revelar minúcias do 

manifesto feitas a partir de um estudo bem fundamentado sobre a obra Oswaldiana, 

no entanto, analisa somente o manifesto, sem mostrar opções de trabalhos dialógicos 

com essa análise. A segunda dissertação investiga como é feita a representação da 

colonização brasileira nas obras literárias Terra Papagalli, de José Roberto Torero e 

Marcus Aurelius Pimenta, e nos poemas “as meninas da gare”, “brasil” e “erro de 

português”, do poeta modernista Oswald de Andrade e de como essas obras 

dialogam, por via da paródia, com textos históricos, sendo esta a sustentação da 

de textos literários que 
põem a história oficial ao 
avesso 

A Representação do Self 
nas salas de bate-papo na 
Internet e a noção 
bakhtiniana de 
Carnavalização: Uma 
perspectiva dialógica 

Robson Santos 
de Oliveira  

Tese UFPE 2012 

NIEBLA: do Humor à 
Carnavalização Literária 

Vanessa 
Aparecida de 
Oliveira 

Dissertação UFSCAR 2016 

A Leitura Literária em 
Espaços Não Escolares e a 
Universidade: Diálogos 
Possíveis para Novas 
Questões na Formação de 
Professores 

Letícia Queiroz de 
Carvalho 

Tese  UFES  2012 

A educação, a literatura e o 
percurso de um espaço 
Extraterritorial de 
possibilidades formativas 

Helen Regina 
Freire dos Santos 

Dissertação  UFPE 2014 

Literatura como elemento 
ontológico de formação 
humana: 
Reverberações no campo 
da educação e da formação 
docente 

Karla Raphaella 
Costa Pereira 

Dissertação  UECE 2015 
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categoria carnavalização fundamentada nos estudos Bakhtinianos. A paródia aqui é 

analisada como uma maneira de transpor personagens históricos para a literatura 

como uma forma crítica e irônica de “escrever a história oficial ao avesso”. A pesquisa 

dialoga com nosso objeto por ratificar a ideia da paródia como uma ferramenta que ao 

usar do humor e da ironia provoca reflexões risíveis de momentos históricos 

sedimentados na seriedade, mas ao não utilizá-la como um elemento potente de 

subversão para a formação de professores, distancia-se. Já a tese faz uso da 

antropofagia e carnavalização como elementos presentes no processo de formação e 

organização da cultura brasileira, para analisar filmes baseados em obras literárias, 

tais como Macunaíma. O conceito de carnavalização será fundamentado em Bakhtin 

e o de antropofagia nos escritos de Oswald de Andrade no seu manifesto 

antropofágico. Como a tese é para o doutoramento em Comunicação Semiótica, a 

pesquisa está mais voltada para a transformação do texto literário em texto 

cinematográfico e não há nenhum indício do seu uso da análise literária para a 

formação de professores. 

  

Para o descritor “Carnavalização”, a escolha se deu em uma dissertação e duas teses, 

NIEBLA: do Humor à Carnavalização Literária; A Representação do Self nas salas 

de bate-papo na Internet e a noção bakhtiniana de Carnavalização: Uma 

perspectiva dialógica e Antropofagia, intertextualidade e carnavalização na 

tradução do texto literário para o cinema em Vidas Secas, Macunaíma e Auto da 

Compadecida. 

 

A dissertação, à luz de algumas categorias pertencentes à carnavalização propostas 

em Problemas da Poética de Dostoiévski, de Mikhail Bakhtin, faz uma análise do 

romance Niebla, de Miguel de Unamuno, com a intenção de apresentar aspectos 

carnavalizados do gênero sério-cômico presentes na obra inserida na estética realista, 

em vigor na Espanha da década de 30. A pesquisa ratifica a importância da 

carnavalização, mais especificadamente do gênero sério-cômico, como um meio de 

subversão, de descanonizar a tradição. Entretanto, esse carnavalizar ficará 

concentrado para a análise da obra de Unamuno, sem diálogo com a antropofagia ou 

a formação docente. Na primeira tese, a carnavalização é apresentada como “um 

princípio estético do mundo” regido pelo uso de máscaras, predomínio do riso, entre 
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outros aspectos, nas salas de bate-papo da internet e na segunda, é analisado como 

ela (a carnavalização) se apresenta, se estrutura na construção do texto fílmico a partir 

do texto literário. As pesquisas não se assemelham com a nossa proposta, mas 

trazem consigo um argumentar sobre a carnavalização que ecoa em nossos 

trabalhos.  

 

Por fim, quanto aos termos “Formação docente” e “Ensino de Literatura”, foram 

escolhidas duas dissertações e uma tese, A educação, a literatura e o percurso de 

um espaço Extraterritorial de possibilidades formativas; Literatura como 

elemento ontológico de formação humana: Reverberações no campo da educação 

e da formação docente e A Leitura Literária em Espaços Não Escolares e a 

Universidade: Diálogos Possíveis para Novas Questões na Formação de 

Professores. 

 

A primeira pesquisa elenca como sujeitos da sua investigação seis profissionais – 

professores de pedagogia, Letras e escritores – para analisar qual potencial formativo 

possui a literatura. A dissertação elabora conclusões absolutas sobre o processo 

formativo, ou não da Literatura, tendo como sujeitos de sua pesquisa apenas seis 

pessoas. Embora a pesquisadora revele em sua dissertação algumas impressões 

sobre o ensino de literatura na escola que serão coadunados nesta pesquisa, tais 

como, “a existência de professores de literatura que não possuem o hábito de ler” ou 

“a escola não estimula a leitura literária”, seus sujeitos não representam uma 

quantidade plausível de pesquisados para se obter resultados tão precisos. A segunda 

elenca como objetivo a apreensão da função da literatura como elemento de formação 

humana, tendo como base a ontologia lukacsiana, na medida em que tenta responder 

às seguintes perguntas: “Como a literatura pode cumprir seu papel formador na 

cotidianidade fragmentada? Quais características da obra literária cumprem tal papel? 

Quais são as consequências da negação da arte e da literatura elevada/realista para 

o processo de humanização? Como o professor, então, pode fazer uso da literatura 

na busca por uma formação emancipadora?” Dialoga com esta pesquisa sobre o uso 

da literatura como um viés contestador do pensamento hegemônico vigente, mas não 

propõe concretamente nenhum tipo de formação para professores. Na terceira, há 

uma importante contribuição para nossa pesquisa, uma vez que a tese investigou 
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como se dá o processo formativo da prática docente por meio do uso da leitura em 

espaços não-formais, trazendo a leitura literária nesses espaços como forma de 

repensar a formação inicial desse profissional, usando como aporte teórico autores 

que fazem parte da nossa pesquisa, Freire e Bakhtin. No entanto, essa investigação 

foi feita com graduandos em Letras e Pedagogia, distanciando-se, assim, dos nossos 

sujeitos da pesquisa, professores formados que lecionam na área de Humanidades 

no Ensino Médio.  

 

Ao analisar as diferentes dissertações e teses, foi possível observar a atualidade e 

necessidade de conceitos como antropofagia e carnavalização como instrumento de 

criatividade e subversão. Ratificou ainda a importância da literatura como elemento 

humanizador dotado de uma capacidade imensurável de reflexão e intensificou o 

entendimento, para nós, de que a literatura possuindo um enorme potencial quanto à 

produção de significados e reflexões filosóficas pode sim ser utilizada como uma 

ferramenta que possibilite a inspiração para a resolução de problemas da vida escolar 

como, por exemplo, o próprio ensino de literatura.  E, por fim, fortaleceu a crença na 

formação docente como ferramenta de apropriação de conhecimentos capazes de 

possibilitarem mudanças significativas na educação.  

 

Como o objetivo desta pesquisa foi analisar de que maneira a antropofagia cultural 

pôde contribuir para uma formação do professor de Literatura que subverta a ordem 

vigente foi necessário um aprofundamento sobre o conceito de antropofagia e para 

isso recorremos aos escritos, sobre o tema, de Andrade (1995; 2011), Nunes (1979), 

Candido (1999; 2004; 2006) e Rocha (2011). Quanto ao conceito-chave 

carnavalização, a pesquisa se deu nos escritos de Mikhail Bakhtin, mais precisamente 

nos livros A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento (2008) e Problemas 

da poética de Dostoiévski (2010).  

 

No próximo capítulo, compreenderemos a antropofagia no sentido literal e de que 

maneira essa dinâmica foi usada por Oswald de Andrade para que o entendimento 

sobre antropofagia cultural seja plenamente apreendido. Aprofundaremos também o 

conceito de carnavalização proposto por Mikhail Bakhtin para a literatura, a partir da 

análise desse conceito bakhtiniano no livro Macunaíma, de Mário de Andrade. 
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3 CONTRA TODOS OS IMPORTADORES DE CONSCIÊNCIA ENLATADA 
 

Algumas conclusões são possíveis. Antes de mais 
nada, é óbvio que o sério está a serviço de uma 
máscara social - é uma persona que assumo. Ou: 
que me assume. Casca normativa que nos vem do 
exterior e que nos dita o que convém, esta a 
essência de tal seriedade. 
Roberto Gomes (Crítica da razão Tupiniquim). 

 
3.1 OSWALD DE ANDRADE  
 

Oswald de Andrade, figura singular da literatura nacional do início do século XX, um 

dos grandes articuladores da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, “[...] 

foi um descobridor de caminhos, realizou a abertura da nossa literatura às novas 

expressões de contemporaneidade” (JOZEF, 1982, p. 113). Autor irreverente, 

passeou por diversos gêneros textuais com desenvoltura, escrevendo manifestos, 

poesias, romances, peças teatrais e se aventurando no âmbito filosófico ao criar e 

defender a tese “A crise da filosofia messiânica”, evidenciando sua concepção de 

mundo, ao tentar uma vaga para livre docente na Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). O amigo, professor 

e crítico literário Antonio Candido o descreveu como dono de uma “rebeldia genial”, 

extremamente bem-educado, dotado de um humor refinado, imbuído de uma 

personalidade fantástica, “uma força da natureza”2. No seu escrito “Os dois Oswalds”, 

Candido, ao dissertar de maneira “crítica e memorialística” sobre o amigo, revela as 

fases (do homem e do escritor) que não se sucedem, mas se misturam 

sincronicamente sem a coerência e a busca de unidade, desejadas por Mário de 

Andrade (seu companheiro modernista) 

 

[...] Oswald, ao contrário, era espontâneo e intuitivo, mentalmente brilhante, 
mas POUCO ordenado. Por isso nunca procurou domar racionalmente o jogo 
das contradições. Viveu com elas e elas formaram os dois blocos opostos [...] 
e indicam certa incoerência, que aliás parecia não perturbá-lo. Com sua 
enorme força de vida ele sempre arrastou tumultuosamente as contradições 
não solucionadas (CANDIDO, 1993, p.77). 

 

As contradições Oswaldianas são o arcabouço que sustentam, por assim dizer, os 

diversos papéis exercidos por ele na sua existência.  Enumeradas por Candido (1993), 

 
2 Antonio Candido comenta sobre Oswald de Andrade. < 
https://www.youtube.com/watch?v=kLVM_w7_jO0 > . 
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as contradições perpassam os diversos “Eus” contidos em um mesmo ser humano. 

Enquanto escritor era “rebelde e criador” sempre que se utilizava do humor nas suas 

obras, mas ao pretender a seriedade, tornava-se “bem menos certeiro”. Quanto ao 

seu comportamento, conviviam em perfeita harmonia o “iconoclasta irreverente da 

semana de 22” e o “orador oficial do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito – o 

XI de Agosto”. Em relação à vida pessoal, afirmava gracejamente sério ser o mais 

respeitador dos brasileiros no que diz respeito ao casamento, ainda que tenha casado 

seis vezes: “[...] quando quero uma mulher caso com ela, ao contrário da maioria dos 

homens que só têm uma mulher legal mais muitas amantes sucessivas" (CANDIDO, 

1992 ), embora as classes média e alta de São Paulo o tenham alcunhado a fama de 

imoral e anti-familiar por conta disso.   

 

Como ser humano, na vida real, e como escritor, um ser quase mítico, Oswald 

consegue transitar por entre polos distintos, muitas vezes, antagônicos sem se 

preocupar em oferecer coerência ou buscar harmonia. Ser harmonicamente 

contraditório como escritor e como ser humano, vivendo suas incoerências, suas 

divisões (normais a todo ser humano) de maneira simultânea e não separadas em 

fases, talvez se constitua a sua genialidade maior.  

 

O mais barulhento dos modernistas da semana de 22 foi também o criador de dois 

manifestos que se tornaram um marco no movimento e uma parte extremamente 

importante da sua obra: o manifesto da poesia Pau-Brasil, lançado em março de 1925 

e o manifesto Antropofágico em maio de 1928. Nunes (1970), no prefácio intitulado 

“Antropofagia ao alcance de todos”, afirma que enquanto o manifesto Pau-Brasil 

“inaugurou o primitivismo nativo” e uma apreciação introdutória da “realidade 

sociocultural brasileira”, o Antropofágico “[...] trouxe um diagnóstico para essa 

realidade” (NUNES, 1970, p. 14). Aquele enquanto “radicalização do primitivismo 

nativo” antecipa uma divergência ideológica com as outras correntes ligadas ao 

modernismo e serve de “carta de princípios e filosofia de bolso” para o grupo mais 

combativo da primeira fase, o da Antropofagia.  

 

Para que a importância dos manifestos, mais precisamente o Antropofágico, seja 

plenamente assimilada é necessário situá-los no seu lugar de fala, por assim dizer. 
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Compreendê-los é, sobretudo, observá-los e analisá-los a partir do espaço-tempo em 

que estão inseridos. Candido (2006), ao discorrer sobre momentos decisivos vividos 

pela literatura brasileira no decorrer dos séculos, destaca o romantismo (século XIX) 

e o modernismo (século XX) como movimentos que mudaram o rumo e revigoraram 

a inteligência nas artes: “[...] ambos representam fases culminantes de particularismo 

literário na dialética do local e do cosmopolita: ambos se inspiram não obstante no 

exemplo europeu” (CANDIDO, 2006, p. 118). A diferença entre essas duas 

culminâncias, ainda segundo o crítico literário, seria que enquanto o romantismo “[...] 

procura superar a influência portuguesa e afirmar contra ela a peculiaridade literária 

do Brasil” (CANDIDO, 2006, 119), o modernismo “desconhece Portugal, pura e 

simplesmente [...] a velha mãe pátria deixara de existir para nós como termo a ser 

enfrentado e superado” (IDEM, IBIDEM).  

 

Assim, ainda segundo o crítico, o primeiro através de uma valorização do “gênio 

nacional” finca a ideia de que um único padrão literário para diferentes culturas/nações 

é algo a ser superado. Era necessário que cada cultura/ nação, sem uma hierarquia 

literária a ser seguida, procurasse seu padrão específico, sua essência, sem a 

limitação imposta pela imitação de uma essência alheia à sua realidade, por assim 

dizer.  O segundo rompe com a literatura portuguesa, voltando-se exclusivamente 

para o momento e cultura brasileiros. Nas palavras de Jozef (1982, p. 109), “[...] o 

modernismo instaurou a autonomia literária e artística no Brasil, sem menosprezo do 

romantismo, que realizou a libertação do cultismo arcádico e peninsular [...]”.  

 

Importante compreender que as duas escolas literárias ao seu modo e tempo 

promoveram libertações importantes. O modernismo nutre-se, por assim dizer, das 

conquistas românticas e as supera, uma vez que seu projeto engloba o passado como 

uma maneira de fazer emergir uma identidade que nos fora negada por séculos. O 

exótico, o primitivismo constituía a nossa história enquanto nação. Ao invés de negar 

“nossas deficiências, supostas ou reais” (CANDIDO, 2006, p. 126), agora o tempo era 

de interpretá-las como superioridades. Dessa forma,  

 

[...] o projeto modernista apresentou profunda consciência crítica como 
elemento básico de sua estruturação. Foi uma revisão da estética anterior, o 
que lhe permitiu uma tomada de consciência. Integrou o passado no que 
apresentava de forma expressiva própria enquanto a Europa rompeu com o 
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passado global. Com alguns símbolos em seu programa - <«pau-brasil>, 
<<tupi>>- partiu em busca do americano, do primitivo. <O primitivismo nativo 
era o nosso único achado de 22>>, dirá Oswald (JOZEF, 1982, p. 118). 

 

Outro grande modernista da fase heroica (fase que vai de 1922 a 1930), Mario de 

Andrade, em seu ensaio “Movimento modernista” 3 , escrito vinte anos depois da 

Semana de 22, faz um balanço sobre a Semana de Arte Moderna e seus 

acontecimentos posteriores até a década de 30. Sua fala, carregada de memórias, 

enxergando o movimento a partir de um outro tempo-espaço, regido por uma 

maturidade “mais séria”, antagônica aos arroubos da juventude, observa que a 

potência destruidora do movimento modernista está ancorada na “[...] fusão de três 

princípios fundamentais: o direito permanente a pesquisa estética; a atualização da 

inteligência artística brasileira; e a estabilização de uma consciência criadora nacional” 

(ANDRADE, 1974, p. 242).  

 

Explicando objetivamente esses três princípios vitais, Jozef (1982) afirma que o 

primeiro princípio é uma característica típica das vanguardas, o segundo implica uma 

“[...] abertura da arte à realidade nacional”, não uma realidade inventada, mas sim, 

verdadeira, orgânica, enquanto que o terceiro “propõe um nacionalismo estético-

crítico” (p.111).  

 
O direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística 

brasileira e a estabilização de uma consciência criadora, continua o autor, não se 

constituem por si só uma inovação na história literária do país, uma vez que artistas 

brasileiros de outros movimentos já os haviam usado em algum momento de suas 

obras. No entanto, o uso feito por esses artistas foi individual, “sem a menor 

repercussão coletiva” (ANDRADE, 1974, p.244), sem a conjugação desses elementos 

em um todo artístico, em uma escola literária. O que os modernistas conseguiram foi 

coletivizar uma fusão que antes era individual e pontual: 

 

[...] nada disto representa exatamente uma inovação e de tudo encontramos 
exemplos na história artística do país. A novidade fundamental, imposta pelo 
movimento, foi a conjugação dessas três normas num todo orgânico da 
consciência coletiva (ANDRADE, 1974, p. 242). 
 

 
3 O texto é, na verdade, a palestra proferida por Mario de Andrade na ocasião do 20º aniversário da 
Semana de Arte de 1922, ocorrida em abril de 1942 na cidade do Rio de Janeiro.  
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3.2 ANTROPOFAGIA CULTURAL E MACUNAÍMA 
 

Segundo Fausto (2011), a antropofagia era um ritual praticado pelos povos Tupi (um 

grupo heterogêneo composto por distintas nações e/ou castas) que povoavam a 

“costa brasileira quinhentista”.  Diferentemente do canibalismo praticado por outros 

grupos indígenas – o qual era caracterizado por “comer gente para fins alimentares” 

– o ritual antropofágico tinha como finalidade a devoração de carne humana dentro de 

um contexto ritualístico ou religioso:  

 

[...] a vingança e a honra estavam inextrincavelmente ligadas à antropofagia 
[...]. o principal motivo das expedições guerreiras era fazer cativos para serem 
executados e comidos em praça pública. [...] A execução ritual dos 
prisioneiros, contudo, poderia demorar vários meses. O cativo passa a viver 
na residência do seu captor, que lhe cedia uma irmã ou filha como esposa. 
Ele tinha um papel importante nas relações interaldeãs, devendo ser 
mostrado aos parentes e amigos de aldeias vizinhas, e executado em um 
grande festim, para o qual se convidavam os aliados. Sua morte ritual era, 
assim, um momento privilegiado de articulação de aldeias em nexos sociais 
maiores (FAUSTO, 2011, p. 163-164). 
 

 
Importante ressaltar que às vésperas da execução, o cativo era afastado da “família” 

e elevado novamente à categoria de inimigo. Sua carne degustada por todos, menos 

pelo seu matador. Esse complexo ritual canibalístico da antropofagia não pode ser 

simplificado sob a ideia amplamente disseminada pelo senso comum de que “somente 

devora-se a vítima para que suas qualidades sejam absorvidas pela tribo”. Seria antes 

de tudo “um modo de reprodução social generalizado, fundado na predação e 

familiarização de subjetividades alheias” (FAUSTO, 2011, p. 168).  Assim, ainda 

segundo o autor, 

  

[...] o movimento não deve ser entendido como mera identificação ao outro 
nem como simples negação do outro. O canibal nega sua presa ao mesmo 
tempo que a afirma, pois emerge da relação como o novo sujeito afetado 
pelas capacidades subjetivas da vítima. Ele busca mobilizar a perspectiva do 
outro em proveito da reprodução de si, exprimindo a contradição entre um 
desejo centrífugo, heteronômico, e uma necessidade de autoconstituição 
enquanto sujeito autônomo (p. 169). 
 

 
Dessa forma, o ritual antropofágico, de maneira contraditória, constitui pessoas, 

sujeitos, através da apropriação de algo que lhe é exterior, as capacidades e 

perspectivas da vida de outrem. As vítimas ao terem sua existência negada, afirmam 

a identidade do seu predador: “um modo de produção de pessoas, por meio da 
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destruição de pessoas” (FAUSTO, 2011 p. 168). Os europeus habituados a julgar a 

cultura alheia a partir do seu olhar egocentricamente exógeno, carregado de sistemas 

e crenças particulares não apreenderam de início o significado ritualístico da 

antropofagia. Acostumados a estraçalharem cruelmente corpos vivos em guerras 

desumanas sob a alcunha de pretextos variados vislumbravam a devoração de 

homens mortos como algo bárbaro praticado por bestas feras. 

 

Quase quatro séculos depois, o escritor modernista, Oswald de Andrade, retoma a 

questão antropofágica indígena, não como um saudosismo romântico “[...] de uma 

literatura que se atribui a missão de articular o projeto nacional, revelando os mitos 

fundadores de uma comunidade” (BERND, 1992, p.17),  mas sim com o intuito de 

vislumbrar, de fazer emergir, de maneira endógena, a importância da nossa cultura, 

tentando construir identidades sem negar as diferenças dos variados outros, inclusive 

o europeu. O poeta ao postular seu “Manifesto Antropofágico”, em 1928, e 

posteriormente, as duas “dentições” da Revista de Antropofagia (dez números entre 

maio de 1928 e fevereiro de 1929 e quinze números entre março e agosto de 1929) 

inspira-se, então, na antropofagia Tupinambá (tribo pertencente ao tronco linguístico 

tupi-guarani) para conceber uma ideia antropófaga acerca da cultura. Ideia essa que 

tinha a devoração cultural como matriz primeira. Dessa maneira, o Manifesto deve ser 

entendido não como um manual literal, mas antes de tudo como uma metáfora cultural. 

Segundo Almino (2011), uma possível interpretação sobre a ideologia dessa metáfora 

antropofágica seria que  

 

[...] a antropofagia está obcecada pelo tema da identidade cultural nacional, 
a partir de um “nós”, cujas fronteiras são nacionais e multiétnicas, a primeira 
pessoa do plural, sujeito e objeto de todo o Manifesto. Ao procurar responder 
à questão básica sobre “o que somos” ou “o que nos une”, a metáfora 
antropófaga indica que o que nos une é o outro, é o fato dele existir, de termos 
interesse por ele e sobretudo de querermos devorá-lo. Já em seu início, o 
Manifesto deixa isto claro: “Só a antropofagia nos une. Socialmente. 
Economicamente. Filosoficamente”. E ainda: “só interessa o que não é meu” 
(p. 55). 

 

Deste modo, a antropofagia Oswaldiana, provocando verdades já pré-estabelecidas, 

instaura um pensamento de devoração crítica para com a cultura europeia. Devoração 

dialética, de acordo com Candido (2006), entre o local e o universal urge a fim de 

promover à categoria de importância cultural elementos locais invisibilizados pela 
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hegemonia europeia. Em uma cultura marcada pela ambiguidade, como a nossa, 

somos “[...] um povo latino, de herança cultural europeia, mas etnicamente mestiço, 

situado no trópico, influenciado por culturas primitivas, ameríndias e africanas” 

(CANDIDO, 2006, p.  127), em que essa herança cultural – fator estrutural em nossa 

sociedade- é por nós entendida como um status quo cultivado avidamente por 

gerações e gerações, essa proposta soa como algo indecente e ao mesmo tempo 

libertador. Indecente porque ousa elevar a um patamar de relevância algo que o 

eurocentrismo havia eficazmente nos convencido ser exemplo de atraso, selvageria e 

libertador exatamente por trazer à tona elementos fundantes da cultura brasileira 

segregados de nossa sociedade. 

 

[...] A marca unificadora do individualismo modernista, apesar de uma 
preocupação exagerada pelo único, o original, a falta de padrão, a rebeldia e 
o medo de submeter-se a escolas estéticas, foi a estruturação de um espírito 
renovador inserido no movimento histórico brasileiro, obviamente não 
conformista. Era o que Oswald teorizou sob o nome de antropofagia, isto é, a 
aceitação sob a forma de devoração crítica, da contribuição europeia e sua 
transformação em um produto novo (JOZEF, 1982, p. 108). 

 

Isso só foi possível a Oswald porque o país vivia em seu contexto histórico-cultural o 

momento modernista alavancado pelas vanguardas europeias (o cubismo, futurismo, 

expressionismo e surrealismo) “[...] que em nosso continente descobrem um novo 

espaço e um novo tempo para a literatura” (JOZEF, 1982, p. 104). As vanguardas 

europeias surgem em meio a um intenso clima eufórico diante de progressos 

industriais, tecnológicos e descobertas científicas, tais como a eletricidade, o rádio, os 

tipos sanguíneos, entre outros. No Brasil, entretanto, esse contexto difere-se do 

contexto europeu, uma vez que nosso processo de industrialização foi lento e 

protelado pelo continente europeu que não queria perder um mercado consumidor 

expressivo. É claro que aqui havia algumas indústrias entre o final do século XIX e o 

início do século XXI, mas elas não eram suficientemente expressivas para a economia 

nacional.  

 

Assim como o contexto histórico adquire novas nuances em solo brasileiro, o 

movimento universal do modernismo também o faz e regionaliza-se no Brasil, 

ganhando com a “cor local” uma identidade única. Dessa forma, o movimento de 22, 

intitulado Semana da Arte Moderna, marco cultural que inicia o movimento modernista 
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brasileiro, com seu caráter rebelde e risivelmente irônico, instaura “uma autonomia 

literária e artística” fazendo com que a cultura brasileira ganhe um ar contestatório na 

contemporaneidade.  Nas palavras de Candido (2006), 

 

[...] a Semana da Arte Moderna (São Paulo, 1922) foi realmente o catalisador 
da nova literatura, coordenando, graças ao seu dinamismo e à ousadia de 
alguns protagonistas, as tendências mais vivas capazes de renovação, na 
poesia, no ensaio, na música, nas artes plásticas (p. 124). 
 
 

As rupturas pretendidas pelos modernistas e consequente importância do manifesto 

antropofágico são melhores compreendidas quando voltamos nossos olhos para 

questões emblemáticas de nossa cultura. Colonizados por Portugal, nos formamos 

enquanto civilização sob a égide de uma metrópole fervorosamente católica 

mantenedora de um repressivo aparelhamento político-religioso. Nossa arte, até então 

imitativa do velho continente, acadêmica, sempre vislumbrou na Europa um espelho4.  

Nossa língua oficial autorizada e dominada pelas elites – “a sociedade de base 

agrícola-latifundiária” – não aceitava, nem absorvia a língua oral falada pelo povo. 

Nossas condições étnicas e mestiças nos impetravam sentimentos de inferioridade 

perante o império cultural europeu, uma vez que essas condições fixavam nitidamente 

os limites da distância que nos separava da civilização dita culta. Para alçarmos a 

condição literária vivida e perpetuada por eles, era necessário viver o alheio à nossa 

realidade.  Para uma necessária mudança paradigmática, a devoração era a única 

saída, “[...]Queremos a Revolução Caraíba. Maior que a Revolução Francesa. A 

unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem” (ANDRADE, 2011, p. 

28). 

 

Esse movimento antropofágico, proposto por Oswald, tem na obra Macunaíma de 

Mario de Andrade, seu maior representante: 

 

[...] a poesia Pau Brasil e a Antropofagia, animadas por Oswald de Andrade, 
exprimem a atitude de devoração em face dos valores europeus, e a 
manifestação de um lirismo telúrico, ao mesmo tempo crítico, mergulhado no 
inconsciente individual e coletivo, de que Macunaíma seria a mais alta 
expressão (CANDIDO, 2006, p. 130).  
 

 
4 CANDIDO (2006, p. 118) “[...] Todo o século XIX, apesar da imitação francesa e inglesa, depende 
literariamente de Portugal, através de onde recebíamos não raro o exemplo e o tom da referida 
imitação”.   
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A rapsódia Andradeana carregando consigo características usadas por Oswald em 

seus manifestos consegue expressá-las de uma maneira genial, uma vez que as 

condensa brilhantemente em uma narrativa fantástica, trazendo para a modalidade 

escrita o modo de falar do povo, sua oralidade. Ao elencar um herói nascido no fundo 

da mata-virgem, “preto retinto”, sem nenhum caráter, porque irresponsável, 

desregrado, de uma moral inexistente e, por outro lado, sem características sólidas, 

sem identidade consolidada, cujas façanhas povoam o universo indígena, Mário de 

Andrade rompe definitivamente com o cânone oficial dominante e alça à condição 

literária o rico universo cultural brasileiro. 

 

As peripécias de Macunaíma, escrita em seis dias, é resultado de intensas pesquisas 

de Mário de Andrade sobre a cultura, narrativas e música populares e incorpora os 

modos de ser, por assim dizer, da literatura oral, traço marcante do modernismo 

brasileiro. Mário encontrou Macunaíma nas narrativas do alemão Koch Grunberg 

(etnógrafo que estudou mitos e lendas dos índios do extremo norte do Brasil – limite 

com a Venezuela):  

 

[...] topei com Macunaíma no alemão de Koch-Grunberg. E Macunaíma é um 
herói surpreendentemente sem caráter. (Gozei). Vivi de perto o ciclo das 
façanhas dele. Eram poucas. [...] então veio vindo a ideia de aproveitar pra 
um romancinho mais outras lendas casos brinquedos costumes brasileiros ou 
afeiçoados no Brasil. Gastei muito pouca invenção neste poema fácil de 
escrever (ANDRADE, 2016, p. 161). 

 

Macunaíma, filho do murmurejo do rio Uraricoera com o medo da noite: “[...] concebido 

sem ato sexual, é preguiçoso para o trabalho, mas esperto para mulher e dinheiro” 

(Wisnik, acesso em 15 nov de 2017). Mata a mãe, sem intenção, quando flecha uma 

viada parida. Encontra a única mulher por quem realmente se apaixona, Ci (a mãe do 

mato) e torna-se assim o novo Imperador do mato-virgem. Sua amada transforma-se 

em estrela (a Beta do Centauro) depois que seu filho é morto pela Boiuna Luna. Antes 

de subir ao céu, entrega para seu companheiro uma muiraquitã famosa. No outro dia, 

com saudades da sua companheira, Macunaíma fura o beiço e faz da muiraquitã, a 

pedra/amuleto cuja perda o fará ir a São Paulo encontrar o gigante Pietro Pietra.  Ao 

final, Macunaíma recusa-se a virar pedra e sua morte, por assim dizer, é sua 

transformação em uma constelação, a Ursa maior.  
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Segundo Wisnik (Acesso em 15 nov de 2017), o tom antropofágico do livro consiste 

na chegada do herói à cidade de São Paulo, “[...]o olho da perspectiva selvagem que 

lê a cidade [...] a floresta Amazônica diante da cidade urbana e industrial”. Essa 

afirmação fica clara no capítulo de Macunaíma intitulado Carta pras Icamiabas em que 

ele “[...] descreve a vida de São Paulo a seu jeito” (PROENÇA, 1987, p. 173). 

Observando e analisando a cidade sob um ponto de vista ainda não “domesticado”, 

por assim dizer: 

 

[...] sabereis mais que as donas de cá não se derribam á pauladas, nem 
brincam por brincar, gratuitamente, senão que á chuvas do vil metal, repuxos 
brasonados de champanhe, e uns monstros comestíveis, a que vulgarmente 
dão o nome de lagostas. [...] as lagostas são caríssimas, caríssimas súbditas, 
e algumas hemos nós adquiridas por sessenta contos e mais; o que 
convertido em nossa moeda tradicional, alcança a vultuosa soma de oitenta 
milhões de bagos de cacau... bem podereis conceber, pois, quanto hemos já 
gasto; e que estamos carecidos do vil metal, para brincar com tais difíceis 
donas (ANDRADE, 2016, p. 69-70). 
 
 

Mostrando ironicamente a imitação que é feita de uma linguagem em desuso, um 

português arcaico, artificial, junto ao falar oral, Mário de Andrade, através de 

Macunaíma, concebe ironicamente às lagostas e não às prostitutas o valor caríssimo 

do ato de brincar que entre as Icamiabas era gratuito.  O seu olhar incivilizado, 

acostumado com a naturalidade do brincar em sua tribo, não consegue enxergar, 

analisar como o sexo é tratado nas cidades urbanas, um negócio lucrativo.  

 

Por fim, a fala de inegável lucidez e atualidade de Proença (1987) sobre as 

considerações de ininteligibilidade, que de forma recorrente, são utilizadas como 

desculpa para a diminuição da importância da obra Macunaíma, mostram que, na 

verdade, a condenação à rapsódia Andradeana ancora-se em uma velha tradição 

brasileira ainda não resolvida, ao mirar o estrangeiro como um modelo a ser seguido, 

as possibilidades para enxergar outras belezas que não sejam as imitativas são 

exterminadas e condenadas em prol da manutenção daquilo que o eurocentrismo 

alçou à condição de clássico. Dessa forma,   

Macunaíma é um livro quase sempre mal julgado. Não é um livro fácil, numa 
terra em que a cultura e o ensino, mesmo, se fazem pelo figurino europeu. 
Lendas indígenas e estudos de folclore ou são passatempo de quem não 
acha o que fazer, ou preocupação de minoria extremamente séria e científica, 
sem tempo nem gosto para vulgarizar o que sabe. Por isso, a classe média, 
a que lê ficção, se sente chocada com o livro ininteligível e adota solução 
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cômoda e que satisfaz muito a vaidade: - ‘Se eu não entendo, não presta’ E 
daí a condenação do livro” (p.17). 
 

3.3 MIKHAIL BAKHTIN 

 

Enquanto no Brasil do início do século XX, o furacão Oswald rompia tradições em 

meio ao momento modernista, na Rússia, outra força da natureza5, muito mais calma, 

mas nem por isso menos persistente, também rompia paradigmas. Mikhail Bakhtin, 

diferentemente do burguês Oswald de Andrade (embora também ele descendente de 

uma nobreza sem título) teve uma vida de restrições bastante intensas, tanto 

intelectuais quanto à sua saúde. Portador de osteomielite6 desde a juventude, vê seu 

estado de saúde piorar a partir de 1921, ao ser atacado por uma febre tifoide e a 

deterioração desse estado a partir da sua prisão, e consequente exílio, em 1929.  

 

Antes da sua prisão, Bakhtin e outros intelectuais da época partilharam em um grupo 

de estudos obras expressivas por um período regular de dez anos (1919-1929). Esse 

grupo foi denominado de o Círculo de Bakhtin pelos estudiosos de sua obra7, uma vez 

que as obras de maior destaque foram produzidas por ele. Esse Círculo, constituído 

por pessoas de distintas áreas profissionais e intelectuais – Biólogos, filósofos, 

pianistas, professores, estudiosos da literatura – compartiam de interesses em 

comum, “[...] uma paixão pela filosofia e pelo debate de ideias [...] e, mais tarde, a 

linguagem” (FARACO, 2009, p. 14). Suas três figuras mais célebres serão Mikhail 

Bakhtin, Valentin N. Voloshinov e Pavel N. Medvedev.    

 

A doença não foi um impedimento para o trabalho intelectual de Bakhtin, mas as 

barreiras impostas pelo governo de Stalin de certa maneira sim, uma vez que 

prejudicaram bastante o deslanchar da sua promissora carreira no campo dos estudos 

literários e, consequentemente, a circulação das suas obras:  

 

 
5 Usando a expressão cunhada por Antonio Candido ao se referir à personalidade de Oswald de 
Andrade como ser humano e artista. 
6 Doença infecciosa grave, aguda ou crônica, causada especialmente pelo estafilococo áureo, mais 
comum em crianças e adolescentes, que geralmente atinge ossos longos como o fêmur, a tíbia ou o 
úmero, segundo dicionário Houaiss da língua portuguesa (2003). 
7 “[...] É importante lembrar que essa denominação foi-lhes atribuída a posteriori pelos estudiosos dos 
seus trabalhos, já que o próprio grupo não a usava” (FARACO, 2009, p. 13). 
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[...] depois de condenado a dez anos de prisão nas ilhas Soloviéstski, a pena 
foi comutada para seis anos de exílio na cidade de Kustanai, no Cazaquistão. 
Nessa cidade, Bakhtin poderia ter qualquer trabalho desde que não 
lecionasse em escolas. Essa situação interrompe o processo de circulação 
de seus textos, que parecia iniciar-se com o lançamento de Problemas das 
obras criativas de Dostoiévski, em maio de 1929, só reeditado em 1963, sob 
o título Problemas da poética de Dostoiévski (TOLEDO, 2011, p. 110).  

 

A sentença dada a Bakhtin foi posta em prática, embora amigos e intelectuais da 

época como Górki e Tolstói tenham se empenhado em uma campanha favorável à 

sua libertação. Além disso, a crítica positiva dada ao livro sobre Dostoiévski, que fora 

lançado logo após a sua prisão, não foi forte o suficiente para retirar do “limbo” a obra 

e seu autor: “[...] o trabalho sobre Dostoiévski não foi impedido de circular, porém não 

seria mais prudente considerá-lo, citá-lo ou discuti-lo” (TOLEDO, 2011, p. 110). É com 

esse estudo que o filósofo da linguagem inaugura a ideia do romance polifônico, termo 

cunhado por Bakhtin para se referir a algumas obras literárias de Dostoiévski. Para o 

filósofo, esse tipo de romance seria “um fenômeno praticamente exclusivo” (FARACO, 

2009, p. 78) do literato russo.   

   

Com a promissora carreira intelectual minada, Bakhtin, condenado por diferentes 

acusações, entre elas, a de que fazia parte de uma lista de um “futuro governo russo 

anticomunista”, publicada em Paris, e a de que “[...] corrompia jovens com suas aulas 

e preleção religiosas” (TOLEDO, 2011, p. 110), vê seus escritos perderem 

legitimidade e visibilidade durante muito tempo. Com o fim do exílio, volta-se 

novamente para seus estudos e prepara uma pesquisa sobre Rabelais e a cultura 

popular na Idade Média, que, mais tarde, seria apresentada como tese ao Instituto 

Gorki para seu doutorado. Novamente seus planos são modificados. Desta vez, pela 

entrada da União Soviética na segunda guerra mundial. É nessa pesquisa que Bakhtin 

aprofunda o conceito chave carnavalização – suscitado primeiramente no livro sobre 

Dostoiévski – a partir da análise das obras Gargântua e Pantagruel de François 

Rabelais escritas no século XVI.   

 

Com o fim da guerra, em agosto de 1946, Bakhtin apresenta seu trabalho à 

universidade e “apesar dos elogios dos examinadores e a recomendação de que fosse 

concedido ao candidato o grau de doutor” (TOLEDO, 2011, p. 113), sua obra é 

recusada pelos “representantes da ordem instalada”, a responsabilidade em conceder 
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o grau de doutor transferida ao Comitê Superior de Confirmação que somente em 

junho de 1951 pronunciou-se contrário à promulgação do título de doutor ao filósofo 

russo. Assim, sua pesquisa só seria publicada 25 anos depois.  

 

Redescoberta por dois formalistas russos, na década de 1950, Jakobson e Chklóvski, 

a obra sobre Dostoiévski se fez (re)conhecida entre “[...] os jovens da nova geração 

russa” (TOLEDO, 2011, p. 113). Logo o interesse se fez aumentar e a publicação de 

variados textos acumulados por anos, postos à margem, colocaram a produção 

intelectual bakhtiniana em voga. No ocidente, esses escritos são descobertos 

somente na década de 60 (no Brasil, na década de 70). Chegam sem nenhuma ordem 

cronológica e com diversos problemas de tradução, uma vez que nem sempre havia 

palavras ou expressões correlatas no idioma traduzido (primeiramente em inglês) às 

usadas por Bakhtin em russo. Além disso, 

 

[...] boa parte dos textos do próprio Bakhtin é constituída de manuscritos 
inacabados, alguns apenas rascunhados, o que nos deixa, sem dúvida, numa 
situação de não poucas dificuldades quanto à apreensão de seu pensamento 
(FARACO, 2009, p. 15). 

 

Assim, durante muito tempo, conceitos chaves bakhtinianos, tais como “diálogo, 

interação, polifonia e gêneros do discurso” foram entendidos e utilizados de forma 

banal, sem sua devida complexidade teórico-conceitual. Ainda hoje, esses conceitos 

são interpretados de maneira equivocada não só por conta de uma falácia semântica, 

mas também devido à falta de responsabilidade de alguns pesquisadores em estudar 

a fundo a obra bakhtiniana a ser explorada. 

 

3.4 CARNAVALIZAÇÃO  
 
Mikhail Bakhtin expôs o conceito de carnavalização primeiramente em Problemas na 

Poética de Dostoiévski, aprofundando-o a partir da análise das principais obras 

literárias do escritor francês renascentista François Rabelais, Gargântua e Pantagruel, 

na obra intitulada A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Enquanto 

neste predomina o realismo grotesco, naquele prevalece o sério-cômico inspirado na 

sátira menipeia. Assim, “em Rabelais temos o inacabamento em função do riso 

estridente; em Dostoiévski esse efeito estará em função do cômico-sério e do riso 

reduzido” (DISCINI, 2010, p. 76). Para o autor russo, a obra de Rabelais traz consigo 
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uma qualidade fundamental, “[...] está ligado mais profunda e estreitamente que outro 

às fontes populares, fontes específicas” que “[...] determinaram o conjunto do seu 

sistema de imagens, assim como sua concepção artística” (BAKHTIN, 2008, p. 02). 

Por isso, para entendê-lo, segundo Bakhtin, é necessário um estudo mais 

aprofundado da cultura cômica popular em suas fontes populares mais originais – que 

ainda não haviam sido reveladas – e sua importância na Idade Média e Renascimento, 

com destaque para o lugar de extrema relevância que ela exercia na vida do povo 

medieval. As diversas festas populares junto ao carnaval propriamente dito enchiam 

as praças com risos que, segundo Bakhtin, não podem ser subestimados ou 

ignorados, uma vez que se constituem peças-chave para entender o processo de 

evolução da cultura europeia com o passar dos séculos (BAKHTIN, 2008). 

 

A ideia de carnaval, defendida por Bakhtin, diz respeito a uma festa em que todos 

participam efetivamente, não se vive o carnaval, mas sim, no carnaval, “[...] conforme 

suas leis enquanto estas vigoram, ou seja, vive-se uma vida carnavalesca” (2015, p. 

140). Essa vida, diferentemente da vida cotidiana/habitual, apresenta-se como uma 

vida às avessas, já que nesse período carnavalesco todo o sistema hierárquico 

vigente é de sobremaneira revogado para que uma outra maneira de viver sobressaia. 

Dessa forma,  

 

[...] o carnaval é a segunda vida do povo, baseada no princípio do riso. É sua 
vida festiva. A festa é a propriedade fundamental de todas as formas de ritos 
e espetáculos cômicos da Idade Média, [...] triunfo de uma espécie de 
liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, da abolição 
provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus 
[...]opondo-se [...] a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento e 
regulamentação, apontava para um futuro ainda incompleto (BAKHTIN, 2008, 
p.07,08,09). 

 

A prática carnavalesca, com seu princípio cômico, estabelecia uma oposição às festas 

oficiais imbuídas de valores já pré-estabelecidos, consagrados e temidos, apontando, 

assim, para o inacabamento, a incompletude, inerente à vida humana.   

 

Para que o conceito de carnavalização seja melhor compreendido a partir da análise 

da obra de Rabelais, Bakhtin subdivide as diversas manifestações da cultura cômica 

popular (festas públicas carnavalescas, os ritos e cultos cômicos, os bufões e tolos, 

gigantes, anões e monstros, palhaços de diversos tipos, a literatura paródica, etc.) em 
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três grandes categorias: 1. as formas e ritos dos espetáculos; 2. obras cômicas verbais 

e as diversas formas e 3. gêneros do vocabulário familiar e grosseiro. Na primeira 

categoria, dissertará sobre as diferentes festividades populares de caráter cômico e 

de como o riso é o aspecto reinante em todas elas. O filósofo da linguagem se deterá 

com maior precisão às festas carnavalescas, dada a importância, segundo ele, do 

lugar que elas ocupavam na vida do homem medievo.  

 

Na segunda categoria, o filósofo russo afirmará que as obras cômicas espelham uma 

visão de mundo carnavalesca. Praticada por monges, clérigos e eruditos, essa 

literatura traz para o mundo da escrita a comicidade medieval como uma alternativa 

risível do real. Fazem parte desse universo diversas paródias das leituras evangélicas, 

das liturgias, dos hinos religiosos, testamentos, epitáfios, decisões de concílio, entre 

outros escritos. 

 

Quanto à terceira categoria, Bakhtin (2008) declara que  

 

[...] durante o carnaval nas praças públicas a abolição provisória das 
diferenças e barreiras hierárquicas entre as pessoas e a eliminação de certas 
regras e tabus vigentes na vida cotidiana criavam um tipo especial de 
comunicação ao mesmo tempo ideal e real entre as pessoas, impossível de 
estabelecer na vida ordinária (p. 14).  
 
 

Esse novo tipo de comunicação, durante a vigência do carnaval, repleto de grosserias, 

expressões injuriosas e grosserias cheia de blasfemas que tinham como alvo as 

divindades, alçava a linguagem utilizada na praça a um status que Bakhtin chamou 

de familiar, uma vez que seus usos nesse espaço-tempo carnavalesco quebram 

distâncias e hierarquias vigentes na vida dita formal.  

 

De acordo com o pesquisador russo, essas três grandes categorias das 

manifestações da cultura cômica popular exerceram enorme influência no estilo 

literário de Rabelais. No entanto, nenhum estudioso da sua obra havia ainda 

compreendido em sua totalidade a concepção cômica de mundo que se encontra por 

trás dessas categorias como um todo porque elas sempre foram estudadas de forma 

isolada, descontextualizadas, sem levar em consideração “[...] a unidade da cultura 

cômica popular da Idade Média” (BAKHTIN, 2008, p.16). Por conta disso, argumenta 
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Bakhtin, seus pesquisadores não conseguiram decifrar plenamente “as imagens 

rabelaisianas” que em grande parte continuaram enigmáticas.  

 

O filósofo russo propõe, então, uma análise que abarque, que leve em consideração 

o caráter popular intrínseco à obra rabelaisiana em sua principal qualidade, a de estar 

“mais profunda e estreitamente” ligada às fontes populares do que qualquer outro 

grande autor da literatura ocidental como Dante, Boccaccio, Shakespeare ou 

Cervantes. Uma característica marcante inerente à cultura cômica é o riso popular que 

ocupa, segundo Bakhtin (2008), um modesto lugar nas investigações sobre a cultura 

popular e mesmo os parcos estudos sobre revelam uma natureza deformada, uma 

vez que sua análise é feita a partir de um olhar exógeno, pertencente aos valores 

culturais da burguesia moderna. 

 

A natureza complexa do riso carnavalesco é explicada por Bakhtin a partir de três 

premissas: o riso é um patrimônio do povo, universal e ambivalente. Ou seja, ele é 

inerentemente carnavalesco, de caráter popular; “[...] atinge todas as coisas e 

pessoas” e ao mesmo tempo em que é “[...] alegre e cheio de alvoroço” é também “[...] 

burlador e sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita” (2008, p.10). O autor faz 

questão de diferenciar o riso festivo popular do riso puramente satírico da época 

moderna porque, segundo ele, 

 

[...] uma qualidade importante do riso na festa popular é que escarnece dos 
próprios burladores. O povo não se exclui do mundo em evolução. Também 
ele se sente incompleto; também ele renasce e se renova com a morte. [...] 
O autor satírico que apenas emprega o humor negativo, coloca-se fora do 
objeto aludido a ele; isso destrói a integridade do aspecto cômico do mundo, 
e então o risível (negativo) torna-se um fenômeno particular (BAKHTIN, 2008, 
p. 10). 

 

 
Enquanto o riso satírico possui apenas uma direção, somente pode-se ser o 

escarnecedor, nunca o escarnecido, o riso oriundo da e na festa popular é uma via de 

mão dupla, “todos riem”. Essa inclusão, diferentemente do riso satírico que exclui, 

atesta a universalidade do riso popular medieval que propõe com sua ambiguidade a 

negação da vida oficial, séria, ao mesmo tempo em que instaura uma renovação em 

relação a essa vida, “[...] a segunda vida, o segundo mundo da cultura popular 
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constrói-se de certa forma como paródia da vida ordinária, como “um mundo ao revés” 

(BAKHTIN, 2008, p.10).   

 

Sant’ana (2003), ao dissertar sobre a diferença entre paráfrase e paródia, afirma que 

  

[...] O jogo que se estabelece entre esses dois extremos que são a paráfrase 
e a paródia é o mesmo jogo entre a automatização e a desautomatização da 
informação. Pela automatização, tem-se um reforço da linguagem conhecida. 
Pela desautomatização, tem-se a contestação desta mesma linguagem 
(SANT’ANA, 2003, p. 73). 

 

Enquanto a paráfrase reforça a informação, a continuação do que já está posto, a 

paródia contesta a informação, quebra seu sentido. Para exemplificar essa diferença, 

Sant’ana (2003) destaca o papel da contracultura dos anos 60 como criadora de uma 

paródia da sociedade a partir da inversão de papéis sociais por ela proposto.  Ao se 

apropriarem das roupas utilizadas por diferentes grupos sociais, tais como índios, 

hindus, negros e até daquelas provenientes dos baús dos seus avós, e darem a elas 

um novo significado, ao misturarem estilos e épocas com liberdade e criatividade, 

cada indivíduo instituía seu próprio paradigma. Essa quebra instaurada pelo 

movimento hippie se constituiu um “desvio”, um “estranhamento” em relação aos 

valores que sustentavam a sociedade na década de 60 e, consequentemente, um 

mudar de posição em relação aos significados vigentes (SANTANA, 2003). No 

entanto, quando o sistema de consumo se apossa dessa apropriação, transforma o 

que era paródia em paráfrase: 

 
[...] em pouco tempo as butiques de todo o Ocidente passaram a produzir em 
série aquelas roupas dentro da técnica da reprodução e da imitação. A cultura 
hippie começou a se imitar a si mesma. O que originalmente era um ato de 
contracultura, de contra-estilo, passou a ser moda. E a moda é exatamente a 
paráfrase e a estilização (SANT’ANA, 2003, p. 79). 
 
 

O movimento hippie por conta da liberdade criativa fundante do seu contra-estilo 

estabeleceu uma paródia da vida formal, por assim dizer, “[...] na medida em que 

procedeu a uma inversão do cotidiano, fazendo a superposição do sacro e do profano, 

do velho e do novo, ultrapassando as barreiras da interdição em diversos níveis” 

(SANT’ANA, 2003, p. 79) constituindo-se, por conta disso, um movimento de 

carnavalização. Assim, esse movimento de carnavalizar acontece a partir de 

apropriações desveladoras que constituem a paródia, instrumento imprescindível para 
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que a categoria bakhtiniana da carnavalização ocorra plenamente. O contrário disso 

se encontra no âmbito da estilização, da paráfrase.  

 

Os gêneros sério-cômicos apresentados por Bakhtin em Problemas da Poética de 

Dostoiévski – surgidos, de acordo com ele, na antiguidade clássica grega –  atuam 

também como um “desvio”/“estranhamento” em relação ao gêneros considerados 

sérios, tais como a tragédia, a epopeia, a retórica clássica, entre outros. Bakhtin (2015, 

p. 122) afirma que “[...] todo o campo do sério-cômico constitui o primeiro exemplo de 

literatura carnavalizada e dentro desse grupo dissonante (o do sério-cômico) daquilo 

que o ocidente elencou como clássico, chama a atenção para dois gêneros em 

especial, o diálogo socrático e a sátira menipeia. Esses gêneros, segundo o filósofo, 

estão imersos em uma cosmovisão carnavalesca específica que imbuída de uma força 

vivificante, transformadora e de uma realidade indestrutível consegue sobreviver em 

gêneros que estão em um espaço-tempo distante de tal maneira que mesmo na 

atualidade é possível perceber o fermento carnavalesco que os constitui.  

  

Bakhtin (2015), ao elencar as particularidades do gênero sério-cômico, as divide em 

três partes. A primeira diz respeito ao novo tratamento dado à realidade. Rompe-se 

com o passado das lendas ou mitos e contempla-se o contemporâneo, “[...] a 

atualidade viva, inclusive o dia a dia, é o objeto ou, o que é ainda mais importante, o 

ponto de partida da interpretação, apreciação e formalização da realidade” (BAKHTIN, 

2015, p. 123). A segunda peculiaridade está intrinsicamente ligada a primeira, já que 

por não se basearem mais no passado mítico ou lendário, e sim, de maneira 

consciente, na experiência e na fantasia livre, estão libertos para fazerem uso crítico 

do  gênero lenda. Por fim, a terceira característica refere-se aos diversos estilos e 

ampla variedade de vozes concernentes a esse tipo de gênero.  Essas 

particularidades habituais aos gêneros do sério-cômico sinalizam a diferença em torno 

do sentido que esses gêneros trouxeram para a história da literatura ocidental.  

 

Bakhtin (2015) ao analisar o carnaval na Idade Média, como um conjunto de 

festividades, afirma que o mesmo não é um fenômeno do âmbito literário, mas que 

isso não se constitui um impedimento para tal transposição, uma vez que o carnaval 

por ser  
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[...] uma forma sincrética do espetáculo de caráter ritual, muito complexa, 
variada, que, sob base carnavalesca geral, apresenta diversos matizes e 
variações dependendo da diferença de épocas, povos e festejos particulares 
[...] criou toda uma linguagem de formas concreto-sensoriais simbólicas, entre 
grandes e complexas ações de massas e gestos carnavalescos. Essa 
linguagem exprime de maneira diversificada e, pode-se dizer, bem articulada 
(como toda linguagem) uma cosmovisão carnavalesca (porém complexa) que 
lhe penetra todas as formas. Tal linguagem não pode ser traduzida com o 
menor grau de plenitude e adequação para a linguagem verbal [...], no 
entanto, é suscetível de certa transposição para linguagem cognata, por 
caráter concretamente sensorial, das imagens artísticas, ou seja, para a 
linguagem literária (BAKHTIN, 2015, p. 139-140).  

 

As formas simbólicas do carnaval, enquanto manifestação popular na Idade Média, 

são variadas e de difícil compreensão, dependendo exclusivamente do seu lugar de 

fala, por assim dizer. Logo, as diferentes épocas, povos e festejos particulares 

carregarão consigo inúmeras maneiras de simbolizar seus rituais que estão repletas 

da cosmovisão carnavalesca. Essa linguagem de formas concreto-sensoriais 

simbólicas não é passível de ser verbalizada, dada a sua complexidade. Todavia, é 

possível transpô-la para uma outra linguagem que se utilize de dinâmicas 

semelhantes. A linguagem que possibilita essa transposição, segundo Bakhtin, é a 

linguagem literária. Assim sendo, ele chamará de carnavalização da literatura essa 

transposição da linguagem carnavalesca para a linguagem literária.  

 

No terreno da linguagem literária, deparamo-nos mais uma vez com a obra 

antropofágica de Mario de Andrade, Macunaíma, para que outra tentativa de análise 

aconteça, agora sob a ótica da carnavalização. Perceber Macunaíma pelo viés 

bakhtiniano da carnavalização é um ensaio para apreensão de uma “segunda via” ou, 

como prefere Bakhtin, uma “segunda vida”, com um olhar risivelmente irônico, da 

complexidade cultural brasileira. Esse viés volta-se, entre outras coisas, para a 

apropriação das manifestações culturais nacionais em uma narrativa que se constitui 

uma paródia da estrutura do romance tradicional, repleta de um riso destronador de 

hierarquias, ao colocar em situação de igualdade colonizador e colonizado. 

 

A leitura de Macunaíma de Mário de Andrade sob o olhar da antropofagia cultural – 

inspirada na antropofagia Oswaldiana – e da carnavalização suscitou significados 

importantes para o fomento de nossa criticidade. De que maneira essa rapsódia 
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Andradeana, vista sob diferentes óticas, possibilitou mudanças de paradigmas no 

engessado ensino de literatura no ensino médio? De que modo o texto literário em 

diálogo com as concepções bakhtinianas acerca da literatura carnavalizada e com os 

pressupostos freirianos sobre a docência contribuíram para práticas de leitura 

articulada às questões sociais da comunidade de leitores na educação básica? 

 

Mikhail Bakhtin, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Paulo Freire, 

contemporâneos de um mesmo século, vivendo contextos sociais, econômicos e 

culturais extremamente distintos foram regidos sob um mesmo signo, o da rebeldia, 

manifestada pelas mais variadas formas e que trazem consigo uma marca em comum, 

a inquietude. Mentes inquietas são as grandes responsáveis pelas mudanças, para o 

bem ou para o mal, intrínsecas à humanidade. Na dialética das inquietudes são 

promovidas transformações que movimentam o mundo. A carnavalização, a 

antropofagia, a narrativa macunaímica e os pressupostos de Freire para uma docência 

que se quer progressista contribuíram, cada uma à sua maneira, para a quebra de 

paradigmas da sociedade.  
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4 QUEREMOS A REVOLUÇÃO CARAÍBA  
 

Leitor:   
Está fundado o Desvairismo. 
Mario de Andrade (Prefácio Interessantíssimo) 

 

Nos anos 90, mudanças no cenário da educação no Brasil refletem mudanças 

implementadas na América Latina como um todo. Elas tinham como finalidade uma 

adequação do sistema educacional ao processo de reestruturação produtiva que 

passava o mundo do trabalho e o novo formato delineado do papel do Estado 

(FREITAS, 2012). Para que a adequação ocorresse com sucesso, os recursos 

públicos para a educação e para as políticas sociais sofrem um enxugamento e essa 

dinâmica perversa cria um caminho diferente para a distribuição desses recursos que 

visavam a promover convicções e fundamentos das reformas sociais necessárias, 

segundo o governo, para aquele momento. Essas reformas culminam em sequelas 

duradouras para a educação brasileira que já possuía um histórico de perdas e 

retrocessos bastante significativo. Logo,  

 

[...] as reformas educativas das décadas de 80 e 90, conformando as políticas 
da educação básicas às novas exigências demandadas pelas alterações no 
âmbito da organização do trabalho, geraram, nos diferentes países, um 
quadro de crise educativa e em alguns casos, de exclusão, agora em maior 
evidência (FREITAS, 2012, p. 104).  

 

O impacto das reformas financiadas por organismos internacionais segmenta a 

educação, afetando diretamente na sua qualidade de forma negativa e contribui para 

a perpetuação da desigualdade social e não sua superação. Essa deterioração da 

educação, ainda não totalmente superada pelos governos democrático-populares que 

a partir 2003 assumem o poder no país e redimensionada no atual governo, finca 

raízes profundas também no âmbito da formação docente inicial ou continuada. Além 

disso, o crescente e danoso interesse dos setores privados em “sanar” os problemas 

enfrentados para a formação (inicial ou continuada) de profissionais da área 

educacional tem por objetivo novamente a adequação da escola “[...] ao novo padrão 

de exploração da classe trabalhadora, como vem ocorrendo desde os anos 80 e 90, 

com as alterações no âmbito do desenvolvimento econômico e produtivo” (FREITAS, 

2012, p. 105-106). 
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O docente ao buscar uma titulação como única forma de ascensão na carreira 

profissional, uma vez que os governos (indiferentemente a qual instância pertencem) 

nos fazem entender que em um plano de cargos e salários, a titulação é uma 

ferramenta de valoração imensurável, independentemente do seu agregar de 

conhecimentos, depara-se com a criação de uma demanda invisibilizada8, de certa 

maneira, pelas universidades públicas que será suprida, então, pelas instituições 

privadas. Dessa forma,  

 

[...] evidencia-se o perverso movimento que vem se produzindo 
historicamente na profissionalização dos educadores. Ao se priorizarem 
esses fatores, os próprios sistemas se desresponsabilizam frente a formação 
continuada que tem sido entendida não mais como um direito dos 
profissionais e dever do estado, mas como dever dos professores e direito do 
estado (FREITAS, 2012, p. 134). 

 

O estado enxerga a resolução do problema da formação docente continuada como 

algo pertencente às instituições privadas, as quais os docentes procurarão 

independentemente da qualidade, uma vez que o que sistema levará em conta será o 

número de horas “estudadas”. Resolve-se um problema de responsabilidade do 

governo e ainda agrada aos empresários que terão seu capital movimentado por conta 

do nicho mercadológico criado.  

 

Na contramão dessa lógica perversa, o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), por 

meio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Humanidades 

(PPGEH), ao estabelecer entre os seus objetivos o compromisso em favorecer a 

apropriação dos conhecimentos epistemológicos, pedagógicos e éticos, contribuindo 

para a formação de docentes e pesquisadores em Ensino de Humanidades9, intenta 

ser mais uma alternativa para a redução dos estragos dessa política mercadológica 

através das pesquisas feitas por seus mestrandos que resultarão, neste caso 

específico, em um projeto de extensão oferecido gratuitamente à comunidade docente 

 
8 A Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) ao não valorizar os cursos 
de especialização lato sensu junto aos programas de pós-graduação stricto sensu corrobora para que 
as universidades públicas quase não ofereçam a especialização, direcionando-os, assim, para a esfera 
privada. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) - número de pós-graduações ofertadas na 
modalidade lato sensu: 2012 – 9 cursos; 2013 – 16 cursos; 2014 – 5 cursos; 2015 – 7 cursos; 2016 – 
5 cursos e 2017 – 2 cursos. Obs: Dos 44 cursos ofertados, somente 17 pertencem à área das ciências 
humanas. Ver < http://www.daocs.ufes.br/cursos-lato-sensu > Acessado em março de 2018. 
9 Ver<http://ppgeh.vi.ifes.edu.br/wp-content/uploads/2015/09/REGULAMENTO-GERAL-DO-
PPGEH_IFES-03072015.pdf >.  Acessado em março de 2018. 
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da esfera federal e estadual como uma forma de pôr em prática o conceito de 

educação que fundamenta o IFES10 e as ações de Extensão. 

  

No Projeto Pedagógico Institucional (PDI) do IFES, apresentado ao Ministério da 

Educação/Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, estabelecido para o 

período de 2014/2 a 2019/1, constam as concepções e princípios do que é 

considerada uma ação de Extensão dentro do Instituto Federal. As referências 

adotadas para se estabelecer as diretrizes apoiam-se principalmente na Política 

Nacional de Extensão Universitária, elaborada pelo Fórum de Pró-reitores de 

Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras – FORPROEX –

, e as concepções, diretrizes e políticas em discussão no Fórum de Extensão da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – FORPROEXT.11 

 

Assim, de acordo com a FORPROEXT, a Extensão sendo um Processo educativo, 

cultural, social, científico e tecnológico visa a promover a interação entre as 

instituições, os segmentos sociais e o mundo do trabalho com ênfase em produção, 

desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, pretendendo 

o desenvolvimento socioeconômico sustentável local e regional, cujos princípios 

devem ser pautados em Interação Dialógica; Interdisciplinaridade e 

Interprofissionalidade; Indissociabilidade Ensino – Pesquisa – Extensão; Impacto na 

formação do estudante e Impacto e Transformação social.  

 

Transformação social é um desejo constante na obra de Paulo Freire. O filósofo da 

educação reafirma em seus escritos e em sua práxis o entendimento dessa 

transformação como uma dinâmica que só será alcançada por meio de uma educação 

 
10 “[...] Entende-se a educação em uma dimensão mais ampla, a qual conduz à formação de um 
cidadão, consciente de seus deveres e direitos; que compreenda a realidade e seja capaz de 
ultrapassar os obstáculos que ela apresenta; que seja capaz de pensar e intervir na perspectiva de 
possibilitar as transformações políticas, econômicas, culturais e sociais do meio em que vive. Ou seja, 
uma educação potencializadora do ser humano, enquanto integralidade, no desenvolvimento de sua 
capacidade de gerar conhecimentos a partir de uma prática interativa com a realidade, e na perspectiva 
de sua emancipação, tendo em vista a crítica à exploração socioambiental” Ver o documento completo 
em < https://www.ifes.edu.br/images/stories/files/documentos_institucionais/pdi_2-08-16.pdf >  
11  Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2019 < 
https://www.ifes.edu.br/images/stories/files/documentos_institucionais/pdi_2-08-16.pdf> Acessado em 
março de 2018. 
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crítica, desvelada, corajosa, desafiadora e humanista. Uma educação que se quer 

progressista.   

 

Euclides da Cunha ao escrever Os Sertões, publicado em 1902, livro que está entre a 

literatura e a sociologia naturalista, descreve na segunda parte intitulada “Homem” 

uma visão do povo sertanejo nordestino. Segundo ele, 

 

[...] O sertanejo é, antes de tudo, um forte. [...] A sua aparência, entretanto, 
ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, 
o desempeno, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra 
remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência 
langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. 
Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor 
do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida 
operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento 
de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. 
O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas 
linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros 
possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, 
prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do 
relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro 
reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e 
potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade 
extraordinárias (1984, p.88-89).  
 
 

Esse observar carregado de conceitos previamente estruturados que favorecem o 

homem urbano da metrópole, desmerecendo o homem do interior, pobre, sertanejo, 

nordestino, visão obnubilada acerca do ser humano, revela mais tarde ser 

contraditória, já que a força desse homem, “[...] o aspecto dominador de um titã 

acobreado e potente”, revela-se quando necessário, segundo o autor. Assim também 

o é Paulo Freire. O pobre de corpo franzino, nordestino, alfabetizado em casa pelos 

pais, estudante bolsista em uma escola de classe média do Recife, traz consigo a 

força desse homem, sertanejo do Nordeste, “[...] um titã acobreado e potente”, cuja 

força se agiganta quando vai ao encontro dos camponeses (as), favelados (as), que 

se encontravam “em um estado quase inerte diante da negação da liberdade”12, nas 

periferias do Recife e zonas rurais de Pernambuco, para alfabetizá-los. Essa força o 

acompanhou também quando se firmou como educador progressista ao escrever o 

relatório A Educação de Adultos e as Populações Marginais: O Problema dos 

 
12 Ver Paulo Freire e o Marxismo em: < https://youtu.be/Uvdc2YlcZkE >. 
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Mocambos, apresentado no II Congresso Nacional de Educação de Adultos em julho 

de 1958, no Rio de Janeiro, em que propunha uma inovação na filosofia da educação. 

Freire afirmava 

 
[...] que a educação de adultos das Zonas dos Mocambos existentes no 
Estado de Pernambuco teria de se fundamentar na consciência da realidade 
da cotidianidade vivida pelos alfabetizandos para jamais reduzir-se num 
simples conhecer de letras, palavras e frases. Afirmava também que só se 
faria um trabalho educativo para a democracia se o processo de alfabetização 
de adultos não fosse sobre – verticalmente – ou para – assistencialmente – o 
homem, mas com o homem [...]. (FREIRE, 1996, p. 35). 
 
 

Ou quando foi obrigado a sair de sua pátria, abandonando assim seu projeto 

educacional em prol de uma educação de adultos “[...] que estimulasse a colaboração, 

a decisão, a participação e a responsabilidade social e política” (FREIRE, 1996, p.35), 

por ser considerado perigoso pela ditadura militar de 64 e seus financiadores. E com 

essa mesma força humanamente titânica iniciou em Santiago do Chile uma nova 

etapa para sua obra e vida, lecionou nos Estados Unidos, aceitou o desafiador convite 

da recém libertada Guiné-Bissau para, junto com sua equipe, realizar uma campanha 

nacional de alfabetização e “andarilhou”, a convite do Departamento de Educação do 

Conselho Mundial de Igrejas, localizado em Genebra, pela África, Oceania, Ásia, 

América, sem poder visitar o Brasil, entre outras tantas várias atividades que por 

serem em quantidade demasiada, de uma imensurável importância, não cabem nessa 

breve dissertação.   

 

Dezesseis anos de exílio contribuíram paradoxalmente para a edificação da luta 

Freiriana – que ao ser interrompida em seu país de origem, ganha o mundo.  O exílio 

mesmo com seu caráter devastador, uma vez que representa uma negação violenta 

do direito de exercer plenamente sua cidadania, de estar em sua pátria com os seus, 

foi também para Freire um enriquecimento para sua práxis e teoria. Por conta disso, 

Gerhardt (1996) classifica, por assim dizer, o pensamento Freiriano antes do golpe de 

64, como a primeira fase brasileira de Paulo Freire pautada nas seguintes teses 

epistemológicas, 

 

[...] 1ª) o desenvolvimento e exercício da consciência crítica é produto de um 
“trabalho educativo crítico”; 2ª) a tarefa da educação, como instrumento do 
processo de desenvolvimento da consciência, depende de duas atitudes e 
atividades básicas: crítica e diálogo; 3ª) a consciência crítica é típica de 
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sociedades com uma verdadeira estrutura democrática. Estas teses 
dependem da assumpção segundo a qual a “razão humana” é 
completamente capaz de descobrir a “verdade”. Com essa acepção ele teve 
sucesso no desenvolvimento de sua própria perspectiva de alfabetização (p. 
161). 

 

Já em sua fase no exílio, ainda segundo o autor, Freire, possui ênfases recaídas sobre  

 

[...] o motivo hegeliano do opressor incorporado do que na mera “cultura do 
silêncio”, mais nas estruturas socioeconômicas capitalistas do que no ideal 
de liberdade nos termos das democracias ocidentais. Ele também esclareceu 
o caráter político da ciência e da educação (p. 161). 

 
 

É obvio que essas fases não se constituem antagônicas, são antes de tudo, 

complementares. Se antes havia um Freire “tático”, no exílio, estrutura-se um Freire 

“estratégico”. Sua consciência crítica transitiva tornar-se-á consciência revolucionária. 

Seu pensamento, indiferentemente a qual fase pertença, reflete a mais completa 

renúncia às diversas expressões da opressão que invisibilizam o povo pela ditadura 

do silêncio, pela negação de direitos elementares como a educação, em uma 

sociedade que ser quer democrática.  

 

4.1 FREIRE: O ANTROPÓFAGO DA EDUCAÇÃO  
 

Paulo Freire em Pedagogia da autonomia (1996) escreve o que se pode designar um 

manual para a prática docente. Nele, elenca saberes que a formação docente como 

qualquer outra formação exige, saberes tão necessários quanto a prática em si e alerta 

para a periculosidade da mera transferência de conhecimentos em uma formação, 

seja ela inicial ou continuada.  

 

A impossibilidade de vivenciar o outro, seu lugar de fala, suas condições objetivas de 

trabalho, seus conhecimentos prévios, possibilita que uma formação docente que se 

quer progressista torne-se autoritária e forme profissionais que se acreditam sujeitos, 

mas que agem como objetos.  Por isso, em Professora sim, tia não (1997), Freire, no 

quarto capítulo, “Das qualidades indispensáveis ao melhor desempenho de 

professoras e professores progressista”, elenca predicados imprescindíveis para os 

educadores e educadoras progressistas que serão gerados na sua prática cotidiana. 

Fazem parte desses predicados a humildade que reconhece que embora ninguém 
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saiba tudo, ninguém também ignora tudo; a amorosidade – que está bem longe do 

sentido do magistério ser um sacerdócio (sentido propagado no senso comum); a 

coragem – que implica o medo, mas não paralisa diante dele; a tolerância – que requer 

disciplina, ética e respeito; a decisão – que reivindica avaliação criteriosa; a segurança 

– “[...] que demanda competência científica, clareza política e integridade ética” 

(FREIRE, 1997, p. 40); a tensão entre paciência e impaciência – que sozinhas, 

isoladas, perpetuam a verborragia e o ativismo irresponsável e, por fim, a alegria de 

viver – que não mitifica a vida, antes aceita a incompletude humana, em mim e no 

outro, perante ela.  

 

Assim, segundo o educador, ao gerar esses predicados no seu fazer cotidiano, o 

docente constrói o seu lugar de sujeito consciente de seus direitos, 

 

[...] direito à sua liberdade docente, direito à sua fala, direito a melhores 
condições de trabalho pedagógico, direito a tempo livre e remunerado para 
dedicar à sua formação permanente, direito de ser coerente, direito de criticar 
as autoridades sem medo de punição a que corresponde o dever de 
responsabilizar-se pela veracidade de sua crítica, direito de ter o dever de ser 
sérios, coerentes, de não mentir para sobreviver (FREIRE, 1997, p. 42).  

 

Essa construção, no entanto, segundo Freire, não se dará sem luta, em diversos 

contextos, uma vez que esses direitos carecem ser respeitados e encarnados em 

nossa sociedade.  

 

O “pensar-certo”, uma categoria freiriana, encaixa-se na proposição de uma formação 

docente responsável, já que designa o pensar crítico desprovido de arrogância, mas 

inundado de ética para com você mesmo e com outro. Dessa forma, Freire intenta 

dizer que   

 

[...] o pensar certo não é apenas um dos saberes necessários à prática 
educativa libertadora e radicalmente comprometida com a transformação 
social, mas é uma característica fundante que articula, dialeticamente, os 
diferentes saberes hoje indispensáveis aos educadores progressistas 
(ZITKOSKI, 2017, p. 313).  

 

O comprometimento com uma educação humanista-libertadora possui princípios 

éticos com a responsabilidade. Princípios fundantes de um pensamento e práxis 

radicalmente comprometidos com a transformação social, que recusam uma 
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educação bancária-mecanicista em prol, não somente de entender, mas sobretudo de 

viver, estabelecer como um modo de vida, por assim dizer, a categoria do “pensar 

certo”. Essa atitude é necessária porque o 

 

[...] pensar certo [...] é uma postura exigente, difícil, às vezes penosa, que 
temos de assumir diante dos outros e com os outros, em face do mundo e 
dos fatos, ante a nós mesmos. É difícil, não porque pensar certo seja forma 
própria dos santos e de anjos e a que nós arrogantemente aspirássemos. É 
difícil, entre outras coisas, pela vigilância constante que temos de exercer 
sobre nós próprios para evitar os simplismos, as facilidades, as incoerências 
grosseiras (FREIRE, 1996, p. 49). 

 

Portanto, o pensar certo traz consigo uma perene vigilância necessária para, por 

exemplo, entender que seres humanos sempre serão sujeitos, nunca objetos. Esse 

entendimento é imprescindível para que possamos, enquanto formados compreender 

e exigir uma formação crítica progressista e, quando for a hora, tornar-nos formadores 

de sujeitos e não “o falso sujeito da “formação” do futuro objeto do meu ato formador” 

(FREIRE, 1996, p. 23). 

 

Entrelaçada a essa categoria, a curiosidade, entendida como uma necessidade 

ontológica Freiriana, recebe o adjetivo epistemológica para designar o ato de 

conhecer, aprender, apreender feito sob a perspectiva crítica. Por isso,  

 

[...] a curiosidade epistemológica é elemento indispensável à formação do/a 
educador/a, cuja experiência profissional deverá promover o exercício 
sistemático da curiosidade no processo de pensar e de estudar a própria 
prática (FREITAS, 2017, p. 107). 

 

O pensar certo em comunhão com a curiosidade epistemológica propiciam o real 

entendimento de que “[...] a educação é uma forma de intervenção no mundo” 

(FREIRE, 1996, p. 98) e por conta disso a falácia da educação neutra (na verdade 

mantenedora das práticas hegemônicas tradicionais) não se sustenta enquanto 

argumentação. Levando-se em consideração essas afirmações, entende-se que uma 

formação docente ética, responsável, que não me torne, e ao outro, invisível é 

fundamento primeiro para que possamos estruturar estratégias em prol de uma 

educação progressista, crítica, geradora de possibilidades e, por isso, libertadora. 

Assim,    
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[...] tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é meu testemunho 
ético o ensiná-los. É a decência com que o faço. É a preparação científica 
revelada sem arrogância, pelo contrário, com humildade. É respeito jamais 
negado ao educando, a seu saber de “experiência feito” que busco superar 
com ele. Tão importante quanto o ensino de conteúdos é minha coerência na 
classe. A coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço. (FREIRE, 
1996, p. 103). 

 

Barcelos (2013, p. 28), ao dissertar sobre formação de professores, propõe “[...] uma 

ação pedagógica que valorize os conhecimentos científicos sem esquecer o papel 

fundamental, na formação das pessoas, dos saberes da experiência e da vivência”. 

Essa estratégia educacional leva em consideração o pensamento antropofágico 

Oswaldiano ao apresentar como sugestão “[...] uma educação que coloque em contato 

a cultura local e a global” (2013, p. 28). Sua proposta apresentada, de maneira sucinta, 

“[...] tem como coinspiração local as proposições filosóficas e epistemológicas da 

Antropofagia Cultural Brasileira, e como interlocução global as ideias e proposições 

de alguns pensadores de diferentes épocas, lugares e áreas de conhecimento” 

(BARCELOS, 2013, p. 32).  

 

Essa Educação nos trópicos (título do seu livro) faz referência a postulados Freirianos 

em consonância com as ideias antropofágicas de Oswald de Andrade posteriormente 

revisitadas na antiarte proposta por Helio Oiticica na década de 1960 e na concepção 

do Teatro do Oprimido de Augusto Boal na década de 1970. Todos esses autores, 

segundo Barcelos, ousaram usar da sua criatividade para colocar em prática suas 

ideias revolucionárias ao enxergar o outro como uma possibilidade e não como uma 

ameaça.  

 

A antropofagia com sua ideia de devoração ressurge na arte de Helio Oiticica ao 

considerar seu público como participadores de sua obra, e não meros expectadores. 

Assim também Augusto Boal, no seu modo de fazer teatro, cria um método brasileiro 

de dramaturgia cuja “[...] matéria-prima é a voz dos sem voz, dos oprimidos da 

sociedade. Seja ela de que localidade do planeta for” (BARCELOS, 2013, p. 89). 

Soma-se a essa profusão os preceitos de Paulo Freire como um educador “[...] que 

criou sua própria filosofia educacional a partir do diálogo devorativo” (BARCELOS, 

2013, p. 95). Ou seja, um educador que pregava a necessidade de uma educação 

responsável com o ensino dos conteúdos, sem prescindir da ideia de que o educando 
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é também um ser constituído histórico e socialmente, por isso, sua experiência social 

pode e deve ser levada em conta no processo ensino-aprendizagem. 

 

O outro, condição da minha existência, é um universo de saberes concomitante ao 

meu, por isso, oferece subjetividades várias equivalentes em importância às minhas 

subjetividades. Ao contrário do que o eurocentrismo sempre propagou, a simples e 

complexa existência do outro não pode ser condição para seu aniquilamento, 

submissão ou invisibilidade.  Sob a perspectiva antropofágica, o outro deve servir para 

ser visto a ponto de ser devorado. Devoração que implica criatividade, algo que está 

em falta em nossas salas de aula.   

 

4.2 FREIRE – DOCÊNCIA E CARNAVALIZAÇÃO 
 
O diálogo entre a concepção freiriana de docência pautada na autonomia e o conceito 

de carnavalização do filósofo russo Mikhail Bakhtin foi feito por meio de uma leitura 

crítica realizada a partir de uma pesquisa bibliográfica. Para tanto, usamos as 

categorias carnavalescas cultura popular, o livre contato familiar entre os homens, o 

destronamento do rei do carnaval e a morte e a renovação em cotejamento com as 

obras de Paulo Freire (Pedagogia da Autonomia, Professora sim, Tia não e A 

educação como prática de liberdade) norteadoras para uma formação docente que se 

quer progressista. 

 

Bakhtin olha para o carnaval vivenciado na Idade Média sob uma perspectiva de 

contra-senso, a da cultura popular, que no seu emergir festivo, destrona valores e 

inverte papéis. Esse movimento momentaneamente subversivo (modificador de algo 

estabelecido) retrata na concretude de sua dinâmica que os paradigmas são possíveis 

de serem modificados, mesmo que de maneira efêmera e festiva, porque implica 

“viver” o mundo (leia-se a sociedade) sob um ponto de vista que burla, no seu sentido 

zombeteiro, da primazia da cultura formal, a única autorizada. Freire com sua 

pedagogia crítica observa a educação a partir de um paradigma contra-hegemônico, 

os saberes do educando. Saberes que não os oficiais, formadores de narrativas outras 

invisibilizadas e, dessa forma, silenciadas por uma episteme moldada para “[...] 

desqualificar o diferente e moldá-lo à imagem real e concreta do homem branco, 

ocidental e europeizado” (GERALDI, 2001, p. 41). Entretanto, ao contrário da 
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efemeridade da visão carnavalesca apontada por Bakhtin, Freire entende que a 

mudança na educação, a partir dos seus postulados, é da ordem do permanente. 

Assim, aponta para a possibilidade concreta de se pensar/fazer a educação um 

discurso para e com as vozes desautorizadas.   

 

Com a anulação temporária das diferenças segregadoras, é permitido ao homem 

comum uma vida às avessas da chamada vida normal.  

 
[...] as leis, proibições e restrições que determinavam o sistema e a ordem da 
vida comum [...] revogam-se durante o carnaval: revogam-se [...] tudo o que 
é determinado pela desigualdade social hierárquica e qualquer outra espécie 
de desigualdade [...] entre os homens (BAKHTIN, 2015, p. 140).  
 
 

É possível inverter papéis tão seriamente pré-fixados e  aproximar classes em posição 

desiguais que, na praça pública, viverão essa familiarização carnavalesca chamada 

pelo filósofo russo de o livre contato familiar entre os homens. Paulo Freire, em seu 

projeto humanizador do agir educativo, traz para a praça pública da sociedade, por 

assim dizer, a educação que se quer problematizante, progressista e, por isso, 

libertadora e essa visão passa necessariamente pela afirmação de que “não existe 

ensinar sem aprender”. Dessa forma,  

 
[...] O aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente 
através da retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O 
aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica na medida em que o 
ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar 
o pensado, rever-se em suas posições; em que procura envolver-se com a 
curiosidade dos alunos e os diferentes caminhos e veredas que ela os faz 
percorrer. Alguns desses caminhos e algumas dessas veredas, que a 
curiosidade às vezes quase virgem dos alunos percorre, estão grávidas de 
sugestões, de perguntas, que não foram percebidas antes pelo ensinante. 
Mas agora, ao ensinar, não como um burocrata da mente, mas reconstruindo 
os caminhos de sua curiosidade – razão por que seu corpo consciente, 
sensível, emocionado, se abre às adivinhações dos alunos, à sua 
ingenuidade e à sua criticidade – o ensinante que assim atua tem, no seu 
ensinar, um momento rico de seu aprender. O ensinante aprende primeiro a 
ensinar, mas aprende também ao ensinar algo que é reaprendido por estar 
sendo ensinado (FREIRE, 1997, p. 19) . 

 

O educador almeja que o conhecimento seja compartilhado igualmente com todos os 

sujeitos, construídos histórico e socialmente, em uma dinâmica de promoção do 

pensamento ingênuo para o pensamento crítico. Fazer com que nossa educação “[...] 

verbosa. Palavresca. [...]” que “[...] não comunica. Faz comunicados [...]” (FREIRE, 
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1967, p. 101) seja invertida em uma educação corajosa, entendida como um 

instrumento e não um milagre.  

 

Uma vez que o carnaval “[...] opunha-se a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento 

e regulamentação [...]” (BAKHTIN 2008, p. 09), a ideia de quebrar hierarquias também 

se atribuía à figura do rei. Assim, o destronamento bufão tem como finalidade parodiar, 

segundo a cultura popular, a vida séria, monológica, consagradora da ordem vigente. 

Nosso filósofo da educação ao evidenciar em forma de denúncia as mazelas de uma 

educação bancária propõe o destronamento de verdades pré-estabelecidas que 

alçaram a figura do professor (e, muitas vezes, por ele acolhida) a de único detentor 

do conhecimento dentro do ambiente escolar. Diante dessa falácia, Freire (2011) 

propõe uma alternativa democrática, coerente e responsável, ao mesmo tempo em 

que prevê a resposta engessada do professor que não quer abdicar do seu trono, por 

assim dizer, 

 

[...] por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva 
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva  em que 
a violência é constante é a convivência das pessoas é muito maior com a 
morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os 
saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 
têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e 
ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? 
A ética de classe embutida nesse descaso? “Porque, dirá um educador 
reacionariamente pragmático, a escola não tem nada a ver com isso. A escola 
não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. 
Aprendidos, estes operam por si mesmos (p. 32).  

 
 
O grande pensador da educação também afirma que é preciso desmistificar o 

autoritarismo pernicioso que perdura nas escolas que enxergam somente professores 

e pedagogos como “autorizados” para falar da educação e praticá-la.  

 

[...] Percebe-se o absurdo do autoritarismo quando concebe e determina que 
esses espaços todos pertencem por direito às autoridades escolares, aos 
educadores e educadoras, não porque simplesmente sejam gente adulta, 
pois gente adulta são também as cozinheiras, os zeladores, os vigias e são 
puros servidores destes espaços. Espaços que não lhes pertencem como não 
pertencem aos educandos. É como se os educandos estivessem apenas 
neles, mas não com eles (FRE 
IRE, 1997, p. 48-49). 
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A ambivalência do riso – umas das três premissas da natureza complexa do riso 

carnavalesco, segundo Bakhtin – nega e afirma, amortalha e ressuscita, traz consigo 

uma renovação das verdades pré-estabelecidas. O povo ao rir de seus governantes, 

ri também de si mesmo, negando todo autoritarismo medieval afirma para uma outra 

forma de viver mais alegre de viver em sociedade. Freire ao afirmar que a educação 

é a prática da procura da verdade em comum e não um aquietar de pensamentos e 

ações propõe uma mudança de uma educação massificante para uma “postura 

conscientemente crítica” perante aos conhecimentos mediados pela escola. Assim, 

nega as verdades autoritárias colocadas em prática na escola ao afirmar uma 

educação para a decisão, libertadora, crítica, problematizadora, humanizadora e 

negando-a (a educação massificante) pode sonhar com uma educação que assim 

como o riso carnavalesco seja coletiva, universal, festiva, atingindo a todas as 

pessoas, um verdadeiro “patrimônio do povo”. E para que isso ocorra, é necessário, 

segundo Freire, estar no mundo e com o mundo efetivamente, entendendo-se como 

ser incompleto perante a vida cujas possibilidades de mudança só serão palpáveis se 

forem despidas da visão fatalista e cômoda que se instala em muitos profissionais da 

educação, “[...] “que posso fazer se é sempre assim? Me chamem professora ou tia 

eu continuo mal paga, desconsiderada e desatendida. Pois que assim seja” (FREIRE, 

1997, p. 42). 

 

No entanto, ainda segundo o educador, esse pensar derrotista ao ignorar a vida como 

algo dinâmico, inundada de processos dialéticos, contribui para a permanência de 

uma educação mantenedora de desigualdades sociais. Logo,  

 

[...] esta é na verdade a posição mais cômoda, mas é também a posição de 
quem se demite da luta, da História. É a posição de quem renuncia ao conflito, 
sem o qual negamos a dignidade da vida. Não há vida nem humana 
existência sem briga e sem conflito. O conflito parteja a nossa consciência. 
Negá-la é desconhecer os mais mínimos pormenores da experiência vital e 
social. Fugir a ele é ajudar a preservação do status quo. 

 

Assim, carnavalizar aspectos da pedagogia freireana concernentes à formação 

literária docente significa olhar o ensino de literatura sob uma ótica às avessas, por 

assim dizer. De maneira alguma, isso se apresenta como um desprezo ao ensino já 

praticado, mas sim outro caminho possível.  
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Logo, trazer a cultura popular, a familiarização carnavalesca, o destronamento e 

ambivalência do riso para o centro das atenções literárias, talvez seja uma maneira 

de possibilitar o desfile de textos “não autorizados” pelo cânone escolar e, por isso, 

desconhecidos, desprezados por não fazerem parte de um lugar privilegiado junto aos 

denominados clássicos literários, gerando, dessa forma, um quebra nas forças 

centrípetas dos cânones literários em prol das forças centrífugas das literaturas que 

estão à margem; a quebra de tabus relacionados à leitura que não se encontra 

prevista nos códigos educacionais, tirando o pedestal  da literatura oficial e colocando-

a em “praça pública” para ser comungada por todos como um direito, já dizia Candido 

(2004); o destronar de algumas manifestações reificadas no ensino da literatura, tais 

como os currículos engessados, metodologias ultrapassadas, a ciência como única 

meio de conhecimento  humano, entre outros, para a construção de paradigmas mais 

criativos e democráticos.  

 

Dessa forma, quando propusemos um diálogo entre os dois filósofos, tínhamos como 

objetivo observar como o caráter carnavalizado presente na pedagogia progressista 

freiriana – utilizando para isso as categorias previamente elencadas da cosmovisão 

carnavalesca bakhtiniana – pôde contribuir para uma formação docente que fugisse 

do padrão monológico e massificante para uma dinâmica às avessas, dialógica e 

crítica.  

  

A formação do professor da área de Literatura, a partir das aproximações propostas, 

se constituiu como espaço dialógico em que os tensionamentos e as contradições 

próprias do fazer pedagógico emergiram na perspectiva do encontro polifônico das 

vozes docentes sob a ótica da educação carnavalizada. O professor, sujeito 

cognoscente e pesquisador da sua prática, assumiu nessa perspectiva uma posição 

ativa e responsiva diante das situações concretas que emergem do contexto em que 

atua, as quais desafiam as suas concepções e posições axiológicas diante do mundo 

da vida. Ao se constituir dialogicamente nos espaços sociais em que as interações 

verbais se efetivam, esse professor, ao subverter algumas práticas recorrentes nas 

aulas de Literatura, ainda bastante descoladas do contexto cultural mais amplo, 

apontou novos caminhos que potencializaram um ensino literário mais alinhado às 

questões contemporâneas e à formação humana dos alunos leitores.  
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5 A REALIDADE SEM COMPLEXOS, SEM LOUCURAS, SEM PROSTITUIÇÕES 
DO MATRIARCADO DE PINDORAMA 

 

Aguardamos uma solução estrangeira sem nos 
darmos conta de que, sendo estrangeira, será 
precisamente isto: estranha. o pensamento, antes 
da pretensão de ser atemporal, deve ter a 
pretensão primária de não ser jamais estranho, o 
saber de um outro. 
Roberto Gomes (Crítica à razão Tupiniquim). 

 

5.1 BASES TEÓRICAS DA METODOLOGIA BAKHTINIANA 
 

Para que a análise em torno da pesquisa contemplasse de forma coerente nossa 

proposição, analisar a carnavalização sob o ponto de vista da antropofagia cultural e 

suas contribuições para a formação de professores, foi necessário possibilitar uma 

dinâmica específica para perceber e estudar nosso objeto de conhecimento, o ser 

humano, enquanto produtor de discursos, “[...] objeto não só falado, mas também um 

objeto falante” (AMORIM, 2002), um sujeito em interação com outros sujeitos, 

pertencentes singularmente a um espaço-tempo específico, não idealizado.  

 

Esta pesquisa, ao explicitar o humano como objeto/sujeito de suas análises 

investigativas, recusou o modelo positivista impetrado às pesquisas relativas à vida 

em sociedade e possibilitou um aprofundamento na construção de uma 

compreensão/conhecimento sobre um grupo social (BOGDAN e BIKLEN,1994). Ou 

seja, enquanto nas pesquisas quantitativas de cunho positivista a realidade só pode 

ser apreendida com base na análise de dados coletada por um investigador que 

observa a realidade externamente, tentando exercer, assim, um controle sobre os 

fenômenos, as pesquisas qualitativas, centradas na apreensão da realidade e não no 

seu controle, utilizam-se da compreensão/interpretação dos fenômenos da vida social, 

sob a ótica dos sujeitos pesquisados, para que o pesquisador, ele também um sujeito, 

consiga compreender comportamentos/ subjetividades inerentes aos seres humanos. 

A fim de que o conhecimento produzido por essa pesquisa qualitativa fosse melhor 

aprofundado por nós, optamos, dentro dessa dinâmica, pela metodologia narrativa de 

pesquisa centrada na perspectiva dialógica bakhtiniana e na metodologia de ensino 

sob a ótica freiriana. 
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Embora Bakhtin não seja um filósofo da Educação, isso não impossibilita que a 

Educação, inspirada em seus escritos/conceitos, traga para si um conhecimento por 

ele suscitado e o tome como inspiração:   

 

[...] Se não encontramos na obra indicações diretas a que se referir quando 
pensamos a educação, podemos sim dizer que Bakhtin nada escreveu sobre 
o assunto, mas isso não autoriza dizer que nada teria dito aos educadores, 
ainda que tenha sido um deles [...] (GERALDI, 2013).  

 
 
O princípio da alteridade, norteador da obra bakhtiniana, talvez seja o primeiro 

caminho a ser percorrido para que o entrelaçamento entre o filósofo e a Educação 

comece a ser traçado: 

 

[...] Assim, nos campos de estudo de Bakhtin, está sempre presente o outro 
como ser vivo e falante. E este é precisamente o mesmo princípio fundante 
da ação educativa, ainda que às vezes esquecido porque tão profundamente 
enraizado: não há educação fora da relação entre o eu e o outro [...]. Se no 
mundo da vida não saímos de um diálogo sem com ele nos enriquecermos, 
também nos processos educativos professor e aluno saem diferentes, porque 
nessa relação ambos aprendem (GERALDI, 2013, p. 15).  

 
 

O diálogo que acontece com e no outro (sempre tenso) “[...] uma proposta, uma oferta, 

uma resposta aberta a negociações e a novas construções” (GERALDI, 2013, p.15) 

abre espaço para outras vozes se manifestarem, serem ouvidas, que não somente a 

do pesquisador. Essas vozes são constituintes de sujeitos em uma importante 

manifestação, a do seu ser único e irrepetível no mundo com outros seres também 

singulares, inseridos em um determinado lugar e tempo. Logo, fazer uso de uma 

metodologia dialógica na perspectiva bakhtiniana é abarcar ética e responsivamente 

esse ser, levando-se em consideração o reconhecimento de suas concepções e 

valores, encarando-o como um ser outro dotado de uma dimensão coletiva/social, mas 

também de uma individualidade, já que o objeto das ciências humanas é o ser 

expressivo e falante:  

 

[...] as ciências exatas são uma forma monológica de  conhecimento: o 
intelecto contempla uma coisa e pronuncia-se sobre ela. Há um único sujeito: 
aquele que pratica o ato de cognição (de contemplação) e fala (pronuncia-
se). Diante dele, há a coisa muda. Qualquer objeto do conhecimento 
(incluindo o homem) pode ser percebido e conhecido a título de coisa. Mas o 
sujeito como tal não pode ser percebido e estudado a título de coisa porque, 
como sujeito, não pode, permanecendo sujeito, ficar mudo; 
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consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico 
(BAKHTIN, 2003, p. 400). 
 

O docente como todo ser humano que produz discursos, segundo Bakhtin, sejam eles 

verbais ou não, traz consigo marcas/vozes que identificam, por assim dizer, os vários 

discursos que o constituem e que ao mesmo tempo também influenciam seu modo de 

produzi-los. Esse movimento faz com que os participantes da nossa pesquisa (o ser 

humano, mais especificadamente, o docente da área de Literatura, Humanidades e 

exatas) sejam “sujeitos produtores de discurso” (AMORIM, 2002), cujas vozes 

discursivas, dialogicamente presentes ou ausentes, perpetuam os discursos de 

resiliência ou solidificam os de resistência em relação ao ensino de literatura no ensino 

médio. 

 

Percurso Metodológico 

 

Para Mikhail Bakhtin, o ato de pesquisar é antes de tudo um ato alteritário e dialógico, 

marcado pela excepcionalidade do momento do encontro, dado como único em um 

espaço-tempo singular. Ato alteritário porque se faz prioritariamente com e entre o 

outro. Dialógico, já que tanto o Eu quanto o Tu, participantes da pesquisa, são 

constituídos por discursos verbais e não verbais advindos do seu ser e estar no 

mundo, ou seja, da suas posições diante do mundo, em determinado tempo-espaço. 

Assim, pensar uma pesquisa na área de Literatura e Humanidades é prioritariamente 

pensar o outro (o pesquisado), neste caso, os/as docentes, como sujeitos, que são ao 

mesmo tempo radicalmente distintos e com uma autonomia equivalente, pertencentes 

a uma categoria profissional específica (educadores/as que trabalham com ensino 

médio público em um Instituto Federal), inseridos em variadas relações sociais (ele/ 

ela não é apenas docente, mas também um profissional da área da educação, cidadão 

(ã), ...  ), vivenciando momentos reais e não utópicos em um espaço-tempo singulares, 

que vão negociar sentidos entre si e com o pesquisador reciprocamente. Esse 

movimento é imprescindível na metodologia dialógica de pesquisa bakhtiniana porque 

o ser expressivo e falante, objeto desta pesquisa, produz sentidos na sua interação 

recíproca com o outro em pleno chão do cotidiano escolar. Por conta disso, os 

sentidos produzidos neste tipo de pesquisa, que abarcam a incompletude humana, 
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seus estranhamentos e pertencimentos, suas refrações constituem-se como 

possibilidades e não como juízos universalmente válidos. 

 

Nossa pesquisa de abordagem qualitativa foi materializada em um projeto 

denominado “A procissão dos deuses destronados: formação carnavalizada de 

professores para o ensino de Literatura e Humanidades no ensino médio”, realizado 

de outubro a dezembro de 2018, no Instituto Federal do Espírito Santo, campus 

Cariacica, a fim de discutir sobre os problemas enfrentados para o ensino de literatura 

no ensino médio e consequente construção de soluções possíveis.  

 

Com a metodologia narrativa da pesquisa, inspirada sob a ótica bakhtiniana, aplicada 

na Educação, utilizou-se como método/técnica de pesquisa para as cenas dialógicas, 

o uso de observação participante, rodas de conversa e círculos de discussão. A 

observação participante por permitir uma interação direta/real/concreta do 

pesquisador com os docentes pesquisados, as rodas de conversa para 

falarmos/expormos opiniões, reflexões, questionamentos sobre as leituras do livro 

Macunaíma de Mário de Andrade (para cada encontro capítulos pré-selecionados) e 

os círculos de discussão para os debates feitos a partir do cotejamento dos textos 

teóricos (e vídeos) elencados para cada encontro e a narrativa Andradeana. 

 

Como instrumentos, foram utilizados entrevistas, questionários e diário de campo 

(cadernos entregues aos participantes no primeiro dia do encontro e recolhidos no 

último dia). Por fim, o corpus produzido se deu a partir das interações verbais, tanto 

as orais quanto as escritas, proporcionadas pelo uso desses instrumentos. 

 

[...] a coisa, que continua sendo coisa, influi somente sobre as coisas. Para 
influir sobre a pessoa, ela deve revelar seu potencial de sentido tornar-se 
palavra, ou seja, participar de um contexto virtual do sentido verbal [...] 
(BAKHTIN, 2003, p. 407).  

 

Ao refletirmos sobre essa outra maneira de pesquisar nas ciências humanas, nós, 

pesquisadoras também pertencentes a um espaço-tempo, a uma categoria específica, 

inseridas em variadas relações sociais, vivenciando momentos reais, plenas de nossa 

incompletude, encontramos, em nossas leituras teóricas de Paulo Freire (Professora 

sim, tia não) e Antonio Candido (O direito à literatura), a menção à figura do padre 
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francês dominicano Louis-Joseph Lebret e seu movimento intitulado Economia e 

Humanismo. Lebret criou, na França, na década de 30, um movimento, até então 

inédito no mundo, “[...] cujo objetivo principal era detectar as necessidades básicas 

dos bairros e distritos urbanos, mediante estudos avançados, observações 

sistemáticas e entrevistas [...]” (BOSI, 2012, p.  ), estabeleceu critérios para “[...] 

ressaltar a estreita relação que ele estabelece entre as necessidades do homem-em-

comunidade e os bens que as preenchem [...]” (2012, p. 256). Esses critérios o 

levaram a classificar as necessidades fundamentais do ser humano, em sociedade, 

em pessoais e coletivas. No âmbito pessoal, Lebret classificou-as como irredutíveis 

ou incompreensíveis. Dessa forma, para que a felicidade pessoal e, 

consequentemente, a coletiva seja satisfeita, é imprescindível que seja possibilitado à 

população não somente saúde e educação, mas também  

 

[...] uma quantidade de alimentos suficiente em calorias, proteínas, glicídios 
e lipídios; vestimenta de trabalho e de lazer; vestimenta íntima capaz de 
manter o calor nos períodos de frio e umidade; alojamento protetor sadio e 
sem promiscuidade; mobília básica; [...] a proximidade de serviços, incluindo 
farmácias e médicos de bairro; o trabalho regular; a vida cultural, a educação 
básica, a leitura, [...] (BOSI, 2012, p. 256-257).  
 
 

Imbuídas de um pensamento Bakhtiniano em cotejamento com os pressupostos 

teóricos do movimento Economia e Humanismo de Lebret – um ativista em prol do 

resgate da dignidade humana de grupos marginalizados em nossa sociedade – 

elaboramos uma dinâmica para a estruturação logística, por assim dizer, que julgamos 

imprescindíveis em nossos encontros com o outro: uma sala em que fosse possível 

estarmos em roda, para que cada um fosse acessível ao olhar e à fala do outro; em 

que a temperatura fosse agradável, já que os encontros se dariam de outubro a 

dezembro, meses muito quentes; longe de barulhos que nos fariam perder a 

concentração ou não ouvir integralmente a fala do outro; com uma luz favorável à 

leitura e com data show que funcionasse e que estivesse a nossa disposição.  Aliado 

a isso, um lanche que fosse saudável, saboroso, do gosto dos participantes e que não 

pesasse no estômago (nem no bolso), uma vez que nos reuniríamos antes do almoço. 

Assim, nossos encontros se deram na sala de reuniões do Instituto Federal do Espírito 

Santo (IFES), climatizada, longe de barulhos externos, com uma extensa mesa de 

reuniões, cadeiras confortáveis e para o lanche, café, bolos deliciosos e frutas. Dessa 

forma, garantiríamos condições materiais plenas para o desenvolvimento do intelecto.  
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5.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 
Assim como Bakhtin, o homem pensado por Lebret não é o idealizado, mas sim o 
concreto,  
 

[...] centro vivo e responsável de múltiplas relações: com a família, os amigos, 
a vizinhança, a cidade, a pátria, a escola, a profissão, a igreja, a imprensa, o 
sindicato, o clube, o partido; enfim, todas as instâncias socializadoras que lhe 
dão apoio identitário e dele recebem o seu trabalho ou o seu interesse [...] 
(2012, p. 256).  

 
Também o docente pensado/esperado para este projeto pertence a um espaço-tempo 

definido, com múltiplas relações sociais e diversas atividades. Dessa forma, nosso 

objeto/sujeito da pesquisa são docentes que deram aula até às dez e meia da manhã 

(nossos encontros foram das 10h30min às 12h30min), com provas para corrigir, 

atendimento a alunos, uma carga horária a ser cumprida no decorrer do dia, com 

atividades extracurriculares previstas no calendário escolar e outras não, com 

relações sociais diversas. Pertence, assim, à categoria do real, não utópico.  

 

Inicialmente, foi pensado um projeto para docentes da área de Humanidades. No 

entanto, as certezas sempre tão completas, efetivas e acabadas deram lugar à beleza 

da incompletude da vida real. Nossos encontros que se dariam entre docentes da área 

da Literatura, Artes, História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Educação Física, na 

concretude dos encontros, se materializaram entre professores e professoras de 

Literatura, Artes, Geografia, História e Química.  

 

Os participantes da pesquisa foram docentes efetivos e substitutos da área de 

Humanidades e Exatas do IFES, campus Cariacica, lugar onde leciono como 

professora efetiva a disciplina de Língua Portuguesa.  

 

Os participantes da pesquisa foram  a professora Eliane Dias Martins, mestre em 

Educação pela UFES, o professor  Marco Aurélio Furno Oliveira, mestre em Estudos 

Literários pela UFES e professora Mônica Aparecida Heloane Carvalho de Sant’ana, 

doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de Santiago de 

Compostela (USC), docentes de Língua Portuguesa. Professor Leandro do Carmo 

Quintão, doutor em História pela UFES e a professora de Artes Maria José Corrêa de 

Souza, mestre em Educação pela UFES, professora Roberta Chechetto Salles, 
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doutora em química pela UFES e professora Raquel da Silva Xavier, mestre em 

Agroquímica pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

 

5.3 ESPAÇO DIALÓGICO DA PESQUISA 
 

O local onde se deu a nossa pesquisa, o IFES – campus Cariacica, está localizado 

neste município desde 2006. Iniciou suas atividades como uma unidade 

descentralizada do CEFETES, no bairro São Francisco e somente a partir de 2012, 

funciona em sede própria no bairro Itacibá. Esse campus que funciona na periferia 

possui em seu entorno dezenas de escolas municipais e estaduais, constituindo-se 

assim um lugar privilegiado para o fomento de pesquisas envolvendo a área 

educacional.   

 

Oferece ao público cursos integrados e integrais ao ensino médio de Manutenção de 

Sistemas Metroferroviários, Portos e Administração; cursos técnicos concomitantes 

em Portos e Logística; graduação em Engenharia de Produção e Física e Mestrado 

Profissional em Física. Sua clientela é formada por alunos da região e de outros 

municípios da Grande Vitória (mais especificadamente, Viana, Vitória, Serra e Vila 

Velha). 

 

5.4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 

O Objetivo geral do projeto de formação intitulado A procissão dos deuses 

destronados: formação carnavalizada de professores para o ensino de Literatura e 

Humanidades no ensino médio foi promover possibilidades de trabalho docente na 

área de Literatura e Humanidades sob a ótica da carnavalização. A partir desse foco, 

elaboramos e executamos os objetivos específicos: identificamos e problematizamos 

as dificuldades mais pertinentes ao ensino de literatura no ensino médio a partir da 

leitura literária; lemos com os docentes textos literários diversos para problematizar o 

ensino de literatura vigente; analisamos a obra literária Macunaíma como fonte de 

inspiração para possibilidades variadas e contra-hegemônicas do ensino de literatura 

no ensino médio e elaboramos, em parceria com os professores participantes, 

caminhos possíveis de mediação do ensino de literatura, pautados em dinâmicas que 

possibilitem a prática da literatura em sala de aula como força humanizadora.  
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Esse projeto foi desenvolvido na modalidade presencial, com encontros quinzenais de 

duas horas de duração (das 10h30min às 12h30min), divididos de forma a propiciar 

ao docente um tempo razoável de estudo acerca do texto literário e teóricos elencados 

para cada tema. 

 

A Organização dos encontros formativos ficou distribuída conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 2 - Cronograma do curso. 

Encontro/Mês Título dos encontros 

1º Encontro – 

setembro 

Contextualização do projeto; análise e discussão dos 5 

primeiros capítulos do livro Macunaíma de Mário de 

Andrade. 

2º Encontro – 

outubro 

O lugar da literatura na escola 

3º Encontro – 
outubro 

Currículo: espaços de poder e o ensino de literatura 

4º Encontro – 
novembro 

Vozes docentes e as relações de poder na escola 

5º Encontro – 
novembro 

Carnavalização 

6º Encontro – 
dezembro 

Carnavalização e o ensino de literatura 

7ºEncontro – 
dezembro 

Carnavalizar para mudar paradigmas – Fechamento: 

síntese e avaliação 

 Fonte: elaborada pela autora (2019) 

 

5.5 ANÁLISE DE DADOS 
 

A metodologia narrativa pautada em princípios bakhtinianos aplicada na educação 

nega a objetificação do ser pesquisado, uma vez que, segundo Bakhtin (2003), “[...] a 

coisificação completa, extrema levaria fatalmente, ao desaparecimento da infinitude e 

da insondabilidade do sentido (de qualquer sentido) [...]”. E são os sentidos produzidos 

neste tipo de pesquisa que atuam com profundidade na obtenção de resultados, por 

assim dizer. Esses sentidos, estabelecidos em uma tríade (eu para mim, eu para o 

outro e o outro para mim), cujo princípio ético é o fundamento primeiro para que “as 
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complexas relações entre os sujeitos interpretados e o sujeito interpretador” sejam 

potencializadas em prol de uma produção de conhecimentos, instauram-se como um 

instrumento de compreensão da vida como um evento. O uso do princípio ético como 

fundamento básico se faz imprescindível para que os conhecimentos apreendidos 

neste tipo de metodologia sejam válidos e críveis. Assim, o resultado da interação 

entre sujeitos com autonomia equipolentes, embora radicalmente distintos, não 

implicará em uma sobreposição de um ponto de vista sobre o outro, uma vez que, 

segundo Bakhtin (2013), ao dissertar sobre a precisão e a profundidade do 

conhecimento produzido nas ciências humanas, afirma que “[...] nas ciências 

humanas a precisão é a superação da alteridade do alheio sem sua transformação no 

puramente meu (substituições de toda espécie, modernização, o não reconhecimento 

do alheio,...) [...]” (p. 408).  

 

Em consonância com a metodologia ancorada em pressupostos bakhtinianos, 

resolvemos dividir a análise de dados desta pesquisa em três momentos 

interdependentes: o eu para mim, que tratará da importância dessa pesquisa para a 

pesquisadora, minhas expectativas, anseios, angústias e realidades; o eu para o 

outro, que terá como finalidade explicitar de que maneira os pesquisados pensaram, 

receberam o projeto e o outro para mim, que evidenciará quem são os sujeitos desta 

pesquisa em interação, em uma dado momento, espaço, contexto, suas reflexões e 

questionamentos agrupados em três subcategorias: 1. O lugar da literatura na escola, 

2. Currículo, vozes docentes e relações de poder no ensino de literatura e 3. 

Carnavalização e o ensino de literatura.  

 

5.5.1 Eu para mim  (encontro da pesquisadora com ela mesma) 

 

Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Paulo Freire são nomes que me 

acompanham desde o pré-projeto para meu ingresso no mestrado. Leituras antigas 

da época da graduação, na década de 90, feitas sob um olhar novato na educação. 

Foi preciso revisitá-las em um tempo pré-definido e reuni-las em um gênero textual 

específico. A leitura, agora, era sob um olhar diferente, mais maduro, mas ainda 

incipiente para a teoria, embora intenso na prática (20 anos na educação, em 2017).  
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Encontrei em Mário, Oswald e Freire, em um espaço-tempo singular da minha vida de 

mestranda, um diálogo com o russo Mikhail Bakhtin, através da intermediação da 

minha orientadora, que já conhecia o filósofo russo e suas teorias. Logo, esse 

encontro tomou contornos dialógicos potentes e foi preciso, mais uma vez, (re) ler as 

obras literárias (Macunaíma e o Manifesto Antropofágico), as obras teóricas de Freire 

(Professora sim, tia não; Educação como prática de liberdade e Pedagogia da 

Autonomia) e conhecer de maneira mais profunda o conceito de carnavalização de 

Bakhtin ( primeiramente em Problemas da Poética de Dostoiévski e depois em A 

cultura Popular na Idade Média e no Renascimento). A leitura, neste momento, foi 

intensa, angustiante, inquieta e frutífera.  

 

A cada (re) leitura, minhas reflexões começaram a aproximar narrativas e ideias 

separadas em espaços, tempos e contextos distintos, em uma dialética das 

inquietudes. Na verdade, eu creio que elas sempre dialogaram entre si, eu era quem 

precisava descobrir/desvelar esse entrelaçamento. A cada aprofundamento na 

pesquisa, uma constatação, entendimento. Mário de Andrade, com suas profundas 

pesquisas sobre a cultura popular e uma contribuição etnográfica e literária sem 

precedentes no Brasil; Oswald de Andrade, “grande teórico da multiplicidade”, com a 

negação da ideia de uma identidade nacionalista com raízes no indianismo romântico, 

bradando ideias anticolonialistas que afirmavam ser correto trazer da Europa aquilo 

que nos interessava para que nós moldássemos a nosso estilo. Paulo Freire, com sua 

práxis amorosa e responsável para com outro, evidenciando que a cultura do povo é 

de extrema importância para uma educação que se quer progressista e Mikhail 

Bakhtin, que partindo da literatura, evidencia a importância da cultura popular na 

análise de obras de grandes literatos como Dostoiévski e Rabelais.  

 

Toda essa profusão de reflexões dialógicas envolvendo autores, cujas vozes 

equipolentes ressoam em tempos singulares, se materializaram em um projeto para 

formação de professores que, inicialmente, seria realizado com docentes do IFES 

campus Cariacica e de escolas estaduais do entorno. Infelizmente, como estávamos 

em ano eleitoral (eleição para governador), a superintendência de Cariacica, afetada 

pela condição certa de mudança de governador, não se mostrou interessada em 

facilitar esse encontro,  mesmo não havendo nenhum problema quanto ao espaço e 
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tempo e reconhecendo que a  própria Secretaria Estadual de Educação (SEDU) não 

possuía nenhuma formação na área de Literatura e Humanidades para oferecer aos 

seus professores do ensino médio. Eu estava em um espaço onde profissionais e 

técnicos da educação trabalham também para  formação de outros profissionais, que 

mesmo reconhecendo não haver nenhum curso/formação específica para docentes 

na área de literatura, se eximiram da responsabilidade de lutar para que isso 

acontecesse. Isso me levou a uma triste constatação, nossos governantes impetram 

à educação um não-lugar, uma inexistência porque nós, profissionais da educação, 

permitimos, de certa forma, que isso se estenda e se agigante.  

 

Eu, constituída ainda pela pretensão da objetividade e racionalidade da visão 

cartesiana da ciência, esperava que toda a área de humanas, enquanto objeto do meu 

estudo, fosse aderir à formação. Ledo engano... Meu objeto, vivo, consciente, real, 

refratário, carrega consigo alguns impedimentos, cargas horárias cheias, professores 

substitutos que não queriam se envolver, falta de interesse por conta de ser uma 

formação construída a partir da leitura literária, enfim, os mais variados motivos. Eu, 

empolgada que estava por trabalhar a partir da leitura de um livro literário, comecei a 

ficar temerosa: “O que fazer se não houver público interessado?”, “Aquilo que eu 

imaginei tão importante de ser discutido, na verdade, não interessa a ninguém?”, 

“Como fazer esse profissional lidar com uma formação que exige muitas leituras em 

um final de ano cansativo?”. Para minha surpresa, a concretude do projeto se deu, 

então, entre professores de Língua Portuguesa, Artes, História e Química  do IFES 

Cariacica. 

 

 A separação dos textos teóricos a serem utilizados em cotejamento com os capítulos 

da narrativa Andradeana foi um capítulo prazerosamente sofrido. Um prazer constatar 

que a rapsódia  de Mário de Andrade pode ser entrelaçada dialogicamente por vários 

temas/problemáticas  universais da vida escolar cotidiana tratado em diversos textos 

teóricos. E um sofrimento escolher entre um texto e outro para cada encontro, 

enquanto tudo me parece importante e inadiável. As leituras me constituíam, enquanto 

eu constituía os encontros em um movimento de formação contínua.  

Ao pensar o espaço para a formação, o material que seria dado aos participantes, a 

escolha dos textos teóricos, dos vídeos, a separação dos capítulos do livro 
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Macunaíma, as dinâmicas a serem utilizadas, até mesmo o lanche a ser consumido, 

como o outro deveria ser acolhido, percebido, inserido na formação me fez inferir que 

ao se pensar uma formação, é necessário muito mais do que querer discutir/refletir 

um tema. Ao elaborar uma formação, nos formamos primeiro em contato consigo 

mesmo na estruturação arquitetônica que envolve escolha do lugar, textos, vídeos, 

material a ser utilizado. Para formar outros sujeitos, precisava me formar enquanto 

sujeito.  

 

O meu pensar, que eu cria alteritário, estabeleceu um modus operandi para que os 

encontros fossem bem sucedidos.  Assim, no primeiro encontro, cada participante 

receberia um exemplar de Macunaíma, uma sacola de papel adesivada com o título 

do projeto de formação e dentro haveria um caderno também adesivado com o título, 

uma caneta azul, um marca texto, um marca página, um post it  e um questionário 

(apêndice A), que deveria retornar às minhas mãos antes do segundo encontro. Eu 

levaria um bolo diferente a cada encontro, que comeríamos com café, enquanto 

debateríamos, em volta da mesa, nossas leituras feitas previamente. O local dos 

encontros teria ar-condicionado e nos salvaria do calor insuportável do meses que 

antecedem o final do ano e nenhum barulho iria nos atrapalhar a concentração.  

 

Na concretude da realidade da vida, “[...] uma empreitada perigosa que não exime 

ninguém dos percalços inerentes à interação com o outro [...]” (BUBNOVA, 2013, 

p.12), mandei o PDF do livro Macunaíma para todos e todas por e-mail, já que não 

houve condições financeiras para comprar um exemplar para cada um. As sacolas 

foram feitas, o questionário só retornou a mim no segundo encontro (alguns só 

retornaram no terceiro),  as leituras nem sempre foram feitas por todos e todas, os 

bolos fizeram sucesso, embora o café sempre chegasse atrasado. Tivemos dias em 

que o ar-condicionado estava quebrado e quase sufocamos de tanto calor e perdi as 

contas de quantas vezes fomos interrompidos por pessoas que procuravam uma 

reunião que estaria acontecendo em alguma sala de reunião do campus. Enfim, a 

utopia inicial deu passagem à vida real, a estabilidade do que foi pensado/programado 

cedeu espaço para a instabilidade dos acontecimentos presentes, seus 

inacabamentos, suas incompletudes, seu devires que me fizeram 

enxergar/compreender que aquilo que há de vir, embora não caiba em um 
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planejamento de formação, também faz parte da sua composição, da sua 

arquitetônica, tal qual acontece em nossas aulas no cotidiano do chão escolar. Os 

sentidos pretendidos pela pesquisadora, na maioria da vezes, não serão os 

produzidos na formação, nada mais desconfortável e humano.  

5.5.2 O eu para o outro ( encontro dos participantes com a pesquisa/ 
pesquisadora) 

 

A cultura da subjetividade, do ego, do eu, perpetrada, durante séculos, pela filosofia 

clássica ocidental cartesiana coloca em evidência o privilégio do sujeito e sua 

dificuldade em perceber o outro com a mesma consciência com que me percebo. Essa 

posição tão consolidada em nossa sociedade não permite o entendimento Bakhtiniano 

de constituição do EU e nos coloca em uma posição cômoda, por assim dizer, perante 

a vida. Os efeitos desse tipo de pensamento, para minha pesquisa, seriam os mais 

confortáveis possíveis. No entanto, esta pesquisa, em uma perspectiva narrativa, se 

dá com seres humanos que vivenciam um cotidiano, em um mundo cujas variadas 

relações sociais, percebidas/compreendidas na inconclusibilidade da vida, se 

constituem, indissoluvelmente, em uma relação com/entre o outro, sem a vigilância 

egocêntrica da minha subjetividade. 

 

Minha constituição enquanto professora-pesquisadora-narradora passa 

indubitavelmente pelos sujeitos participantes da minha pesquisa, os/as docentes. 

Naquele momento, sob aquele ângulo dialógico, eu também seria o outro para os eus 

participantes da pesquisa. Nada mais assustador do que saber de mim pelo 

olhar/palavra do outro, o qual não tenho a menor possibilidade de controle ou 

previsibilidade. Assim, para “[...] enxergar-se a si mesmo com os olhos do outro [...] 

uma modalidade do “eu-para-outro” [...]” (BUBNOVA, 2013, p.15), me coloco perante 

a pesquisa como um sujeito ético e responsável, impelida a atos tão responsáveis 

quanto.  

 

É claro que este modo de conceber a pesquisa suscita sentimentos desconfortáveis. 

Dimensionar o que os encontros foram para o outro, além da impossibilidade de 

concretude, carrega uma preocupação com atos refratários do outro pesquisado, 

cabíveis na ordem prática da vida, mas não em um mundo teórico. Essa percepção, 
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construída nas interações verbais, orais e escritas, de cada encontro, será narrada a 

partir de acontecimentos em que o discurso dos sujeitos pesquisados se constitui em 

alguns momentos uma reflexão e, em outros, uma refração da realidade.  

 

A primeira interação verbal foi escrita, via e-mail institucional, datado de 31 de agosto 

de 2018 e endereçado aos professores do IFES campus Cariacica, mais 

especificadamente,  aos da área de Língua Portuguesa ( 3 docentes), Geografia (1 

docente), História (2 docentes), Artes (1 docente), Educação Física (2 docentes), 

Sociologia (1 docente), Filosofia (1 docente) e Química (3 docentes). É importante 

ressaltar que embora não faça parte da área de Humanidades, uma das professoras 

da matéria de Química, minha amiga, divide sala comigo no campus e já havia se 

mostrado previamente interessada em participar. Então, achei melhor convidar todo o 

corpo docente da matéria.  

 

O primeiro contexto dialógico estava se iniciando. A resposta dos sujeitos à minha 

pesquisa, via e-mail, já mostrava seus posicionamentos e de que maneira eu e o 

projeto de formação nos evidenciávamos para os pesquisados. Responderam 

positivamente os 3 docentes de Língua Portuguesa, 1 de História, a de Artes e 2 de 

Química. O professor de Geografia respondeu que não poderia participar devida à 

carga horária alta e o restante dos docentes simplesmente não responderam ao e-

mail. Não houve tempo suficiente para uma resposta? As atribulações cotidianas 

impediram uma resposta? Será que não deram credibilidade ao tema? Como não era 

uma convocação e sim um convite acharam que não haveria problemas em não 

responder?  

 

Penso que todas as perguntas possam estar corretas simultaneamente. Mas o mais 

interessante é que essas não-respostas me despertaram para algo que eu poderia ter 

feito. Se havia uma outra possibilidade de efetuar o convite, por que não o fiz? Poderia 

ter passado nas salas dos professores efetivos, na sala dos professores substitutos e 

tentado explicar, cara a cara, a proposta dos encontros. Talvez uma interação verbal 

oral, munida dos seus suprimentos –a tonalidade vocal, o gestual, o olhar – fossem 

mais convincentes do que a impessoalidade de um e-mail.  
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Dia 20 de setembro de 2018, pesquisadora e pesquisados se encontravam pela 

primeira vez para a formação. A precisão das perguntas feitas pela professora Raquel, 

de Química, me tomou de assalto: “Como você irá nos avaliar?” “Teremos que produzir 

um artigo?”. Nem bem havíamos começado o encontro e eu já representava a figura 

clássica do professor que precisa lançar mão de algum instrumento de avaliação, 

valendo nota, para que seus alunos se interessem por seu conteúdo, ainda que em 

minha mente, a formação, que eu estava ali negociando sentidos com eles/elas, fosse 

estruturada diferentemente de outras formações tradicionais.  O discurso Freiriano de 

alerta, naquele momento, encarnara-se,  

 

[...] Se, na experiência de minha formação, que deve ser permanente, 
começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me 
considero o objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele 
formado, me considero como um paciente que recebe os conhecimentos-
conteúdos-acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. 
Nesta forma de compreender e de viver o processo formador, eu, objeto 
agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o falso sujeito da 
“formação” do futuro objeto de meu ato formador [...] (2011, p. 12).  

 

Compreendi que a linha limítrofe entre o que pretendemos fazer e o que realmente 

fazemos na prática é absurdamente abissal. Assim, eu que elaborara uma formação 

pensada, não somente em um cotejamento do texto narrativo com textos teóricos, 

contemplando questões que considero importantes e que influem no andamento dos 

encontros, tais como o lugar, o clima, a facilidade de acesso, o lanche, ... enxerguei-

me como uma professora tradicional, formadora de objetos e não de sujeitos. Era 

preciso mudar esse paradigma. Não seria uma tarefa fácil. Este clima de sala de aula 

tradicional foi se dissolvendo  aos poucos, calma e demoradamente, mas de forma 

contínua, durante os encontros. Percebi que mudanças precisam de tempo e 

paciência. Eu que acreditava ser uma docente progressista, percebi que, naquele 

contexto singular, lançar mão daquilo que era para os participantes conhecido,  

confortável e tradicional, para, então, operarmos mudanças, era a única via possível. 

O tempo provou que essa estratégia era a que melhor cabia naquele contexto.  

 

Nossos encontros começavam pelo lanche, sempre um bolo diferente, bem saboroso, 

seguido de uma conversa informal sobre como eu o havia feito ou onde eu o tinha 

comprado, quem iria trazer o café, a dificuldade em ler tal capítulo de Macunaíma, o 

tempo escasso para dar conta do texto teórico, o calor... Tudo permeado por muitas 
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risadas e deboches que acompanharam as rodas de leitura sobre Macunaíma e os 

debates sobre o cotejamento dos textos. Foram encontros seriamente alegres. Algo 

não pré-determinado por mim – embora eu desejasse muito – mas um comportamento 

natural do grupo. Nós entendemos a formação de uma maneira mais leve (mas nem 

por isso menos importante),talvez porque tínhamos como ponto de partida o texto 

literário, a obra de Mário de Andrade, permeada por ironias, passagens grotescas, 

deboches surreais.  

 

Fomos contaminados por esse movimento macunaímico de ser. Parafraseando 

Wisnik13, Macunaíma foi a entidade que baixou em nossos encontros. Todo esse 

movimento me fez perceber que esse tipo de dinâmica produz sim conhecimento sem 

a tirania do sério, reafirmando o entendimento de Bakhtin sobre o riso, no livro A 

Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento (2008), 

 

[...] o riso não forjava dogmas, e não podia ser autoritário, que ele era sinal 
de não medo, que ele estava ligado ao ato de amor [...] enfim que ele estava 
ligado ao futuro, ao novo, ao qual ele abria caminho [...] (p.82-83). 
 
 

Assim, o riso se fez parte da dinâmica da formação. Não foi pré-estabelecido, mas se 

tornou responsável pela leveza em se tratar os temas, pela quebra do medo de se 

expor, principalmente das docentes da área de Química, por nos fazer construir 

conhecimentos, por abrir caminhos possíveis de sentido e entendimento. E embora 

não estivesse no script, na arquitetônica pensada para essa formação, e sim presente 

enquanto tema de pesquisa, nossa capacidade (minha e dos participantes) do riso, do 

deboche, da piada, de criar possibilidades de produção de conhecimento me fez 

entender a potência da carnavalização como uma dinâmica de vida. Meu tema de 

pesquisa tomou contornos de prática cotidiana.  

 

5.5.3 O outro para mim  

 

Quem é o outro para mim? Quem é esse sujeito-indivíduo-participante que produziu 

discursos em interação, em um projeto de formação com 7 encontros, que durou 4 

 
13 José Miguel Wisnik. Macunaíma e o enigma do herói às avessas. Canal do Café Filosófico CPFL.. 
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meses, reunindo docentes de diferentes áreas (Língua Portuguesa, Artes, História e 

Química), pautado pela sempre inicial leitura literária? Dividimos o mesmo espaço-

tempo nos encontros, mas em lugares diferentes, regidos sob uma logística singular 

de óticas, crenças, valores e contextos sociais diversos. Essa interação tensa e 

profunda, dialógica e polifônica, estabeleceu entre nós (pesquisadora, pesquisados e 

pesquisa) sentidos e em uma tentativa de narrá-los, incorro, enquanto pesquisadora 

em uma não neutralidade. Afinal, participei dos encontros, interagi, refleti, indaguei, 

percebi, compreendi, não me mantive indiferente.  

 

O conhecimento aqui produzido é sobre e a partir do vivido nos encontros. O corpus 

analisado foram as interações verbais orais gravadas e as escritas materializadas no 

caderno de narrativas. Esse corpus não pertence ao mundo teórico, e sim ao real. Por 

isso, uma neutralidade não seria cabível e lógica. No entanto, é importante ressaltar 

que a não-neutralidade não incorre na elaboração de uma pesquisa mentirosa, 

ludibriante, uma vez que todo o processo de estruturação e análise da formação e, 

consequentemente, da pesquisa como um todo foi edificado sob bases fortemente 

éticas e responsáveis. 

 

Assim, minhas relações subjetivas, mas nem por isso, menos precisas e profundas, 

aqui se subdividem em três subcategorias – “O lugar da literatura na escola”, 

“Currículo, vozes docentes e relações de poder” e “Carnavalização e o ensino de 

literatura” –em uma tentativa de resposta à pergunta fundante da minha pesquisa: de 

que modo o texto literário Macunaíma de Mário de Andrade, em diálogo com 

concepções bakhtinianas acerca da literatura carnavalizada e com pressupostos 

Freirianos sobre a docência poderiam contribuir para a resolução e enfrentamento de 

problemas ligados ao ensino de Literatura e Humanidades no ensino médio? 

 

· O LUGAR DA LITERATURA 

O grupo participante da pesquisa é composto por sete docentes (cinco mulheres e 

dois homens) do IFES- campus Cariacica cuja assiduidade foi um tanto quanto 

irregular devido a uma intensa agenda de reuniões, atividades extraclasse, comissões 

e questões de cunho pessoal. Por conta disso, na maioria dos encontros, sempre 
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havia um alguém que faltasse.  Em sete encontros, estivemos todos e todas 

reunidos/as somente duas vezes.  

 

Nossos diálogos sempre se iniciavam a partir da leitura literária e seus efeitos de 

sentido para o cotejamento com os textos/vídeos teóricos. Partir primeiramente do 

texto literário era a premissa primeira, por assim dizer, deste projeto. O texto literário 

não poderia se comportar como nos livros didáticos, uma desculpa para se trabalhar 

gramática. No nosso caso, uma desculpa para trabalhar a teoria. Deveria ser 

trabalhado na sua plenitude literária. Seria um ir e vir entre a literatura e a teoria, em 

consonância com a realidade docente.  

 

Uma das consequências mais significativas desse processo é que o sujeito 
leitor, ao se apossar do texto lido, torna-se efetivamente um autor, isto é, ao 
atribuir sentido àquilo que lê, faz o texto reviver por meio da leitura e falar 
para si e para outros leitores que venham a tomar conhecimento dessa leitura 
[...] (ANTUNES, 2015, p. 226). 

 

Essa primeira análise foi pautada nos textos que serviram de base para as discussões, 

os cinco primeiros capítulos da rapsódia Andradeana em cotejamento com o vídeo do 

professor Antonio Candido, O direito à literatura, e o texto teórico de Jadir de Morais 

Pessoa, Literatura e Formação Humana.  

 

Ao perguntar se eles haviam conseguido ler ou não os cinco primeiros capítulos de 

Macunaíma, pedi que relatassem o que tinham entendido, sentido, percebido nessa 

(não)leitura. Os professores de Língua Portuguesa e a de Artes já tinham lido 

Macunaíma em algum momento, em um passado distante, da sua graduação. 

Lembravam da história e das sensações que a obra lhes causara.  

 

Professor Marco Aurélio (Língua Portuguesa – LP) -  “Eu li Macunaíma 
quando tinha 20 anos e estou relendo agora. Percebi desde cedo que era um 
livro perturbador. Hoje, enxergo com maior nitidez o sarcasmo na rapsódia 
Andradeana. Consigo ter um olhar mais complexo sobre Macunaíma e suas 
“profusões semânticas””.  
 
Professora Mônica (Língua Portuguesa – LP)- “Eu li na graduação. Achei 
difícil, estranho... Minha primeira leitura foi horrível. Passei a gostar mais 
depois”.  
 
Professora Eliane (Língua Portuguesa – LP)–“Eu li uma única vez na 
faculdade (UFES) e isso me causou um estranhamento.  Minha professora 
(Fabiola) amava essa história e eu achei que ia amar também, pensei que ia 
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adorar. A expectativa em torno da história foi enorme e, no final, foi uma 
decepção. Eu odiei (risos)”. 
 
Professora Maria José (Artes – A )–“Eu li Macunaíma há muito tempo. 
Lembro mais de uma peça teatral”.  
 
Professora Raquel (Química – Q )–“Eu preciso dizer que estou me sentindo 
receosa porque não sou da área de português. Entre ler e assistir um filme, 
preferi ver o filme. Comecei a ler Macunaíma, mas só consegui ler a primeira 
página porque achei a leitura muito difícil. Não foi uma história que me 
agradou para querer continuar a ler”. 
 
Professora Roberta (Química–Q ) - “Meu primeiro sentimento em relação à 
Macunaíma é que se trata de uma história triste. Pensei que Macunaíma 
fosse uma mulher. Não esperava que fosse um homem. Tenho vontade sim 
de voltar na história para saber o que irá acontecer com aquela personagem. 
Eu tenho um presságio de que a história vá ser triste, meio que uma 
previsão... A história tem muitas palavras complicadas que complicam a 
leitura. Não é um texto para se ler com pressa”.  
 

O livro de Mário de Andrade, em PDF, foi mandado por e-mail, faltando apenas nove 

dias para nosso encontro oficial (dia 20 de setembro) porque tivemos uma certa 

dificuldade em conseguir um horário-dia que contemplasse todo mundo, inclusive, por 

conta de mudanças no horário dos docentes. Considero que foi um tempo pequeno e 

que fiquei bastante preocupada em como seria feita essa leitura. Minha preocupação 

transformou-se em realidade. A maioria dos docentes de Língua Portuguesa e Artes 

se apoiaram em uma leitura distante, afetiva, feita em um momento extremamente 

diverso do atual que, de certa forma, corrobora com a primeira tentativa de leitura das 

docentes de Química. No geral, o que se depreende é que a leitura de um clássico 

como Macunaíma incita um estranhamento, depois um tempo de maturação sobre o 

que foi lido, para então haver uma construção de possibilidades de compreensão. É 

uma leitura que demanda tempo e coragem.  

 

Comecei o segundo encontro entregando um resumo dos cinco primeiros capítulos 

como uma medida preventiva. Caso a leitura não tivesse novamente sido feita,  os 

participantes poderiam, de certa forma, acompanhar os debates. E mesmo com as 

leituras feitas, o uso do resumo foi responsável por uma maior agilidade na discussão. 

A professora Raquel (Q) encabeçou as falas sobre Macunaíma:  

 

“Achei a leitura difícil, cansativa. A falta de uma pontuação tradicional dificulta 
a leitura e muitas palavras eu não encontrei no dicionário online. Parece que 
a leitura não rende”. 
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O professor Marco Aurélio (LP), tentando ajudá-la, deu a ideia de ler o texto de 

maneira contínua: 

“Olha, você pode ler sem parar para descobrir os sinônimos. Somente 
continue seguindo o fluxo da narrativa. Você vai conseguir entender o bruto 
do texto, sem problemas. Depois que você entender, pode voltar para ver os 
sinônimos”. 

 
É preciso entender que a leitura de um clássico, inclusive para nós adultos, demanda 

a utilização de dinâmicas, uma maneira de “ensinar a ler” determinada obra em um 

primeiro momento. Nem todas as narrativas serão prazerosas à primeira vista e isso 

precisa ficar claro para o/a leitor/a. Pergunto se os participantes têm algo a 

acrescentar ao resumo entregue relativo ao primeiro capítulo. Começam a falar sobre 

a imbricada questão sexo e violência.  

 

Professora Raquel (Q) – “Queria falar sobre algo que me chamou a atenção. 
A sofará volta pra casa e como ela não tinha feito os trabalhos domésticos, o 
Jiguê briga com ela, bate nela. Ela fica quieta, muda...”. 
 
Professor Marco Aurélio (LP) – “Ela gosta... (risos) É o que ficou 
subtendido... “. 
 
Professora Raquel (Q)– “É ... pode até ser... ela não teve nenhuma reação 
por ter apanhado.” 
 
Professor Marco Aurélio (LP)  –“ O texto dá a entender que compensava 
ela apanhar dele, pelo que ela já ganhou com as brincadeiras de 
Macunaíma.”  
 

Este diálogo encontrará ecos quando o grupo analisa o encontro de Macunaíma com 

Ci, mãe do mato, a rainha das Icamiabas, no capítulo 3. Lá, uma cena de estupro que 

resultará em sexo consentido e apreciado pelo casal, faz o grupo levar a questão da 

violência sexual consentida para o campo do grotesco sem a anuência do deboche. 

Como “advogada do diabo” encaminhei para o lado educacional o que estávamos 

discutindo em literatura. Perguntei se tínhamos alunos e alunas com esse gosto 

“patológico” pelo sofrimento e o motivo pelo qual isso acontece.  

 

Professora Eliane (LP) –“Parece que precisamos sempre construir os muros 
de coerção”. 
 
Professora Raquel (Q) –“Quando  eu fui professora substituta em Colatina, 
uma aluna me disse que professor fulano de tal era muito ruim (no sentido de 
ser extremamente exigente), mas que, mesmo assim, ela queria ter aula com 
ele. Eu perguntei por quê. Ela respondeu dizendo que como as provas dele 
eram muito difíceis, isso me obriga a estudar para essa matéria. Quando eu 
sei que o professor é tranquilo, cobra, mas o normal, eu não me obrigo a 
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estudar muito. Eu achei muito estranho, mas ela disse preferir assim e os 
alunos que estavam na sala disseram a mesma coisa”. 
 
Professora Roberta (Q) – “Os professores de exatas, têm um problema 
muito sério: achar que nosso conteúdo é o mais difícil, o mais complicado, 
que todo mundo tem que aprender aquele conteúdo...”.  
 
Professora Raquel (Q) –“Pensamos assim... do mesmo jeito que eu fui 
cobrada na graduação, eu vou cobrar também. dessa maneira, a forma de 
avaliar vai se perpetuando... A gente acaba repetindo o que se passou com 
a gente na graduação, mestrado, doutorado... Se eu passei um grande 
perrengue e sobrevivi, então, eles também irão sobreviver”.   
 
Professora Eliane (LP) – “Ao contrário do que todos os professores pensam, 
no curso de Letras, não se lê tanto quanto seria o ideal. Pelo menos, na época 
da minha graduação... Fiz mais leitura teórica sobre o texto, autor, do que 
leitura do texto propriamente dito”. 
 

Somos frutos de uma condição educacional passada dolorosamente de geração a 

geração? Sofreria a educação do mal de Sísifo14? Estamos condenados a repetir o 

que fizeram conosco? Por que não conseguimos parar de rolar essa pedra? Por que 

continuar a propor ao aluno algo cuja repetição desmedida se mostra inútil? Quando 

olharemos para eles e realmente os enxergaremos e não a nós mesmos? 

 

Cito o vídeo de Antonio Candido, para chamar a atenção para uma afirmação feita por 

ele que considero importante. Nele, Candido defende a ideia de ser uma brutalidade 

social uma pessoa crescer sem a capacidade de ler os clássicos. Como diminuir essa 

brutalidade social, na atualidade, com o nosso/a aluno/a? 

 

Professora Raquel (Q) – “Eu também acho! Eu nunca consegui ler Camões 
e Dostoiévski”15.  
 
Professora Eliane (LP) – “A leitura do clássico é uma leitura dos pormenores, 
das intenções, do “por detrás”, ... se a gente não conseguir minimamente que 
as pessoas leiam manchete de jornais, que é mais objetiva, como vamos 
fazer com esse menino? Então, a gente tá muito atrasada com a questão da 
leitura”.  
 
Professora Raquel (Q) – “Eu conversava com Lili (Eliane) que eu tenho 
gostado muito da formação, embora nem sempre consiga acompanhar os 

 
14 Pela sua rebeldia e por ter engando os deuses, Sísifo foi condenado, por toda a eternidade, a rolar 
uma pedra de mármore até o alto de uma montanha. Cada vez que chegava perto do cume, quase 
alcançando o topo, a pedra rolava novamente montanha abaixo. Fonte:  
http://eventosmitologiagrega.blogspot.com/2010/07/sisifo.html 
 
15 Fiódor Dostoiévski, escritor russo do século XIX, considerado um dos maiores romancistas da história 
da literatura mundial, havia sido citado em momentos anteriores a essa discussão, pelo professor de 
História. Segundo ele, o jornalista, e agora senador, Jorge Kajuru ( figura apreciada pelo professor por 
sua linha crítica) considera muito inteligente quem consegue ler e entenderas obras do autor russo.  
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textos... Isso me coloca em uma situação de incômodo pela minha 
incapacidade (a professora Roberta endossou a sua afirmação). Quando eu 
vi o nome do Dostoiévski, que eu não sabia nem escrever, nem falar (rs)... 
achei tudo muito difícil. Como vou estimular os alunos, se eu não consigo?”. 
 
Professora Roberta (Q) – “Eu também me sinto meio perdida, tal qual 
Raquel. Quando comecei a ler Macunaíma, tomei um susto com tudo. É um 
texto que não estou acostumada e com esse texto teórico também. Eu saio 
da minha zona de conforto... E os artigos em Exatas são muito diretos, nós 
temos isso de ir direto ao ponto. Não há rodeios para se falar. Por conta disso, 
a temática é megadesafiadora para nós, porque nos tira da zona de conforto 
que estamos acostumados a isso”. 
 
Professora Maria José (A) –“Não é que a Literatura não esteja na escola, 
mas qual literatura está na escola...”. 
 
Professora Eliane (LP) – “No meu mestrado eu pesquisei sobre por que tal 
pessoa não gosta de tal leitura. Cheguei à conclusão que não gostamos 
daquilo que não conhecemos. Quando a escola fecha, não deixa a criança 
entrar, quando dá um currículo pesadíssimo para o professor de português e 
ele próprio não pode ser um leitor assíduo. Ele não tem condições de ler. Isso 
é uma escravização do trabalho. Que condições de estão sendo dadas a esse 
professor? o professor de português não é o professor exclusivo para 
oportunizar a leitura em sala de aula, mas é, talvez o mais importante. E ele 
mesmo não consegue fazer essa dinâmica de leitura”. 
 

Descubro que a maioria dos participantes do projeto, professoras e professores, com 

mestrado e doutorado, nunca havia lido Dostoiévski (eu mesma só fui lê-lo no 

mestrado 16 ). Não por falta de tempo, mas sim por desconhecimento. Nós, que 

fazemos parte de um grupo seleto, até mesmo dentro da educação, por sermos 

professores federais, com melhores salários e condições de trabalho do que a esfera 

municipal e estadual, não tínhamos noção da brutalidade que nos fora imposta.  Claro 

que lemos Machado de Assis, Jorge Amado, José de Alencar, ... O problema é que, 

na maioria das vezes, essa leitura foi imposta pela escola e não oportunizada. 

 

A professora Eliane (LP), então, puxa a atenção do grupo para uma citação feita no 

texto do Jadir de Morais Pessoa para o conceito de cultura reflexo X cultura de ação.  

 

“Qual a realidade do Brasil? Ser racista! Então, essa dinâmica de passar a 
ser branco, reflete o pensamento racista brasileiro. Nas linhas do Macunaíma, 
ele perverte a realidade dada, discriminatória e aí passa a ser uma cultura de 
ação, por que ele tinha que ficar branco? A literatura faz a gente pensar, 
refletir sobre o que já está dado”. 
 

 
16 Embora não possamos desconsiderar todas as leituras de clássicos que foram proporcionadas e não 
impostas pela escola.  
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Continuando a ideia de como a literatura nos ajuda a refletir sobre a nossa realidade, 

a professora Maria José (A) volta na história do estupro de Ci para afirmar que  

 

“Estamos falando da década de 20, um patriarcado forte. Quantas mulheres 
forma violentadas em sua arte? O caso da Anita Malfati e Monteiro Lobato. E 
isso foi tão forte que ela volta a pintar florzinhas. Os quadros que ela usou na 
semana de 22, ela tinha pintado em 1917. Tentaram dominar a Tarsila, mas 
não conseguiram. E quantas vezes fomos violentadas dentro da escola de 
jovens titãs?”. 
 

A relação entre literatura e educação é que potencializa nossas iniciativas de 

conhecimento e ajuda a redimensionar nossas velhas perguntas e fazer outras novas: 

“A literatura não veio para ratificar a educação, ao contrário. Ela veio para questionar 

a educação”. Se estamos falando de educação e literatura, educação para a formação 

humana, e estamos como professores em uma escola (IFES), que é notoriamente 

pública e de qualidade, como iremos lidar com o fato de, já que temos uma matriz 

curricular a ser dada, extremamente cansativa e extensa, de a literatura ser um campo 

fecundo e vasto de ajuda em nossas aulas e nós não a utilizarmos? Estamos 

percebendo que essa afirmação é verdadeira no nosso grupo de estudo. Estamos 

sentindo o quão poderoso e fecundo é o trabalho com o texto literário em si, mas de 

que maneira levar isso aos nossos alunos?  

 

· CURRÍCULO E ESPAÇOS DE PODER  

Para essa análise, foram utilizados como base para as discussões, o capítulo 9 de 

Macunaíma, intitulado Carta pras Icamiabas e como aporte teórico o artigo O que 

significa ensinar literatura no mundo contemporâneo de Benedito Antunes e os dois 

primeiros capítulos de Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire (Capítulo 1. Não há 

docência sem discência e Capítulo 2. Ensinar não é transferir conhecimento).  

 

No capítulo 9, o narrador cede sua voz para Macunaíma. É a única vez na narrativa 

Andradeana que o protagonista fala por si mesmo. Pergunto, então, aos participantes 

quais foram suas impressões sobre esse capítulo.  

 

Professora Mônica (LP) –“Macunaíma tem um olhar estrangeiro, já que é da 
selva e analisa a cidade. E essa carta lembra a carta de Pero Vaz de 
Caminha, junto com esse olhar estrangeiro que causa estranhamento...” 
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Professora Eliane (LP) - “Ao mesmo tempo ele tenta se mostrar mais culto 
em relação a essas “irmãs” da selva... Em um movimento de superioridade 
em relação a elas: estou na maior cidade do mundo e vocês não”.  
 
Professora Roberta (Q) –“Achei ele muito debochado porque ao mesmo 
tempo em que ele tem esse ar de superioridade, também pede dinheiro a 
elas. Diz que seria bom que elas aprendessem com as moças da cidade, a 
fazer sexo como ela...”. 
 
Professor Leandro (G) –“Esse capítulo fica claro como vemos as coisas pelo 
nosso ponto de vista. Macunaíma vê São Paulo, primeiro pelo sexo, depois 
descreve as ruelas, vai de cafetão a prefeito em campanha... Ele olha o micro 
e vai para o macro. O tempo que ele vai vivendo na cidade, amplia o olhar 
dele”. 
 
Professor Marco Aurélio (LP) - “Mario de Andrade tinha muita cultura 
mesmo. O sexo para o matuto é natural... Mario pega isso e coloca como uma 
coisa estranha. Ele chega em uma cultura, absorve, mas também ele tem sua 
própria forma de enxergar, é uma antropofagia (...)”. 

 
O ponto de vista sob o qual Macunaíma observa São Paulo é único, singular, 

antropofágico, como mencionou o professor Marco Aurélio. Originário da selva, agora 

habitante de um cidade grande, tenta passar para suas súditas, as Icamiabas, suas 

impressões repletas de vivências múltiplas. Sua carta resulta de uma devoração: o 

olhar selvagem contempla o urbano e enquanto descontrói o que está posto, constrói 

outros sentidos. Uma reflexão me domina, se fôssemos fazer uma carta dessa para 

descrever nossas aulas, tendo como destinatário nossos alunos ou a sociedade, qual 

seria seu conteúdo? O professor Marco Aurélio (LP) é ironicamente implacável em 

sua resposta, “Não daria para publicar!” 

 

Nossas risadas sobre sua resposta corroboram com a ironia feita e também nos 

denunciam. É muito difícil nos desvelarmos para o outro, mesmo entendendo que ele 

também possui a mesma dificuldade. Enxergamos no excedente do outro nosso 

próprio excedente e isso nos angustia. Peço, então, que olhemos para nosso currículo 

com um olhar antropofágico, tal qual Macunaíma fez com a cidade de São Paulo. 

Ontem, éramos nós quem estávamos no ensino médio como alunos e hoje somos 

professores. Como enxergamos essa sala de aula, produto de um currículo que no 

passado nos teve como alunos e no presente nos têm como professores?  

 

Professora Irma17 – “É um movimento contrário, de desconstrução de uma 
sala de aula que já não existe mais, já passou... voltar a ser selvagem”. 
 

 
17 Neste dia, em especial, tivemos a participação da professora de Inglês.  
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Professora Eliane (LP) – “Então, quando conversava com Raquel e Irma 
(professora de inglês), essa manhã, sobre o final do ano, Raquel me disse 
que tinha um mês e meio, praticamente, de aula ainda. Eu e Irma falamos pra 
ela que faltava um mês para terminar o ano porque eu não adentro dezembro 
com matéria nova nunca. Aí, Raquel disse que em Química isso nunca 
aconteceria. Ela tem que começar matéria nova sim em dezembro, de 
qualquer jeito. Eu preciso cumprir o currículo... então, disse para ela por que 
você está se sacrificando tanto, se punindo e punindo o aluno? Como o aluno 
terá abertura para o novo, lá em dezembro, sem fazer uma análise se ele está 
receptivo em aprender coisas novas em um mês que ele está exausto?... Não 
fico fissurada em cumprir um currículo porque sou eu é quem sei o que é mais 
importante. Então, perguntei pra Raquel: essa matéria é tão importante assim 
para o início do outro ano? Ela é pré-requisito para o outro ano? Ela disse 
que era importante, mas não era pré-requisito. Então, eu perguntei pra ela 
por qual motivo ela estava sofrendo tanto!”   
 
Professora Roberta (Q) – “Eu entendo muito Raquel e compartilho desse 
sentimento. Não dou conteúdo em dezembro. Mas eu fico incomodadíssima 
com matéria atrasada, como estou agora com point 2. Já estou sofrendo por 
ano que vem... Me sinto com a consciência pesada de dizer para eles que 
não darei um assunto que pode cair no Enem. Temos muitos meninos que 
não irão fazer pré-vestibular por conta do tempo. Então, eles só têm aqui! Eu 
não dou o conteúdo e ele cai? Isso é muito sofrido pra gente...Mas eu entendo 
que o aluno nem sempre está receptivo para entender o assunto...”. 
 
Professor Leandro (G) – “Vivemos um problema de mudança de paradigma. 
A escola do jeito que está não dá mais... não tem solução mais esse modelo 
educacional! Eu saio frustrado das aulas!”  

 
Sobre isso Freire (2011) nos interroga,“[...] Por que não estabelecer uma necessária 

“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência 

social que eles têm como indivíduos?[..]” (p. 15). Não seria isso uma possibilidade de 

uma desconstrução? 

 
Professora Maria José (A) –  “Eu penso que Macunaíma não cabe em uma 
caixinha. Ele é muitos! Então, quando você pergunta o que tem em 
Macunaíma que questiona a escola, a educação.. Eu penso que é isso... a 
contradição o tempo todo... quando a gente coloca todo mundo dentro de 
uma caixinha também. Às vezes, a gente esquece que nossa sala de aula é 
plural, heterogênea,...”. 
 
Professora Roberta (Q) – “ O capítulo da carta traz duas visões, né?! 
Primeiro aquela realidade que ele está passando na carta e segundo o filtro 
que ele coloca porque ele não conta toda a verdade... então, ele dá uma 
maquiada na história... que está tudo bem com o gigante... Que está tudo sob 
controle... Então, quando a gente faz uma autoavaliação daquilo que a gente 
faz, simplesmente a gente dá uma maquiada... e aí quando olhamos o aluno, 
a gente fala: “o aluno tá aguentando... Eu quando era aluna, eu rendia, eu me 
dava muito bem...” E a gente acaba avaliando do jeito que a gente quer 
porque é mais cômodo. É muito difícil a gente tirar a máscara e mostrar a 
verdade nua e crua... Ontem, em uma reunião, falamos sobre isso... “gente, 
vamos parar de dar aula de laboratório depois das três e cinquenta, o menino 
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está cansado...”18 Aí você ouve o professor dizer “Mas o meu aluno rende!”, 
mas a fala do menino não é essa, eles estão dizendo que estão cansados...” 
 
Marco Aurélio (LP) – “É um narcisismo nosso...” 

 

O olhar antropofágico na educação requer uma urgente desapropriação desse nosso 

narcisismo encaixotado, “que acha feio aquilo que não é espelho”, o que não nos 

reflete. Exige, ao contrário, um olhar de alteridade ao se interessar sobre aquilo que 

não é nosso e sim do outro, o não refletir de nossa imagem , mas sobretudo o refratar. 

Sobre isso, também Freire (2011) nos interroga: 

 

[...] Como posso respeitar a curiosidade do educando se, carente de 
humildade e da real compreensão do papel da ignorância na busca do saber, 
temo revelar o meu desconhecimento? Como ser educador, sobretudo numa 
perspectiva progressista, sem aprender, com maior ou menor esforço, a 
conviver com os diferentes? [...] (p. 27). 

 
A resposta irônica do professor Leandro ecoa pesarosamente em todos nós. 
 

Professor Leandro (G) – (sendo irônico) “Mas esse aluno tá no IFES!” 
 
Professora Roberta (Q) – “E isso pesa tanto...estar no IFES soa como uma 
obrigação o menino entender e dar conta, absorver tudo que a gente fala em 
sala de aula...” 

 
O atestado de qualidade da escola pública federal passará também pela anulação da 

condição de sujeito desse aluno? Qual o preço que estamos pagando por isso? Neste 

momento de desconforto, a professora Roberta citou o texto teórico de Benedito 

Antunes para externar algo que a deixou profundamente incomodada na leitura 

teórica.  

Professora Roberta (Q) –“Fiquei muito sofrida com o texto! Primeiro que ele 
fala, a partir da literatura, algo que seja geral para todas as matérias. Parece 
que na educação as coisas nunca mudam! Senti na pele como a educação 
está estagnada! E eu fiz um histórico, uma reflexão dos meus 12/13 anos em 
sala de aula e percebi que nunca mudei nesses 12 anos!” 
 
Professora Raquel (Q) –“O texto mexeu muito comigo também! O pessoal 
de exatas precisa ter mais oportunidades de falar sobre isso. Acabamos não 
tendo.Eu lembro de um pedagogo, Dable, com muita sensibilidade, que ao 
me ver sofrendo muito com o currículo, sempre me falou essa frase: a escola 
é do século XIX, as pessoas do século XX, mas a educação é do século XXI. 
Eu sempre fiquei pensando... a escola não evolui... mas acho que tem que 
começar com a gente, fazendo essa reflexão. Nos meus anos de sala de aula, 
16 anos no total, eu consegui mudar. E confesso que já fui muito mais 
tradicional. Confesso que já consegui mudar algumas coisas, mas confesso 
que ainda tenho coisas que não mudaram. Como essas coisas do currículo. 
Você tem uma quantidade de coisas para dar que estão na ementa. Quer 

 

18 No IFES campus Cariacica, o regime de estudo é integral, das 07h00 às 15h50min. 
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queira ou não, os alunos serão cobrados no Enem. Isso é muito sofrido pra 
gente! Eu fico muito mal. Conversando com uma turma, eu disse que 
precisava marcar aula extra e eles me responderam que todos os professores 
estavam marcando aula extra. Em outubro, só dei duas semanas de aula”. 
 
Professora Mônica (LP) – “Nos últimos 14 anos, eu dei aula fora. Dei aula 
para pessoas que optavam por ter aula de português, em três universidades, 
na Espanha. É muito diferente quando o aluno opta, quer a matéria”. 
 
Professora Eliane (LP) – “Às vezes, a gente requer do aluno um olhar 
especialista como o nosso... A gente supervaloriza muito o conteúdo e o 
currículo vira uma camisa de força que maltrata o professor e maltrata o 
aluno. Por que essa necessidade? Fazer o processo inverso dessa educação 
bancária é trabalhar a humildade do professor. Porque o professor se coloca 
em um pedestal, eu sou o detentor do saber, e ele não é! Todo saber é 
construído coletivamente, já pinçando com Bakhtin, (risos) e quando a gente 
não valoriza aquilo que o aluno já traz para a sala de aula, que tipo de 
envolvimento esse aluno vai ter com que a gente tá falando?  
 

Qual conhecimento deve ser ensinado? Quem decide isso? Qual a finalidade do nosso 

trabalho em sala de aula? Ser aluno do IFES implica em mais opressão? Por que 

estamos demorando tanto para desconstruir algo que nos oprime? Nossas ações para 

a desconstrução são isoladas. Não deveriam ser coletivas, já que o problema é 

comungado por todos e todas? A caixa que me encarcera é a mesma que encarcera 

o aluno. Somos obrigados a seguir uma regra e, consequentemente, obrigamos 

nossos alunos a fazer o mesmo. A educação bancária que nos formou, segue ilesa 

em nós, formando. Colocar o aluno em uma caixinha demanda muita energia do 

professor para mantê-lo ali. E ele, o aluno, gastará muita energia para não estar lá, 

afinal, nem todos cabem naquele formato ou querem caber.  Seguimos em uma eterna 

briga por um espaço de poder. No final do ano, estamos exauridos! Se não 

questionamos, também não aceitaremos questionamentos, afinal, se mesmo exausta, 

desanimada, acredito que “dou conta do recado”, eles também conseguirão. Assim, 

infringimos aos nossos discentes a mesma violência que nos acomete, sofremos ao 

mesmo tempo, cada um no seu espaço, sem nos darmos conta. O currículo 

instrumentalizado por nós,  os elementos-chave, os artífices no cotidiano escolar, 

estabelece um lugar de opressão coletiva. 

 

· CARNAVALIZAÇÃO E O ENSINO DE LITERATURA  

Para esta análise, foram utilizados os encontros em que discutimos os capítulos 

restantes do livro Macunaíma (do capítulo 10 ao epílogo) em cotejamento com o vídeo 

La risa del Bakhtin, o documentário Quando sinto que já sei (6min10s iniciais), o filme 
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Macunaíma (7min iniciais), o samba-enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba 

Portela de 1975 e um breve ensaio, produzido por mim, intitulado Carnavalização e 

Macunaíma, sobre a obra Literária de Mário de Andrade e sua relação com o conceito 

de carnavalização de Mikhail Bakhtin. 

 

Em um primeiro momento, o conceito de carnavalização não foi especificado, 

explicado, uma vez que achei mais proveitoso partir do texto (o concreto) para a teoria 

(o abstrato). Assim, para que os participantes tivessem condições de apreender 

plenamente o conceito na texto literário, precisaram, inicialmente, responder o que 

eles percebiam de risível, grotesca ou ironicamente, em toda a narrativa Andradeana, 

partindo dos capítulos que estávamos a analisar neste momento. Esse movimento 

perceptivo já havia sido feito naturalmente desde o primeiro encontro. Era a primeira 

vez que eu o tornava oficial.  

 

Como iniciamos nossa análise pelo capítulo 10, intitulado Pauí-Pódole, as professoras 

de química foram as primeiras a comentar, já que se identificaram com um 

acontecimento em particular.  

 

Professora Raquel (Q) – “Achei tão legal que vi algo de química aqui!” 
 
Professora Roberta (Q) – “Fiquei até emocionada na parte do ácido fórmico!” 
(risos) 

 

A surpresa em encontrar, na literatura, algo relacionado à matéria de química faz com 

que as professores enxerguem a história com um olhar mais carinhoso, por assim 

dizer. Retomamos, depois dos risos, o aspecto risível. 

 
Professora Roberta (Q)– “A história do puíto é muito engraçada! Ele brinca 
muito com a linguagem”.  
 

Macunaíma, que se acreditava muito esperto, se vê em uma situação embaraçosa ao 

não lembrar o nome que se dava à lapela dos ternos masculinos: 

 

 
[...] Macunaíma ficou muito contrariado porque não sabia como era o nome 
daquele buraco da máquina roupa onde a cunhatã enfiara a flor. E o buraco 
chamava botoeira. Imaginou escarafunchando na memória bem, mas nunca 
não ouvira mesmo o nome daquele buraco [...] (ANDRADE, 2016, p.80). 
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Por conta disso, nosso herói, encolerizado, resolve nomear esse buraco de puíto, um 

vocábulo de sua própria língua que significa ânus. A sociedade urbana de São Paulo 

torna essa palavra corrente, sem sequer desconfiar do seu significado  e nosso herói 

conclui depois que foi muito esperto! Logo adiante, o leitor descobrirá que esse 

vocábulo já está fundamentado na sociedade paulistana através de uma pesquisa 

etimológica que inventou uma falsa explicação para sua existência no latim. O caso 

do puíto traz à tona uma mazela que ainda nos acompanha em pleno século XXI, 

nosso complexo ainda mal resolvido em crer que o que vem de fora é considerado 

melhor, o complexo de “vira-lata”. Dessa forma, a cultura popular sempre estará em 

desvantagem perante a cultura europeia e americana, por exemplo.  

 

Professora Maria José (A) –“Muita coisa que sabemos de nós, sabemos por 
conta dos europeus. Esse olhar europeu...eu tenho uma colega que fez um 
doutorado sanduíche na Rússia e que lá a gente encontra em revistas muitas 
coisas sobre nós...”. 
 
Professora Mônica (LP) – “são obras dos brasilianistas... o próprio 
Macunaíma foi descoberto por um alemão...”. 
 
Professora Eliane (LP)  - “A literatura faz isso com a gente...”. 

 

Ao rirmos do deboche macunaímico, constatamos que estamos rindo do nosso próprio 

preconceito tão presente e enraizado em nosso cotidiano. A literatura, neste caso, nos 

fazendo rir de nós mesmos, nega o que está posto ao mesmo tempo em que oferece 

uma possibilidade de estabelecer um pensamento crítico. 

 

Para sedimentar melhor essa ideias, assistimos ao vídeo La risa del carnaval del 

Mikhail Bakhtin que explica aspectos da carnavalização através de uma analogia com 

as mudanças socais da idade média aos tempos atuais. 

 

Professora Eliane (LP) – “Muito interessante sobre como ele (Bakhtin) fala 
do carnaval como uma força recriadora do mundo... porque a partir do 
carnaval é possível você pegar o poder constituído e ridicularizá-lo. Você 
transforma... é o momento de desconstrução de padrões... “. 
 
Professora Roberta (Q) – “Eu acho que é o momento em que tudo pode, 
né?!”. 
 
Professora Eliane (LP) –“Você coloca a máscara e pode tudo.... Todas as 
regras sociais são quebradas...”. 
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Professora Roberta (Q) –“É como se você estivesse protegido...você pode 
fazer o que quer...é o momento em que a população pode fazer de tudo, 
inclusive sexo...”. 
 
Professora Eliane (LP) –“O cristianismo veio para regrar os corpos... As 
pessoas têm transtornos seríssimos por conta desse podar. Às vezes, até a 
gente, que trabalha o intelectual, é difícil! Precisa de uma desconstrução 
longuíssima... sexo antes do casamento, o divórcio, ... a moral cristã é muito 
forte nas nossas alunas...”. 

 

O entendimento dos participantes sobre a carnavalização ratifica a ideia de Bakhtin 

(2008) sobre o riso, pensada a partir das manifestações populares na idade média, 

[...] é indispensável colocar ao lado do universalismo do riso na Idade Média seu 

segundo traço distintivo, isto é sua ligação indissolúvel e essencial com a liberdade 

[...] (p. 77). 

 

A liberdade possibilitada pelo riso rompe espaços e tempos. Materializa-se na 

atualidade, por exemplo, em um espaço surgido em 2010, o Instagram.  

 

Professora Eliane (LP) – “Ontem mesmo, eu repostei da Filhas da Frida19 e 
dizia assim... “Ontem encontrei meu ex. Ele me perguntou, senhora ou 
senhorita? Respondi: doutora!” (risos).  
 

O deboche zomba de um pensamento seriamente machista da nossa sociedade, a de 

que somos definidas por um estado civil. Ao possibilitar uma terceira resposta, 

totalmente desvinculada da pergunta feita, a zombaria afirma que nossas 

possibilidades, na atualidade, são maiores do que na década passada. Pelo riso, “[...] 

tudo que era temível, torna-se cômico [...] (BAKHTIN, 2008, p. 78). 

 

Já que a ideia de carnavalização em Bakhtin foi compreendida, passamos para a 

leitura do ensaio sobre Macunaíma e carnavalização para um aprofundamento teórico 

sobre o conceito Bakhtiniano melhor fundamentado no livro A cultura popular na Idade 

Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais.  

 

Professora Eliane (LP) –“Essa tese de trazer o popular para desconstruir o 
informal, o que está posto... já é uma ideia digamos subversiva...Tão 
interessante e contraditório... como a igreja era forte na idade média, a gente 
sabe ... quando a gente chega nos museus da Europa, tem um monte de obra 
da idade média com referência ao corpo, ao sensual, ao sexo. Normalmente, 
eles vão pintar aquele dualismo barroco... vão pintar a figura da santa do sei 

 

19 @filhasdefrida é uma conta no Instagram que divulga postagens de cunho feminista.  
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de quê e,em determinado momento do quadro, tem figuras festejando nuas, 
na orgia, ...”. 

 

Sobre essa dualidade, Bakhtin (2008) explica que  

 

[...] a seriedade exclusiva da ideologia defendida pela Igreja Oficial trazia a 
necessidade de legalizar, fora da igreja, isto é do culto, do rito e do cerimonial 
oficial e canônicos, a alegria, o riso e a burla que deles haviam sido excluídos. 
Isso deu origem a formas puramente cômicas, ao lado das formas 
canônicas[...] (p. 64).  

 
Esse movimento contraditório do cômico junto ao canônico revela que a cultura 

popular se constituiu, de certa forma, como um ato de resistência. O direito ao riso, 

mesmo que seja em tempos pré-determinados, como na idade média, é também o 

direito a existir na sociedade. Voltamos, então, para a narrativa de Macunaíma e seus 

aspectos carnavalescos. 

 

Professora Mônica (LP) – “A capacidade que o Mário tem de projetar a 
história nas nossas mentes. Que faz a gente rir e ter nojo... O que ele faz para 
enfatizar a ironia é finíssimo! Pena que há uma repulsa muito grande quanto 
a esse livro porque a gente aprende muito! Eu lembro que no nosso primeiro 
encontro, o Marco20 disse “Tudo deboche!” (risos). Eu acho isso muita lucidez 
e quando a pessoa transforma essa lucidez em ironia, a pessoa tem que ser 
muito inteligente...”. 
 
Professora Roberta (Q) – “Depois que eu terminei de ler eu fiquei 
pensando... eu acho que ele debocha muito do povo, da cultura... e eu fiquei 
pensando... é até uma coisa forte... será que ele não gostava do povo 
brasileiro? Porque é tão pesado quando você fica refletindo... é um herói que 
se aproveita de tudo, que se aproveita dos irmãos, pessoas bobas e puras...”. 
 

 
Talvez estejamos tão acostumados a usar da seriedade como uma única maneira 

aceitável de lidar com o mundo,  dentro da nossa sociedade cartesiana, que quando 

entramos em contato com algo que foge à regra, isso nos causa um estranhamento.  

 

Professora Mônica (LP) – “Mas só uma pessoa com muita lucidez consegue 
fazer isso, expor as mazelas... Eu acho que ele é debochado, mas eu acho 
que a lucidez sobre a realidade é tão grande que precisa usar desse recurso 
para ampliar!”. 
 
Professora Raquel (Q) –“Tem um lado do humor que é tudo muito 
escrachado... você sempre leva pro extremo, pro exagero pra mostrar pro 
outro. Eu acho que o que ele mais fez no livro foi o exagero! Acha que essa 
palavra a gente falou muito nos encontros porque tudo é muito exagerado!”. 
 

 
20 Refere-se ao professor Marco Aurélio, participante dos encontros. 
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Professora Eliane (LP) – “Na banca do TCC, no sábado, a gente falava 
sobre charge... charge é exagero em francês. O exagero é uma estratégia 
literária usada para chocar... a hipérbole... E a literatura ela tem esse papel, 
as pessoas confundem muito a ficção com a realidade. E uma das estratégias 
do discurso literário é você afirmar, mas, na verdade negando, que é o 
discurso da ironia... são coisas que a literatura traz à luz. Através desses 
enredos ...”. 
 
Professora Raquel (Q) – “Eu acho que ele trouxe o livro, mesmo sendo tudo 
muito escrachado, com muito exagero... por que como que você vai falar 
sobre alguma coisa que o brasileiro acaba não olhando pra dentro sabendo 
que ele faz aquilo ali? .... É uma crítica à elite brasileira, por exemplo, quando 
ele chega em São Paulo e tem que se moldar em uma figura que o brasileiro 
não é...pra europeia...”. 
 
Professora Roberta (Q) -  “Mas ele se transforma, vai se encaixar e vai negar 
sua cultura. Ele fala “dos males do Brasil...” um mal é esse negar sua origem, 
sua história...”. 
 
Professora Raquel (Q) – “Mas é isso que o brasileiro faz! A gente só dá valor 
àquilo que é de fora, europeu, americano,... Porque a gente não se conhece, 
não enxerga desse jeito... se você é um da Silva (eu sou!), qual é a história 
desse sobrenome? Você não quer saber! Mas se o sobrenome é italiano, as 
pessoas contam com orgulho... Aos olhos da sociedade brasileira é mais 
bonito valorizar aquilo que é de origem europeia... e eles mantêm essa cultura 
aqui, reafirmando e não deixando morrer a cultura... E quando ele 
(Macunaíma) fala lá no final com o papagaio, a história, para não morrer a 
cultura brasileira, é justamente sobre isso. A gente não tem uma cultura 
genuinamente brasileira ... por isso que ele escracha tudo! Ele tá fazendo 
retrato daquilo que tem no Brasil. Eu não me senti mal lendo o livro porque 
ele fez um retrato do que é o Brasil no início do século XX e até hoje...”. 
 

O jogo cômico em Macunaíma, seu refinamento irônico juntamente a seus exageros 

grotescos, instauram incômodos, suscitam verdades que desvelam aquilo que não 

queremos enxergar. Assim , “[...] o riso tão universal como a seriedade [...] abarca a 

totalidade do universo, a história, toda a sociedade [...] (BAKHTIN, 2008, p. 75), 

mostrando uma outra face da história de nosso país.  

 

Professora Eliane (LP) – “Com essas falas, eu lembrei da palestra do 
Boaventura de Souza Santos21... foi ótima! Ele falou que as epistemologias 
estão no norte ... falou que temos que descolonizar as universidades. Nesse 
sentido de tomar sempre a Europa como exemplo, a ciência europeia. Em 
determinado momento, ele perguntou,“por que todos os filósofos são brancos 
e estão mortos?” Ele deu um tapa na nossa cara! A origem da filosofia é 
grega... essa história que só foi contada pelo norte e não no Sul, para as 
nações em desenvolvimento...”. 
 
Professora Maria José (A) – “Eu concordo com Eliane quando você fala que 
a literatura tem tudo isso... concordo com a Chimamanda (Chimamanda 
Ngozi Adichie) sobre a o perigo de uma única história. O perigo não é o livro, 
mas as pessoas que vão ler o livro... as pessoas que tem uma única história 

 
21 O professor Boaventura de Souza Santos ministrou a palestra As Epistemologias do Sul e a Defesa 
da Universidade, no dia 10 de dezembro de 2018, na UFES.  
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sobre o Brasil. Ler o livro é interessante, desde que você tenha oportunidade 
de debater, de ler outras coisas sobre o Brasil que também mostram outras 
características...”. 
 
Professora Eliane (LP) – “Sobre a questão da leitura equivocada sobre 
Macunaíma, essa leitura rasa... a gente vê o fracasso da nossa educação que 
não forma leitores que saibam ir escamoteando os níveis de leituras até 
chegar no mais profundo... temos um problema muito sério! O cara (Mário de 
Andrade) é genial, tem uma lucidez muito grande sobre nossa cultura... é 
importante refletir como estamos sendo falhos...”. 
 
Professora Raquel (Q) – “É como se fosse um espelho pra gente se ver... 
porque ele destrinchou mesmo a situação de forma muito escrachada pra 
gente parar e pensar “Pô, realmente...” Em vários momentos da leitura desse 
livro, eu falei pra mim mesma, “gente, eu sou desse jeito...” tem várias 
expressões desse livro que eu uso até hoje... isso é a realidade, mas a gente 
não se enxerga desse jeito. Se você passa um livro desse para um aluno do 
ensino médio, ele vai abandonar a leitura!”. 
 

Será que nós, professores de literatura, ao permitimos que a falácia sobre Macunaíma 

se perpetue (na maioria das vezes, o professor não leu a obra, leu sobre ela) não 

estaremos contribuindo para que somente uma história prevaleça? Sermos uma 

nação que não trabalha prioritariamente a leitura inviabiliza a leitura crítica da narrativa 

Andradeana e, consequentemente, o descobrir de minúcias inerentes aos discursos 

literários dos clássicos. Seria a carnavalização do ensino de literatura uma via, um 

caminho que possibilite descontruir essa realidade perpetuada no ensino médio?  

 

O elemento risível do livro deixa a história leve e pesada ao mesmo tempo, nos 

impelindo a pensar/refletir mesmo que não queiramos. A angústia, que não queremos 

sentir, nos acompanha junto às façanhas do herói da nossa gente que subvertem a 

ordem vigente, a lógica narrativa, nos fazendo duvidar de verdades dadas como 

absolutas e perceber como o discurso literário opera nas minúcias. A fina ironia e o 

grotesco, presentes na obra, nos compelem a observar a realidade da nossa 

sociedade com uma maior lucidez. Ao rirmos das nossas mazelas, nos identificamos 

preconceituosos, elitistas, em uma sociedade que confere status ao que lhe é externo, 

enquanto menospreza seu produto interno bruto, a cultura popular.  

 

Professora Maria José  - “Eu acho que quanto maior for o repertório dos 
alunos sobre a cultura popular, melhor eles entenderão alguns clássicos, 
narrativas,... É importante ter repertório...”.  

 

Ler Macunaíma, e não sobre o livro, talvez tenha sido a nossa maior subversão. 

Nossos debates carregados de risos festivos nos fizeram entender o quanto 
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desconhecemos a riqueza da cultura popular que constrói a nossa história. Nosso 

respeito pela fala do outro, carregada de um ponto de vista singular, mobilizou nosso 

ser alteritário. Tal qual nosso herói, nos rebelamos contra o que já estava posto e 

lendo a narrativa Andradeana destituímos um preconceito sobre a obra tão arraigado 

em nossa sociedade. Macunaíma não é um livro ininteligível, é um livro não lido. É 

claro que a história não agradou a todos, mas a literatura não se presta a esse papel 

conciliador.  

 

A carnavalização do ensino de literatura no ensino médio talvez seja sobretudo uma 

desconstrução  e sua possibilidade de concretude passe pela coragem de subverter 

um currículo prescritivo e trazer a leitura da obra literária efetivamente para o meio da 

praça pública, para as nossas salas de aula. Quem sabe seja viabilizar a discussão 

das obras lidas para que os estudantes, assim como nossos participantes da 

pesquisa, percebam as minúcias do discurso literário de maneira democrática – por 

isso, festiva. Esse desvelar de minúcias pode e deve proporcionar que 

questionamentos sejam suscitados, que a escola seja interrogada, que verdades 

sejam desveladas e ao desconstruir certas verdades tidas como absolutas, 

possibilitem que outras sejam descobertas sem medo.  

 
Professora Eliane – “A gente podia carnavalizar a escola!”. (risos) 

 

É... a gente podia... 
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6 A TRANSFORMAÇÃO PERMANENTE DO TABU EM TOTEM 
 

For muitos anos procurei-me a mim mesmo. Achei. 
Agora não me digam que ando à procura da 
originalidade, porque já descobri onde estava, 
pertence-me, é minha.  
Mario de Andrade (Prefácio Interessantíssimo). 

 

O produto educacional22 pensado para esta pesquisa foi uma proposta de intervenção 

materializada em um projeto de formação com atividades presenciais, elaboradas a 

partir de temas geradores extraídos da análise da prática docente concomitantemente 

à leitura da obra literária de Mario de Andrade, Macunaíma, seguindo dessa forma a 

orientação da área 46 – ENSINO, subárea de Ensino de Ciências Humanas, 

Linguagens e Artes, da CAPES/MEC, que recomenda os seguintes produtos 

educativos: 

 

a. Mídias educacionais (vídeos, simulações, animações, experimentos virtuais, 

áudios, objetos de aprendizagem, aplicativos de modelagem, aplicativos de 

aquisição e análise de dados, ambientes de aprendizagem, páginas de internet, 

blogs e jogos educacionais etc); 

b. Protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais; 

c. Propostas de ensino (sugestões de experimentos e outras atividades práticas, 

sequências didáticas, propostas de intervenção etc);  

d. Material textual (manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas 

ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em quadrinhos e 

similares); 

e. Materiais interativos (jogos, kits e similares); 

f. Atividades de extensão (exposições científicas, cursos de curta duração, 

oficinas, ciclos de palestras, exposições, atividade de divulgação científica, 

etc); 

g. Programa de rádio e TV ou Patentes (depósito, concessão, cessão e 

comercialização). 

 

 

22 Informações disponíveis<em http://ppgeh.vi.ifes.edu.br/?page_id=190>. Acesso em 15 de julho de 
2017. 
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Optou-se pela confecção de um e-book, A Procissão dos Deuses Destronados: 

formação carnavalizada de professores para o ensino de Literatura e 

Humanidades no Ensino Médio , construído de forma colaborativa, a partir dos 

encontros, para professores do Ensino Médio. Nele, constam questionamentos 

suscitados nos encontros dialógicos com os professores participantes da pesquisa, 

partindo da leitura da obra literária Macunaíma de Mário de Andrade, com a finalidade 

de potencializar o texto literário na formação de professores. O e-book  está divido em 

3 capítulos, capítulo 1. Sobre Macunaíma e Mário de Andrade, capítulo 2. 

Carnavalização e Formação Docente e capítulo 3. Sugestões Pedagógicas. Nesse 

último capítulo, há o detalhamento do aporte literário e teórico utilizado nos encontros 

e sugestões concatenadas com a realidade do cotidiano escolar: 

 
· 1ª ENCONTRO - Contextualização da pesquisa, análise e discussão dos 5 

primeiros capítulos de Macunaíma 

· 2 º ENCONTRO - O lugar da literatura na escola 
 

· 3º ENCONTRO - Currículo: espaços de poder e o ensino de literatura 
 

· 4º ENCONTRO - Vozes docentes e as relações de poder na escola 
 

· 5º ENCONTRO –Carnavalização  

 
· 6º ENCONTRO – Carnavalização e o ensino de literatura  

 
· 7º ENCONTRO –Carnavalizar para mudar paradigmas 

 
Tais encontros foram subsidiados também por textos teóricos sobre literatura e 

ensino, vídeos concernentes à carnavalização e à obra Macunaíma, de modo a 

permitir um diálogo entre os participantes a partir do cotejamento desses textos com 

as questões da docência, da cultura e da vida social de forma abrangente. 
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A NOSSA INDEPENDÊNCIA AINDA NÃO FOI PROCLAMADA 
 

Não se trata de "inventar" uma Razão Tupiniquim, mas de propor um projeto, 
um certo tipo de pretensão certamente quixotesca e evidentemente absurda: 
pensar o que se é, como se é. 

Roberto Gomes (Crítica à razão Tupiniquim). 

 

 

As considerações finais desta pesquisa não têm como pretensão se alçar a condição 

de verdade absoluta sobre um assunto, é antes de tudo uma tentativa, uma 

possibilidade de verdade entre tantas outras pesquisas feitas anteriormente à minha 

dissertação e àquelas que estão por vir. Tendo em vista essa explicação, seria 

necessário inclusive a mudança de nomenclatura, de considerações finais para 

considerações possíveis. 

 

Nossa primeira percepção com os encontros é que a leitura de um clássico da 

literatura requer do leitor tempo e coragem. Tempo para se ler com calma, pensar 

sobre o que foi lido, para deglutir o que está escrito, para construir sentidos 

dialeticamente antropofágicos. Coragem para ingressar em um território que, muitas 

vezes, lhe foi negado na escola, para compreender que cada escrita literária pede 

uma estratégia de leitura diferente, para romper com o modismo das editoras, para 

desconstruir o conceito de que literatura é sempre prazer.  

 

Essas minúcias grandiosas trouxeram consigo questionamentos incômodos. Como 

arranjar tempo para ler se estamos com uma carga horária de trabalho intensa, 

povoada com pacotes de provas a serem corrigidas, um número cada vez mais 

crescente de reuniões e comissões a serem formadas? (Lembrando que estamos 

tratando de um contexto de ensino no âmbito federal. Os âmbitos municipais e 

estaduais costumam sofrer com uma realidade bem mais injusta do que a nossa).  

Como pensar e deglutir se a sombra do ENEM me persegue e preciso devorar cada 

segundo que me sobra tentando colocar em prática o que está prescrito no currículo 

ou inventar uma maneira de materializar minha tentativa? Desses questionamentos 

emerge a desconfortável pergunta, se eu, professor, não consigo ler, como cobrar do 

aluno tal tarefa? Como proporcionar aos alunos, algo que não me é proporcionado? 

Esse mal acomete nossa sociedade escolar em todos os âmbitos, há tanto tempo, que 

não mais esperamos resposta, esperamos milagres. E eles não virão. Então, fazemos 
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pesquisas para tentar, por outras vias, respostas que conciliem nossas angústias. 

Essa pesquisa é uma tentativa de responder Como a leitura de uma obra literária pode 

auxiliar os professores no desenvolvimento de um pensamento crítico para a 

resolução e enfrentamento de problemas ligados ao ensino de literatura e 

humanidades no ensino médio? 

 

Ler, debater, criticar e refletir sobre um clássico literário brasileiro da década de 20, 

escrito com uma lucidez atemporal talvez tenha sido nossa maior subversão, nossa 

carnavalização em pleno chão escolar. Lemos a obra e não sobre ela. E ao lermos, 

invertemos os papeis, viramos aprendizes, reconhecemos com pesar o quanto a 

educação bancária nos limita e nos cansa. Refletimos que atitudes isoladas de 

mudança são importantes, e, muitas vezes, a única viável, mas melhor do que ser ilha 

é se tornar continente.   Experienciar dessa leitura com professores de diferentes 

áreas de humanas e exatas nos proporcionou um real conviver festivo na praça 

pública bakhtiniana, concretizado nas falas avaliativas dos participantes:  

 

“Esses momentos de encontro de formação coletiva – em que as trocas se fazem tão 

importantes e nos tiram do modo automático – são imprescindíveis!” 

 

“Em primeiro lugar, gostaria de dizer que gostei muito da ideia de unir “alunos” de 

áreas diferentes. O que proporcionou o conhecimento, a descoberta do olhar dos 

companheiros. Uma pena que nem todos seguiram.” 

 

“Essa é a primeira vez que participo de um encontro de formação de verdade! Como 

foi bom esse momento de reflexão ao lado de colegas de outras áreas! Como foi 

enriquecedor!” 

 

“Minha sugestão é que essa formação continue no ano que vem.” 

 

Até mesmo para quem não teve condições de investir nessa formação... 
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“O período da formação foi muito complicado. Final de ano [...] não tive tempo de me 

envolver completamente! [...] Peço desculpas por não ter contribuído mais nos 

espaços de formação. Queria ter apreendido mais. Foi incrível!” 

 

Ler Macunaíma, o herói da nossa gente, nos acordou para algo que está sempre 

adormecido, esquecido, posto de lado na escola e na sociedade, a cultura popular. 

Mário de Andrade trouxe para sua narrativa vários brasis que desconhecemos ou 

desmerecemos. Sua genialidade em “costurar” inúmeros personagens, fatos, 

aspectos da cultura popular à sua rapsódia nos fez inferir que quanto mais distante a 

escola estiver da cultura brasileira, mais distante estará dos alunos e dos professores. 

Sem saber, filosofávamos à maneira freiriana.  

 

Como somos seres sociais, vivendo momentos singulares em espaços-tempo únicos, 

não podemos desconsiderar o momento político/social que vivemos em nosso país. 

Momento no qual o privilégio do eu se encontra extremamente evidenciado em nossa 

sociedade, fazendo com que a possibilidade de existência do outro seja negada, agora, 

de maneira consentida e violenta. Esse movimento expressamente radical de 

desprezo pela alteridade, finca seus olhares na escola e apregoa o silenciar de outras 

vozes que não as deles, amparado sob o perigoso véu da neutralidade ideológica.  

 

Mais do que nunca, precisamos proporcionar espaços em nossas salas de aula, onde 

a leitura, os diálogos, debates, reflexões sejam éticos, factíveis, reais, intensos, 

humanos. Em nossos encontros de formação,  procuramos tornar essa possibilidade 

viável. A partir da leitura de uma obra literária, nos interrogamos e ao fazer isso, 

interrogamos tudo que a nós está atrelado, a sala de aula, a escola, a sociedade. 

Macunaíma, com suas brincadeiras, deboches, ironias, cenas grotescas nos permitiu 

também rir daquilo que interrogamos. Um riso sem medo do ridículo, mas consciente 

de nossas mazelas. O riso que “[...] liberta não apenas da censura exterior, mas antes 

de mais nada do grande censor interior, do medo do sagrado, da interdição autoritária, 

do passado, do poder, do medo ancorado no espírito humano [...]” (BAKTHIN, 2008, 

p. 81). 

 

 



98 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

ALMINO, João. “Por um universalismo descentrado: considerações sobre a Metáfora 
Antropófaga”. IN RUFFINELLI, Jorge; ROCHA, João Cezar de Castro (Org.). 
Antropofagia hoje? Oswald de Andrade em cena. São Paulo, Realização Editora, 
2011. 
 
AMORIM, Marília. Vozes e silêncio no texto de pesquisa em Ciências Humanas. 
Cadernos de Pesquisa, n. 116, p. 7-19, julho/2002. 
 
ANDRADE, Oswald de. “Manifesto Antropófago”. IN RUFFINELLI, Jorge; ROCHA, 
João Cezar de Castro (Org.). Antropofagia hoje? Oswald de Andrade em cena. 
São Paulo, Realização Editora, 2011. 
 
______. A utopia antropofágica. São Paulo: Globo, 1995. 
 
______. Prefácio Interantíssimo. IN: ANDRADE, Mario de. Paulicéia Desvairada. 
Poetério Editor Digital, São Paulo, 2016. 
 
ANDRADE, Mario de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2016. 
 
ANTUNES, Benedito. O que significa ensinar literatura no mundo 
contemporâneo? Miscelânea, v.18, p. 217-230, jul-dez, 2015. 
 
AZEVEDO, Ana Beatriz Sampaio Soares. Antropofagia: palimpsesto selvagem. 
Dissertação (Mestrado em Literatura) – Programa de pós-graduação em Teoria 
Literária e Literatura comparada, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 
2012.  
 
BAKHTIN, Mikhail.  A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o 
contexto de François Rabelais. 6 ed.  Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2008. 
 
______.  Marxismo e Filosofia da Linguagem.  Trad. Michel Lahud e Yara Fratechi 
Vieira. 16 ed. São Paulo: Hucitec, 2014. 
 
______. Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. 2. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 
______. Problemas da poética de Dostoiévski. Trad. Paulo Bezerra. 5. ed. rev. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2015. 
 
BARCELOS, Valdo. Uma Educação nos Trópicos: contribuições da Antropofagia   
Cultural Brasileira. Petrópolis, RJ, Vozes, 2013. 
 
BERND, Zilá. Literatura e identidade nacional. Ed. UFRGS. 199 
 
BOAVENTURA, Maria Eugenia. A vanguarda antropofágica. São Paulo: Ática,  



99 
 

 

1985. 
  
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação Qualitativa em Educação – uma 
introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1995. 
 
______. O que é o método Paulo Freire. São Paulo, Brasiliense, 1981. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues; STRECK, Danilo R. Pesquisa participante: o saber 
da partilha. 2. ed. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2008. 
 
BUBNOVA, Tatiana. O princípio ético como fundamento do dialogismo em 
Bakhtin. IN El campo de la ética. Mediación, discurso y prática. Buenos Aires, 
Edicial, 2013.  
 
CAMPOS, Augusto de. Revista de antropofagia. Reedição da Revista Literária 
Publicada em São Paulo - 1ª e 2ª “Dentições” – 1928-1929. São Paulo: Clube do 
Livro, 1975. Disponível em: < 

https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2014/02/andrade-oswald-de-revista-de-
antropofagia.pdf>. Acesso em: 22 mar, 2018. 
 
CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da 
modernidade. São Paulo: EDUSP, 1997. 
 
CANDIDO, Antonio.  Iniciação à literatura 
brasileira:  resumo para principiantes.  São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 1999. 
 
______. “Literatura e cultura de 1900 a 1945: panorama para estrangeiros”. In: 
Literatura e sociedade. 8. ed. São Paulo: T. A. Queiroz Editor, 2000. p. 109-138. 
 
______. “O direito à literatura”. In: Vários Escritos. Rio de Janeiro: Duas Cidades, 
2004. 
 
______. Os dois Oswalds. Itinerários – Revista de Literatura. Nº 3. 1992. Unesp. 
São Paulo. 
  
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2010. 
 
CARVALHO, Letícia Queiroz de. A Leitura Literária em Espaços Não Escolares e 
a Universidade: Diálogos Possíveis para Novas Questões na Formação de 
Professores. 2012. 290 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-
Graduação em Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2012. 
 
CASTRO, Eduardo Viveiros de. Encontros – A arte da entrevista. SZTUTMAN, 
Renato (Org.). Azougue Editorial, 2008. 
 
CHAUÍ, Marilena. Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária. 1 ed. São Paulo: 



100 
 

 

Editora Fundação Perseu Abramo, 2004. 
 
CUNHA, Euclides. Os Sertões. São Paulo: Três, 1984. 
 
DISCINI, Norma. “Carnavalização”. IN BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: outros 
Conceitos chave. São Paulo. Contexto, 2010. 
 
FARACO, Carlos Alberto. Linguagem e Diálogo: as ideias linguísticas do círculo de 
Bakhtin. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 
  
FAUSTO, Carlos. Cinco séculos de carne de vaca: Antropofagia Literal e 
Antropofagia Literária. IN RUFFINELLI, Jorge; ROCHA, João Cezar de Castro (Org.). 
Antropofagia hoje? Oswald de Andrade em cena. São Paulo, Realização Editora, 
2011. 
 
FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. 2.ed. São Paulo. 
Contexto, 2016. 
 
FONSECA, Maria Augusta. Oswald de Andrade. São Paulo: Brasileira, 1982. 
 
FREIRE, Ana Maria Araújo. A voz da esposa: a trajetória de Paulo Freire. IN 
GADOTTI, Moacir (org.). Paulo Freire: uma bibliografia. São Paulo: Cortez Editora, 
1996. 
 
FREIRE, Paulo. A educação como prática de liberdade. 23. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1999. 
  
______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 2011. 
 
______. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São 
Paulo. Editora UNESP, 2000. 
 
______. Pedagogia do oprimido, 17ª. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 
 
______. Professora sim, Tia não. São Paulo: Olho d’Água, 1997. 
 
FREIRE, Paulo; NOGUEIRA, Adriano. Que Fazer - Teoria e Prática em Educação 
Popular. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 
 
FREITAS, Ana Lúcia Souza de. “Curiosidade Epistemológica”. IN DANILO, R. 
Streck; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). Dicionário Paulo Freire. 3 
ed. 1. Reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 
 
FREITAS, Helena Costa Lopes de. Formação Inicial e Continuada: a prioridade 
ainda postergada. IN FERREIRA, Eliza Bartolozzi; OLIVEIRA, Dalila Andrade; 
VIEIRA, Lívia Fraga (orgs.). O Trabalho Docente na Educação Básica no Espírito 
Santo. Belo Horizonte: Fino Traço Editora, 2012. 
 



101 
 

 

GERALDI, João Wanderley. A diferença identifica. A desigualdade deforma. 
Percurso bakhtinianos de construção ética através da estética. Campinas-SP, 
IEL-UNICAMP, 2001. 
 
______. Bakhtin tudo ou nada diz aos educadores: os educadores podem dizer 
muito com Bakhtin. IN FREITAS, Maria Teresa (Org.). Educação, arte e vida em 
Bakhtin. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 
 
GERHARDT, Heinz-Peter. Uma voz europeia: arqueologia de um pensamento. IN 
GADOTTI, Moacir (org.). Paulo Freire: uma bibliografia. São Paulo: Cortez Editora, 
1996. 
 
GOMES, Roberto. Crítica da Razão Tupiniquim. 11 ed. São Paulo: FTD, 1994. 
 
GROSSI, Elvair. Antropofagia, intertextualidade e carnavalização na tradução 
do texto literário para cinema em Vidas secas, Macunaíma e Auto da 
Compadecida. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) – Programa de 
estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica, Universidade de São Paulo 
(USP), São Paulo, 2013. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 
2000. 
 
HELENA, Lúcia. Modernismo Brasileiro e Vanguarda. Editora Ática, 1986. 
 
 
______. Uma literatura antropofágica. 2ªed. Fortaleza, Edições UFC, 1983. 
 
JOZEF, Bella. Vanguarda, carnavalização e modernidade. Revista Iberoamericana, 
n. 118-119, p. 103-120, 1982.  
 
NUNES, Benedito. Oswald canibal. Editora Perspectiva, 1979. 
 
______. Antropofagia ao alcance de todos. IN Oswald de Andrade Obras 
Completas VI: do Pau Brasil à Antropofagia  e às Utopias. 2ª ed. São Paulo, 
Civilização Brasileira, 1970. 
 
OLIVEIRA, Robson Santos de. A Representação do Self nas salas de bate-papo 
na Internet e a noção bakhtiniana de Carnavalização: Uma perspectiva dialógica. 
2012. 350 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Programa Pós-Graduação em 
Psicologia Cognitiva, Universidade Federal  
de Pernambuco, Recife, 2012. 
 
OLIVEIRA, Vanessa Aparecida de. NIEBLA: do Humor à Carnavalização Literária. 
2016. 98 f. Dissertação (Mestrado em Literatura) – Programa de Pós-Graduação em 
Estudos de Literatura, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2016. 
 
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 
1994. 



102 
 

 

PAZOLINI, Camila dos Reis Iglesias. A colonização brasileira pelo viés da 
paródia: análise de textos literários que põem a história oficial ao avesso. 
Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, 
Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2016. 
 
PEREIRA, Karla Raphaella Costa. Literatura como elemento ontológico de 
formação humana: Reverberações no campo da educação e da formação docente. 
2015. 123 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Universidade Estadual do Ceará, Ceará, 2015. 

 
PROENÇA, Manuel Cavalcanti. Roteiro de Macunaíma. 6ª ed. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 1987. 
 
REZENDE, Neide. A Semana de Arte Moderna. São Paulo: Ática, 1993. 
 
ROCHA, João Cezar de Castro. “Oswald em cena”: o Pau-Brasil, o Brasileiro e o 
Antropófago. IN RUFFINELLI, Jorge; ROCHA, João Cezar de Castro (Org.). 
Antropofagia hoje? Oswald de Andrade em cena. São Paulo, Realização Editora, 
2011. 
 
SAN’TANA, Afonso Romano. Paródia, Paráfrase e Cia. 7ª ed. São Paulo: Série 
Princípios. Editora Ática, 2003. 
 
SANTOS, Helen Regina Freire dos. A educação, a literatura e o percurso de um 
espaço Extraterritorial de possibilidades formativas. 2014. 196 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2014. 
 
SERODIO, Liana Arrais; PRADO, Guilherme do Val Toledo. Metodologia narrativa de 
pesquisa em Educação na perspectiva do gênero discurso bakhtiniano. IN PRADO 
et al (Orgs.). Metodologia Narrativa de Pesquisa em Educação: uma perspectiva 
bakhtiniana. São Carlos: Pedro & João Editores, 2015. 
 
TOLEDO, Maria Rita de Almeida. Mikhail Bakhtin: um itinerário de formação, 
linguagem e política. IN FILHO, Luciano Mendes de Faria (org.). Pensadores 
Sociais e História da Educação. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 
 
WISNIK, José Miguel. Macunaíma e o enigma do herói às avessas. Vídeo 
disponibilizado em 8 mai. 2016. In: Café Filosófico CPFL. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=l_hWIfYna7k>. Acesso em: 15 novembro 2017. 
 
ZITKOSKI, Jaime José. “Pensar Certo”. IN DANILO, R. Streck; REDIN, Euclides; 
ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). Dicionário Paulo Freire. 3 ed. 1. Reimp. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 
 

 

  



103 
 

 

ANEXO A - TCLE PROFESSORES 
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ANEXO B - CARTA DE ANUÊNCIA DAS ESCOLAS PARCEIRAS 
 

Eu,_______________________________________________________________ abaixo 

assinado, responsável pelo IFES-campus Cariacica, autorizo a realização do estudo intitulado 

de A ANTROPOFAGIA CONVIDA PARA O BANQUETE: Macunaíma, carnavalização e 

formação docente realizada pela pesquisadora Tatyana Rodrigues Barcelos, sob a orientação da 

professora Dra. Letícia Queiroz de Carvalho.  

Passo, a saber, que se trata de pesquisa em nível de mestrado profissional, vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades/Ifes, campus Vitória - ES, na linha de 

pesquisa formação de professores, e irá tematizar a formação de professores para o ensino da 

literatura no Ensino Médio. A partir dessa temática, tenho ciência que a questão definida para 

a pesquisa é: analisar como a leitura e análise de uma obra literária podem auxiliar os 

professores no desenvolvimento de um pensamento crítico para a resolução e enfrentamento de 

problemas ligados ao ensino de Literatura e Humanidades no Ensino Médio. 

Para responder essa questão a pesquisa adotará a abordagem qualitativa articulada à 

pesquisa dialógica na perspectiva bakhtiniana. Os dados serão produzidos a partir das 

observações e intervenções realizadas pela pesquisadora Tatyana Rodrigues Barcelos em 

parceria com o IFES - campus Cariacica, e, posteriormente nas discussões promovidas em um 

curso de formação para os professores atuantes no Ensino Médio da rede pública de ensino do 

município de Cariacica - ES. Além disso, serão realizadas entrevistas semiestruturadas para a 

complementariedade dos dados. Os nomes dos participantes serão preservados atendendo as 

questões éticas orientadoras da pesquisa com seres humanos.  

As informações fornecidas para o pesquisador serão armazenadas por ele em arquivo, 

físico ou digital, em computador próprio e/ou em impressos e/ou em CDs/DVDs (áudio e 

vídeo). Os dados serão mantidos, sob guarda e responsabilidade da pesquisadora, por um 

período de 5 anos após o término da pesquisa, ficando assegurado de que os mesmos serão 

utilizados somente para fins de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, 

observando as normas éticas da pesquisa.  

Recebi duas vias desta carta de anuência assinadas pela pesquisadora de maneira que 

uma ficará sob minha posse e outra devolvida e arquivada com a pesquisadora. Quaisquer 

dúvidas e/ou necessidades em relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser contactada pelo 

telefone (27) 998212114 ou endereço eletrônico tatyrb5@gmail.com, assim como sua 

orientadora, Profa. Dra. Letícia Queiroz de Carvalho, no telefone (27) 988181888 ou endereço 
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eletrônico leticia.carvalho@ifes.edu.br. Ainda será possível contactar o Conselho de Ética/Ifes 

no endereço Av. Rio Branco, nº 50 - Santa Lúcia - Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357-7518, 

e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br.  

 

Cariacica, ES, ______ de _____________ de 2018. 

____________________________________ 

Pesquisadora: Tatyana Rodrigues Barcelos 

_________________________________________ 
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APÊNDICE A – Questionário de Pesquisa 
 

Prezado (a) cursista,  

Este questionário tem como foco a produção de dados para a pesquisa de Mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades A Antropofagia 

convida para o Banquete: Macunaíma, Carnavalização e Formação Docente.  

 

As informações aqui produzidas serão utilizadas como fonte de pesquisa. Logo, 

necessitamos do consentimento do pesquisado e fica entendido  que, ao aceitar 

responder este questionário estará autorizando a utilização desses dados, com 

exceção dos nomes verdadeiros, que serão utilizados como nomes fictícios para 

serem usados na pesquisa. 

 

 

PESQUISADORA: Profª. Tatyana Rodrigues Barcelos 

 

 

ORIENTADORA: Profª. Drª Letícia Carvalho de Queiroz 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome completo: 

Qual disciplina você leciona? Em qual/quais turma (s)? 

 

OBS: Seja absolutamente sincero(a) em suas respostas 

 

1- Sexo   (   ) Feminino    (   ) Masculino 

 

2- Idade  (   ) 20-30           (   ) 31-40      (   ) 41-50      (   ) 51-60 

 
3- Qual tipo de suporte de leitura você utiliza com mais frequência? 

(   ) Impresso     (   ) digital  
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4- Você gosta de ler literatura?  

(   ) Sim      (   ) Não      (   ) Às vezes      (   ) Nunca 

 

5- Justifique sua resposta. 

 

6- Quais são as maiores barreiras para a sua frequência na leitura literária? 

(   ) Tempo    (   ) Condições financeiras     (   ) Dificuldade de acesso à biblioteca    

(   ) Leitura lenta    (   ) Outros: 

 

 

 

7- Você considera que seu tempo dedicado à leitura é  

(   ) Suficiente      (   ) Insuficiente 

 

8- Quando você leu seu último livro literário? 

(   ) Ainda estou lendo   (   ) Pouco tempo   (   ) Muito tempo   (   ) Não consigo me 

lembrar   (   ) Nunca li um livro inteiro 

 

9- Quantos livros literários você costuma ler por ano?  

(   ) Nenhum   (   ) 1   (   ) 2-5   (   ) 6-10   (   ) mais de 10 

 

10- Qual gênero literário mais te atrai?  

(   ) Tanto faz      (   ) Nenhum       (   )Romance      (   )Ficção científica                        (   

)Aventura/ação   (   )Terror/suspense   (   )Biografia   (   )Drama   (   )Outro: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11- Qual livro ou quais livros você considera um clássico da literatura? (Se puder, 

cite 1 exemplo da literatura mundial e 1 exemplo da literatura brasileira) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 


