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RESUMO 

 

O presente trabalho, inserido na linha pesquisa de Formação de Professores em 

Ensino de Humanidades, investiga os movimentos exotópicos enquanto elementos 

balizadores na leitura dos contos de Machado de Assis e as contribuições desse 

processo para a formação docente, propiciada pela contrapalavra, sob a perspectiva 

crítica e dialógica da linguagem. Para tal, a proposta metodológica é alicerçada na 

vertente epistemológica das Ciências Humanas de Bakhtin, pautada em sua 

concepção filosófica da linguagem. No exercício dialógico para o aprofundamento 

teórico, são cotejados os postulados de Bakhtin e autores representantes de sua 

crítica; Candido, e Compagnon, no campo da teoria literária, e, no tocante à fortuna 

crítica machadiana, os escritos de Candido, Schwarz, Bosi, entre outros. Essa 

prática concorreu para a análise do corpus literário e dos dados produzidos nas 

interações verbais, provenientes das arenas dialógicas, e para a sistematização de 

um material educativo cujo objetivo é promover e potencializar a formação de um 

leitor crítico, ético e responsivo no contexto do Ensino Médio. Os resultados 

apontam para a necessidade da atividade exotópica na formação e atuação do 

professor, e para a continuação de pesquisas dialógicas no campo da formação 

docente, as quais validam o conhecimento produzido pelo professor, levando-o a 

refletir sobre sua práxis por meio das experiências estético-afetivas com as 

narrativas literárias. 
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ABSTRACT 

 
 
This research work, inserted in the research line of Teacher Training in Humanities 

Teaching, investigates the exotopic movements as a guide in the reading of 

Machado's short stories and the contributions of this process to the teacher 

development, provided by the prompt reply, from a critical and dialogical language 

perspective. For such a purpose, the methodological proposal is based on the 

epistemological aspect of the Human Sciences of Bakhtin, based on its philosophical 

conception of the language. In the dialogical exercise for the theoretical study, 

Bakhtin`s assumptions as well as the ones made by his representatives authors are 

taken into consideration. In the field of literary theory, the readings of Candido, and 

Compagnon, and in relation to Machado's critical essays, the writings of Candido, 

Schwarz, Bosi, among others. This practice contributed to the analysis of the literary 

text corpus and the data produced in the verbal interactions from dialogic arenas and 

to the systematization of an educational material whose objective is to promote and 

improve the development of a critical, ethical and responsive reader in High School. 

The results emphasize the necessity for exotopic movements in the teaching training 

and exercise, and for the continuity of dialogical researches in the teacher training 

area, which validate the knowledge constructed by the teacher, and enable his/her to 

reflect upon his/her teaching practice through the aesthetic and affective experiences 

with the literary texts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

As primeiras lembranças que me vêm à cabeça, quando penso na construção da 

minha identidade enquanto aluna, remetem-me às aulas de Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental, mais especificamente, à sétima série. Uma pré-adolescente 

iniciando-se, literalmente, no campo da abstração, experienciando percepções de 

ordem física e social diferenciadas em um ambiente aconchegante e disciplinar. A 

caracterização “aconchegante” refere-se ao espaço sociocultural em que convivia 

com colegas e com quem mantinha relações interpessoais voluntárias; e, a segunda, 

“disciplinar”, retoma o espaço socioeducacional no qual exercíamos com muito 

respeito nossa função de discentes. 

As aulas de que mais gostava eram as de Português, embora a sensação que tinha, 

por vezes, era de que não dava para saber exatamente qual a “matéria” que 

estudávamos, uma vez que éramos, constantemente, expostos  a leituras de temas 

diversos em sala de aula.  

Lembro-me de que tínhamos de elaborar textos dissertativos e, para isso, era 

necessário, nos apontamentos da nossa mestra, que nos preparássemos entrando 

em contato com opiniões divergentes de outros autores para que pudéssemos 

refletir, ponderar suas perspectivas e orientações e buscarmos nosso próprio 

posicionamento, adotando uma postura coerente frente às provocações a que 

éramos submetidos. Falávamos sobre gravidez na adolescência, aborto, pena de 

morte, preconceito racial, e um tema que se me tornou tão caro naquela época: “Eu 

e minha consciência”. Esse era o título de um texto dissertativo que tínhamos de 

desenvolver para entregar-lhe no dia seguinte. E eu nem sabia o que era isso... 

Naquela época, eu não tinha a noção exata da postura didática daquela professora, 

tampouco do seu direcionamento ideológico metodológico para conosco. Entretanto, 

foram aquelas aulas que me direcionaram e que, de certa forma, ajudaram a formar 

o meu caráter, a orientar as minhas reflexões, a buscar sentido nas minhas posições 

e, principalmente, a exercitar a alteridade (preceito básico nos conceitos 

bakhtinianos), condição necessária para exercermos uma prática social dialética.  
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Recordo-me de que foi em uma dessas aulas que ouvi o termo “preconceito” e ele 

chegou a mim de uma forma concreta por meio de um conto literário. Não me lembro 

ao certo do título da narrativa tampouco do seu autor, mas guardo o teor daquele 

enredo. Assim como também carrego o espanto e a perplexidade que tive diante do 

fato narrado em que um menino negro era covardemente ignorado e rechaçado por 

um adulto na frente de um de seus pares brancos. Pude ver o olhar assustado e 

incompreendido daquele menino e naquilo, e por um breve instante, senti um misto 

de sentimentos que me puseram frente a uma realidade que jamais vivenciara. 

Nunca havia presenciado e nem ouvido falar em uma cena como aquela, e, no 

entanto, por meio daquele “simples” texto, pude experimentar tantas sensações 

intensas e a certeza de que não eram fictícias. Senti compaixão e, principalmente, 

indignação. Por que alguém agiria daquela forma? Por que tanta maldade com 

aquele menino? O que ele havia feito de tão mau para ter passado por toda aquela 

humilhação e sofrimento? O que motivava e estava escondido na atitude e nas falas 

do pai do menino branco? E, simplesmente, para que aquilo tudo?  

 

No meu primeiro exercício rumo à construção da minha consciência e da minha 

identidade, refleti logo que aquilo – tomando o adjetivo que usei monologicamente 

naquela época – era ridículo! Não fazia sentido algum. Mas o que 

consideravelmente representou um divisor de águas para mim naquele tempo foi o 

reconhecimento da existência do pensamento alheio. O reconhecimento de que 

vivemos em uma sociedade cujos valores são difusos e permeados por atitudes nem 

sempre justas, mas todas motivadas por uma ideologia que, por sua vez, não se 

constituía unânime. E aquilo me incomodou muito!  

 

No Ensino Médio, o chamado “científico” naqueles tempos, para demarcar a 

contrapartida com o curso técnico oferecido pela escola, como o de Contabilidade, 

por exemplo, e o curso Normal (formação pedagógica inicial), tive, mediada também 

pela professora de Português, uma provocação que até hoje me inquieta. E, por isso 

mesmo, não poderia ser uma provocação qualquer, e realmente não era. Era uma 

especialmente do além. Veio de um defunto-autor, um tal Brás Cubas. Quanta 

subversão! Quanta verdade e inquietação ali aos nossos olhos! E pensar que aquilo 

tudo fora dedicado a um verme! Se ele faria pensar a um verme, o que poderia fazer 
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de nós, humanos, então? Não, aquilo não podia ser um enredo fantástico qualquer... 

 

Veio então a faculdade de Letras Português... Inglês. Não foi Português/Literatura. 

Enredara-me no Inglês no Ensino Médio, gostava de falar em códigos, de escrever 

em outra língua literalmente. E, a partir da graduação, vários outros horizontes se 

abriram para mim. Visões e culturas germânicas. E, por isso, auxiliei na formação de 

diversos professores de inglês para os quais lecionei na mesma faculdade em que 

me graduei.  

 

Nesse mesmo período, vivi meu sonho americano e pude materializá-lo quando 

participei do Programa Líderes Internacionais em Educação nos Estados Unidos, em 

2012, programa esse promovido pelo departamento de estado do governo 

americano. Durante um semestre letivo, frequentei aulas regulares em uma 

universidade americana, observei aulas da Educação Infantil e do Ensino Médio, 

realizei estágio supervisionado em uma escola de Ensino Fundamental, e também 

auxiliava a professora de leitura e produção de texto, tanto preparando materiais 

didáticos quanto ministrando aulas.  

 

Pude vivenciar diferenças e aproximações de sistemas educacionais, metodologias 

de ensino e concepções ideológicas entre diversos países por meio dos 

companheiros com os quais trabalhei nesse período. Foi, sem dúvidas, uma 

experiência extremamente enriquecedora e um divisor de águas em minha vida 

acadêmica e profissional. 

  

Após retornar, retomei minha função de professora de Língua Inglesa em uma 

escola estadual em Cachoeiro de Itapemirim da qual era efetiva e, também, na 

faculdade de Letras/Inglês na mesma cidade. Mas a profissional que ali estava já 

não era mais a mesma. A experiência que me foi proporcionada trouxe muito mais 

do que um aprofundamento linguístico, teórico e de práxis pedagógica em termos 

educacionais como um todo. Uma questão que se colocou diante de mim durante 

todo esse tempo foi o meu olhar sobre mim, sobre a minha cultura, sobre a minha 

identidade, a identidade da minha sociedade. E isso se deveu ao fato, sobretudo, da 

necessidade premente de termos de nos situar enquanto sujeitos social e 
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historicamente construídos para promover a alteridade em uma cultura alheia a 

minha e compartilhar práticas e experiências éticas de forma dialógica. 

Consequentemente, instaurou-se um processo de reencontro de mim e para mim. 

Uma catarse exotópica.  

 

E essa exotopia – em sua plena significação na perspectiva bakhtiniana do 

dialogismo e do empréstimo do olhar para o acabamento alheio – foi exercitada e 

consolidada quando, no ano de 2014, ao integrar o quadro de professores de Língua 

Portuguesa e de Língua Inglesa do Instituto Federal do Espírito Santo, campus 

Cachoeiro, reencontrei-me com o autor daquele defunto-escritor que tanto me 

provocara na adolescência.  

 

Sentada na grama, em um grande círculo, com meus alunos do Ensino Médio, em 

uma tarde, apresentava-lhes Machado e lia com eles seu conto “Uns braços” 

(ASSIS, 1885), revelando-lhes as inquietações e mostrando-lhes as provocações 

que aquele grande mestre nos suscitava... Até o ponto de aquela tarde não mais se 

constituir de aconchego e de tranquilidade, mas de palpitação, de curiosidade e de 

legítima inquietação. 

 

Na esperança de uma leitura dinâmica e compartilhada, pedi que um deles desse 

continuidade a minha leitura, ao que ouvi em coro: “Continua você, professora! Você 

está lendo com tanta vontade... assim é melhor.” Foi então que continuei, 

encantada, e deixando que Machado também os encantasse com toda sua 

sagacidade por meio da minha prática de leitura. 

 

Esse autor que, mesmo tão distante no tempo e no espaço, representando seus 

personagens com seus interlocutores, falava de maneira tão particular de mim e 

também dos sujeitos com os quais eu estava, despertando inúmeras inquietações. E 

inquietava tanto a mim quanto a eles hoje... Como se explica esse fenômeno?  

É a literatura, é o poder que edificações literárias têm de resistirem ao tempo e de 

abrirem-se à pluralidade de mundos possíveis na esfera interpretativa, dessa ciência 

humana e natural, reverberando séculos adiante, fazendo-nos refletir sobre nós 

mesmos, sobre nosso mundo, sobre a condição humana.  
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Dessa maneira, reencontrar esse homem do século XIX hoje, em 2017, foi a 

promoção de um reencontro comigo mesma naquela turma da sétima série, com as 

minhas descobertas iniciais da percepção da minha consciência, um rememorar e 

um vivenciar do som daquelas unhas vermelhas da professora tão bem esmaltadas, 

tilintando sobre sua mesa como se nos sinalizando a ampulheta sobrenatural, 

aquela que denota o limiar da consciência  ̶ que chega para todos, mesmo que em 

tempos distintos.  

 

Entretanto, percebo que esse encantamento face às narrativas canônicas tem sido 

mitigado no contexto da educação básica por conta das demandas                

correntes da celeridade e das superficialidades textuais, presentes nos projetos 

educacionais, providos pelos diversos catálogos editoriais destinados ao ensino da 

literatura no Ensino Médio, e de outras questões mercadológicas pertinentes à 

prática docente e as suas condições concretas de trabalho com a literatura na 

escola.  

 

Da mesma forma, também se percebe que há uma lacuna no que se refere à 

apropriação metodológica de ensino de enfoque crítico, sobretudo no tocante à 

literatura clássica, que precisa ser ressignificada pelo leitor do século XXI. 

 

Por isso, agora, ao ingressar no Mestrado Profissional de Ensino de Humanidades, 

surge, então, a proposta de se resgatar essa produção literária machadiana (que, na 

maioria das vezes é trabalhada de maneira tradicional – não estimulante – por ser 

tida como obrigatória no Enem) de maneira reformulada, numa perspectiva 

dialógica, alicerçada na teoria bakhtiniana em diálogo com teóricos da literatura e 

com a fortuna crítica machadiana.  

 

É preciso que se exercite o bom senso e que se desenvolva o pensamento crítico 

em qualquer segmento político e social a que pertençamos. Posto isso porque, 

especialmente em nossa profissão, inúmeros docentes e discentes que querem e 

precisam se atualizar e se encaixar nesse mundo, cada vez mais dinamizado pelas 

matrizes tecnológicas céleres, digitais e objetivas, julgam ultrapassado o 
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conhecimento literário construído e desenvolvido há mais de um século. Por mais 

preservado que todo esse patrimônio possa estar, ainda assim costuma ser tido 

como peça de museu, arcaico e sem utilidade estética para nossos dias. Da mesma 

forma, é assim que Machado de Assis muitas vezes é pré-concebido em nossas 

escolas hoje como autor ultrapassado e tedioso, incompatível com as demandas 

contemporâneas. 

 

Paralelamente, uma de nossas funções enquanto profissionais da grande área das 

Ciências Humanas é, justamente, resgatar valores artísticos, culturais, históricos, 

morais e éticos, trazendo-os para o centro de discussões, por meio de métodos 

específicos de pesquisa e de ação e promover o dinamismo do pensamento crítico 

na contemporaneidade. E é, sobretudo, por causa dos tempos de retrocesso político 

e educacional no qual temos vivido que a leitura dialógica se destaca como 

necessária e resistente. 

 

Assim, pautado nessa ação crítica nas práticas escolares, é que o estudo dos contos 

machadianos se consagra como elemento sine qua non na arte de promover o 

senso crítico, a inquietação e, sobretudo, o discernimento por meio das provocações 

as quais incita em seus interlocutores. 

 

Nessa perspectiva, então, verificamos a necessidade de se elaborar, em uma ação 

colaborativa com os educadores, um material pedagógico, de cunho dialógico, cuja 

proposição seja trabalhar com os contos machadianos no contexto do Ensino Médio, 

a fim de que sejam praticadas nas aulas de Língua Portuguesa e nas demais áreas 

em que o trabalho com o texto literário possa se realizar a leitura dinamizada, a 

análise crítica dos elementos textuais e a discussão problematizada e atemporal dos 

aspectos éticos pertencentes a sua obra, exercitando as práticas da alteridade e da 

dialogicidade na perspectiva exotópica de Bakhtin.  

 

Esse perfil interdisciplinar, justaposto à linha de pesquisa de Formação de 

professores, permitirá uma abrangência maior e proporcionará um dinamismo 

metodológico mais elaborado, bem ao caráter dialógico bakhtiniano, uma vez que 

contará com a equipolência das vozes oriundas dos espaços escolares, as quais 
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auxiliarão nas arenas dialógicas – espaços de interação entre os contos 

machadianos e a comunidade escolar – e na composição do material educativo a 

ser compartilhado posteriormente entre professores e alunos. Tal material, por sua 

vez, poderá se constituir como aporte para a prática docente na formação de leitores 

éticos e críticos. 

 

Pelo fato de se constituírem elementos obrigatórios no Exame Nacional do Ensino 

Médio, em tese, pressupomos que as narrativas clássicas machadianas têm sido 

trabalhadas nas escolas de Ensino Médio; entretanto, perguntamo-nos: De que 

forma podemos auxiliar os professores da área de Humanidades a trabalhar com 

textos literários de forma dialógica? Como a exotopia bakhtiniana possibilitará 

encontros de leitura crítica das narrativas machadianas que potencializam a 

formação do leitor ético e responsivo?   

 

Assim, buscando resgatar o potencial da obra desse escritor oitocentista, alinhada a 

uma perspectiva dialógica de análise e de leitura, elencamos como objetivos 

sustentadores de nossa pesquisa, as metas seguintes: 

 

1- Objetivo geral 

 

Compreender as relações entre a exotopia e o dialogismo bakhtinianos e a 

leitura de contos selecionados de Machado de Assis, dos livros Papéis 

Avulsos (1882), Páginas Recolhidas (1899), Várias Histórias (1896) e 

Relíquias de Casa Velha (1906), com vistas à produção de um material 

educativo, oriundo da contrapalavra na formação docente, que colabore para 

a formação de um leitor crítico no Ensino Médio. 

 

2- Objetivos específicos 

 

 Apresentar alguns contos machadianos a professores da área de 

Humanidades do Ifes campus Cachoeiro, como subsídio para um projeto 

interdisciplinar sobre literatura e outras linguagens.  

 Investigar os elementos exotópicos presentes nos contos machadianos       
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sob a perspectiva dialógica da linguagem. 

 Estabelecer um diálogo entre a narrativa machadiana e algumas questões 

sociais e culturais que nos fazem refletir sobre nossa condição enquanto 

sujeito histórico.  

 Criar colaborativamente um material educativo a ser compartilhado na 

comunidade educativa, a partir da leitura e da análise de contos machadianos 

selecionados durante o projeto formativo, de modo a contribuir para a 

formação do leitor crítico nas práticas de leitura do Ensino Médio. 

 

Partindo dos objetivos propostos para esta pesquisa, propomos a seguinte 

configuração textual: no segundo capítulo, é estabelecida uma revisão de literatura 

em forma de diálogo entre os pares os quais, nos últimos quatro anos, debruçaram-

se sobre a perspectiva dialógica bakhtiniana de análise literária e seus respectivos 

movimentos exotópicos, e as narrativas machadianas na esfera da prática 

pedagógica.  

 

No terceiro capítulo, referenciamos nossa pesquisa de acordo com a literatura 

produzida sobre o direito à literatura, aproximando as obras de autores como 

Candido (1995) e Compagnon (2009), e sobre a fortuna crítica machadiana, 

cotejando os escritos de Schwarz (2008) e Massa (2008), entre outros. Ademais, 

buscamos, por meio de relações dialógicas, de acordo com os conceitos de 

dialogismo e exotopia de Bakhtin (2011), constituir uma aproximação entre a leitura 

literária, a narrativa machadiana, o direito à literatura e o ensino de Humanidades na 

escola pública, junto a professores, pedagogos e bibliotecários.  

 

No quarto capítulo, apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, os 

participantes, o espaço dialógico em que as ações interventivas ocorreram, o 

caminho para a produção dos dados e o planejamento das arenas dialógicas nas 

quais os contos foram utilizados. E, no quinto capítulo, fazemos a análise dos dados 

a partir dos movimentos que descrevemos no capítulo anterior.  

 

No sexto capítulo, descrevemos o material educativo que construímos, bem como os 

passos necessários para a sua produção. Nosso caderno pedagógico As Narrativas 
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Machadianas na Contemporaneidade: Diálogos com a Formação Docente 

articula o dialogismo e a exotopia bakhtinianos aos contos de Machado de Assis, e é 

destinado aos professores da área de Humanidades do Ensino Médio. 

 

No último capítulo, apresentamos alguns apontamentos para discussão, os quais 

julgamos pertinentes, a partir da pesquisa realizada e dos dados que analisamos. 
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2 DIÁLOGOS COM OUTRAS PESQUISAS NA ÁREA 

 

O objeto desta investigação deriva-se de questionamentos decorrentes da minha 

prática de ensino como professora de língua materna e de literatura brasileira no 

Instituto Federal do Espírito Santo campus Cachoeiro de Itapemirim, sobretudo, no 

tocante à prática de leitura. Esta análise, então, busca aportes para o 

estabelecimento de diálogos que versem sobre como o dialogismo e a exotopia 

contribuem para a formação de leitores críticos no Ensino Médio. 

 

Por essa pesquisa estar inserida na linha de “Formação de Professores de Ensino 

de Humanidades”, a leitura dos contos machadianos na perspectiva bakhtiniana 

pressupõe integração com a área de Humanas no Ensino Médio, inclusive com a 

participação dos profissionais dessa área em suas arenas dialógicas. 

 

Para estabelecermos os diálogos iniciais e nos aprofundarmos na literatura 

produzida sobre nosso tema de pesquisa, iniciamos, em abril de 2017, uma busca 

pela Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que consiste em 

um portal de busca cujo objetivo é reunir as produções acadêmicas, teses e 

dissertações, defendidas em todo o país e por brasileiros no exterior. Constitui-se 

uma ferramenta eficaz de busca, pois consegue reunir todos esses dados em um só 

sítio.  

 

Para a realização desse diálogo, por meio da atividade de busca, utilizamos os 

descritores que sinalizam nossa pesquisa, a saber, dialogismo, docência,  exotopia e 

Narrativa de Machado de Assis. E no que tange ao recorte temporal, utilizamos o 

quadriênio como parâmetro, por julgarmos um período satisfatório e análogo às 

avaliações da  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes). 

 

Cabe pontuar que vários resultados apresentados, mesmo com os refinamentos 

sinalizados (descritores usados em combinação algumas vezes), surgiram de 

maneira inexata, não se relacionando às características distintivas especificadas. Ou 

seja, os números apresentados não correspondiam exatamente às palavras-chave 
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as quais procurávamos. Por isso, o critério de apresentação nesta seção não se 

dará pela análise quantitativa, mas por afinidade e exatidão das respostas obtidas. 

 

Para o termo “exotopia”, escolhemos a dissertação intitulada Planejamento para o 

Uso de Tecnologias Digitais no Ensino de Língua Portuguesa: Uma Análise da 

Exotopia, de Fernandes (2016). A autora utilizou o termo exotopia para empregar 

nas relações referentes à práxis docente, concernente ao planejamento com outros 

profissionais da mesma área. Esse espaço do trabalho docente foi considerado por 

ela momento de tensão, arena de lutas, conforme conceitua Bakhtin (2010), nos 

quais as trocas de ideias são aceitas ou descartadas, respectivamente. E se 

constitui momento rico de trocas de experiências, a serviço de um planejamento 

adequado ao contexto no qual se inserem.  

 

Da mesma forma, a autora supracitada estendeu esse conceito ao quadro 

metodológico que utilizou na coleta dos dados por este pressupor movimentos 

exotópicos, como a autoconfrontação dos pares profissionais (professores de língua 

portuguesa entrevistados e a pesquisadora).  

 

Nessa vertente, a pesquisadora se propôs a analisar, de maneira teórica e prática, o 

conceito de exotopia, considerando as etapas do planejamento docente e do 

percurso metodológico desenvolvido em sua pesquisa. O diálogo com essa leitura 

nos possibilitou vislumbrar como o planejamento docente coletivo constitui-se como 

momento oportuno para o exercício exotópico e para a ampliação do olhar do outro 

e de nós mesmo, especialmente quando tratamos de adequações que temos de 

empregar em nosso exercício docente.  

 

Diferentemente do posicionamento adotado por essa pesquisadora, o autor da outra 

dissertação por nós analisada A Fluência das Várias Vozes da Narrativa na 

Construção do Romance São Bernardo de Graciliano Ramos, Pestana (2015), 

emprega a noção de exotopia com outro fim. Nesta, o termo foi empregado para 

tecer aproximações entre a teoria bakhtiniana e a construção artística do 

personagem pelo narrador na obra analisada.  
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Para isso, ilustra a conceituação do olhar exotópico, que “[...] propicia a 

conclusibilidade do sujeito no momento do enunciado, e de si próprio no momento 

da enunciação” e utiliza como exemplo o personagem Paulo Honório, o qual, na 

função de narrador, revive os momentos anteriores à escrita do livro e lança um 

olhar sobre sua experiência enquanto personagem do seu outro, o que narra.  

 

Examina, assim, a forma como o autor Graciliano Ramos dialoga com as ideias de 

Bakhtin e realiza os movimentos exotópicos na construção de seu personagem 

Paulo Honório ao longo da narrativa.  

 

Esse trabalho apresenta pontos convergentes com o que propomos, quais sejam, a 

aproximação dos pressupostos bakhtinianos sobre exotopia da construção estética 

nos contos machadianos e perceber como ela pode ser explorada nessas narrativas. 

 

No que se refere à narrativa machadiana, temos a tese A voluptuosidade do nada: 

o niilismo na prosa de Machado de Assis, de Santos (2015), que ofereceu uma 

contribuição valiosa para a compreensão da ficção machadiana a qual dialoga com a 

vertente filosófica, sobretudo com os signos niilistas, como uma perspectiva a ser 

galhofada, pelo fato de ter tido uma profunda percepção do complexo e 

multifacetado traço niilista presente em sua contemporaneidade.  

 

Ademais, apresentou-nos, por meio do cotejamento de textos históricos, filosóficos e 

literários, como o autor oitocentista concilia o conteúdo filosófico e a forma literária 

de tal modo que ambos se tornam indissociáveis, ao mesmo tempo em que produz 

uma literatura original e crítica. 

 

Essa leitura foi importante para nossa pesquisa por conferir um olhar diferenciado à 

narrativa e à perspectiva machadiana, amplificando nossa percepção acerca da 

constituição do literato como sujeito histórico e de sua atividade estética, visto ser 

proveniente da área da filosofia, diversa daquela que comumente trata 

especificamente dos textos literários. Esse diálogo nos permitiu ampliar nossa 

discussão com aqueles críticos literários, ditos consagrados por estudarem a 

literatura machadiana a fundo, como Candido, Bosi e Schwarz, acrescendo uma 
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compreensão renovada. 

 

Ainda sob a égide da narrativa machadiana, examinamos a dissertação A 

Construção do Fantástico na Narrativa Machadiana: Leitura dos Contos “A 

Vida Eterna”, “Os Óculos de Pedro Antão” e “Sem Olhos”, de Pereira (2014), 

cujo objetivo é analisar três contos fantásticos escritos para o Jornal das Famílias. 

Nessa investigação, considera a forma como Machado de Assis utiliza estratégias 

de neutralização do fantástico diferentes para cada um deles, constituindo o 

“fantástico mitigado”, diferentemente da narrativa fantástica tradicional do século 

XIX. Também observa o tom moralizante de seus contos, cujos temas se adéquam 

ao público leitor e ao suporte em que era divulgado. 

 

No tocante ao dialogismo e às narrativas machadianas, analisamos a tese intitulada 

A pena do cronista: a presença das crônicas nos romances machadianos, de 

Neto (2015). Entretanto, tal trabalho, distintamente do que propomos nesta 

pesquisa, busca compreender os diferentes modos técnicos composicionais nas 

crônicas e as diferenças entre os modos de produção das crônicas e dos romances, 

e, por isso, utiliza não só o conceito de dialogismo, mas o de polifonia e o de 

discurso polêmico, recorrendo aos trabalhos do círculo de Bakhtin.  

 

Ainda nessa vertente, escolhemos a dissertação O Texto e o Leitor em Machado 

de Assis: Intersecções Teóricas com o Círculo de Mikhail Bakhtin na qual 

Gomes (2016) procura mostrar a presença do conceito de dialogismo nos romances 

machadianos Dom Casmurro e Memorial de Aires. 

 

Por meio de sua análise, ela expõe a dinâmica utilizada por Machado ao levar em 

consideração a interação com o receptor de seus textos e considera que o autor 

propicia uma orientação em relação à postura do interlocutor, iniciando um processo 

de figuração de um leitor ativo. Expõe as estratégias narrativas com efeitos 

digressivos, paródicos, irônicos e metalinguísticos que o autor utiliza em suas obras 

na construção de romances dialógicos.  

 

Também aqui encontramos pontos de convergência referentes à análise do 
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posicionamento dialógico que o autor constrói ao longo da narrativa com seu leitor, 

elemento este que enfatizaremos em nossa pesquisa. Entretanto, diferentemente do 

estudo analisado, propomos a elaboração de um material educativo que visa ao 

exercício dessa investigação, o que não se evidencia neste.  

 

Sobre “narrativas machadianas” e “docência”, selecionamos a dissertação 

Clássicos do Terror como Proposta de Letramento Literário: Machado e 

Stevenson em Sala de Aula, de Miguel (2015). Nela, é ressaltada a importância da 

leitura de obras clássicas enquanto patrimônio cultural com o aporte teórico de 

Candido, Calvino, entre outros. E tem como fito aproximar obras da literatura 

canônica, a saber, o conto machadiano “A causa secreta” e o romance de 

Stevenson O médico e o monstro para potencializar o uso da leitura e da escrita na 

sala de aula. E como produto educacional, propõe a sequência básica e a expandida 

como alternativa para a abordagem destas.  

 

Nessa dissertação, entretanto, diferentemente do que propomos em nossa pesquisa, 

não há o cotejamento dos postulados bakhtinianos com a análise da narrativa de 

Machado. Ademais, em oposição ao termo “Letramento” desenvolvido, optamos, em 

nossa pesquisa, pela terminologia “Práticas de leitura e escrita”. 

 

Do mesmo modo, analisamos a também dissertação Leitura do Conto Machadiano 

para o Ensino Fundamental: Uma Proposta de Sequência Didática Tupiniquim 

para Formação do Leitor Literário na Perspectiva Bakhtiniana, de Goncalves 

(2014). Essa pesquisa teve como objetivo a preparação de uma “[...] sequência 

didática para o gênero discursivo conto machadiano na perspectiva enunciativa-

discursiva de cunho bakhtiniano, voltada para a formação de leitores literários”. Para 

compor a metodologia de pesquisa, utiliza a pesquisa-ação, paralelamente às 

considerações da Metodologia das Ciências Humanas com Bakhtin (2006) e Amorim 

(2001). E, no que diz respeito à parametrização da prática pedagógica, apropria-se, 

sobretudo, da teoria sócio-histórica da aprendizagem de Vygotsky, com ênfase na 

Zona de Desenvolvimento Proximal. 

 

Nas palavras da autora, com a aplicação da sua sequência didática adaptada aos 
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moldes tupiniquins, os alunos pesquisados conseguiram progredir com relação ao 

“uso das capacidades de linguagem e de leitura, atingindo o nível da compreensão 

ativa e crítica em relação à leitura dos contos machadianos”. 

 

Os pontos de convergência entre essa dissertação e a nossa pesquisa concernem 

ao gênero textual escolhido “contos machadianos” e a uma vertente da metodologia 

das Ciências Humanas, na qual Bakhtin apresenta-se como um de seus 

representantes. Entretanto, nossa pesquisa não se apoiará na práxis investigativa da 

pesquisa-ação nem da teoria sócio-histórica da aprendizagem de Vygotsky para 

balizar as práticas de ensino.  

 

Em contrapartida, nossa pesquisa sustenta-se na perspectiva dialógica da 

linguagem de Bakhtin e nos demais conceitos do autor russo para parametrizar 

nossas ações de investigação e de ensino, com o fito de potencializar a formação 

docente no contexto de Ensino Médio.  

 

Em vista dos diálogos estabelecidos com os pesquisadores que se debruçaram, nos 

últimos quatro anos, sobre a perspectiva dialógica bakhtiniana de análise literária, 

seus respectivos movimentos exotópicos, e as narrativas machadianas na esfera da 

prática pedagógica, percebemos que nossa pesquisa pode contribuir 

significativamente com essa discussão. Uma das razões pelas quais nosso trabalho 

se faz também importante refere-se, sobretudo, à proposta da concepção de um 

material educativo que trata, especificamente, da formação do leitor ético e 

responsivo, tomando como base o cotejamento dos contos de Machado de Assis e 

do conceito de exotopia de Bakhtin, 

 

Essa interlocução com as pesquisas também contribuiu para legitimar o potencial 

que os contos machadianos apresentam para a formação de leitores críticos, 

quando as obras são selecionadas e ajustadas a uma metodologia capaz de 

propiciar o exercício dinâmico e dialógico da linguagem na área de Humanidades. 

 

Após o diálogo com essas pesquisas que, de alguma forma, se relacionam com a 

nossa, apresentaremos o referencial teórico que embasa nosso estudo, com relação 
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às perspectivas dialógica e exotópica bakhtinianas, aplicadas à leitura dos contos 

machadianos, para a formação de leitores críticos no Ensino Médio. 
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3 LITERATURA E ENSINO: EXOTOPIA E DIALOGISMO 

 
 

Neste capítulo, referenciaremos nossa pesquisa de acordo com o contexto do 

ensino de literatura no Ensino Médio, a literatura enquanto direito e elemento 

humanizador, aproximando as obras de autores como Candido (1995) e Compagnon 

(2009), e sobre a fortuna crítica machadiana, cotejando os escritos de Schwarz 

(2008), Massa (2008), e Chalhoub (2003). Ademais, buscaremos, por meio de 

relações dialógicas, de acordo com os conceitos de dialogismo e exotopia de 

Bakhtin (2011), constituir uma aproximação entre a leitura literária, a narrativa 

machadiana, o direito à literatura e o ensino de Humanidades na escola pública, 

junto a professores, pedagogos e bibliotecários.  

 

3.1. SOBRE A LEITURA E O ENSINO DA LITERATURA NO CONTEXTO DO 

ENSINO MÉDIO 

 
 

Por palavra do outro (enunciado, produção de discurso) eu entendo 
qualquer palavra de qualquer outra pessoa, dita ou escrita na minha própria 
língua ou em qualquer outra língua, ou seja, é qualquer outra palavra não 
minha. Neste sentido, todas as palavras (enunciados, produções de 
discurso e literárias), além das minhas próprias, são palavras do outro. Eu 
vivo em um mundo de palavras do outro (BAKHTIN, 2017, p. 379). 

 

Em seu livro A importância do ato de ler, Freire (1989) apresenta-nos e descreve, 

sob a forma de um relato, uma espécie de memorial de tom poético, as lembranças 

de suas primeiras percepções do mundo ao rememorar seu exercício de leitura em 

um espaço concreto dotado de significação. E, para isso, utiliza o termo “ler” com a 

acepção de “compreender”, ou seja, de fazer sentido. A leitura é, então, uma 

atividade cognitiva dotada de plena significação uma vez que permite ao homem 

reconhecer-se em seu espaço social enquanto sujeito histórico. 

 

Dessa feita, apresenta uma acepção da palavra “leitura” que desestabiliza e, em 

seguida, explicita a relação estreita entre a “compreensão” da leitura de mundo e a 

subsequente leitura da palavra que, por sua vez, encontram-se imbricadas nesse 
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processo ininterrupto, 

 

[...] processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, que não 
se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, 
mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do 
mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 
possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade 
se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por 
sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 
contexto (FREIRE, 1989, p. 9, grifo nosso).  

 

E com um olhar atento, “tomou distância” dos diferentes momentos em que o ato de 

ler se constituía em sua experiência existencial, e vislumbrou as etapas pelas quais 

passou e que este exercício encerra, a saber: a “leitura” do mundo, do pequeno 

mundo em que se movia; absolutamente significativa. E, a leitura da palavra que 

nem sempre, ao longo de sua escolarização, foi a leitura da “palavramundo”. 

 

Os "textos", as "palavras”, as "letras” daquele contexto - em cuja percepção 
me experimentava e, quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de 
perceber - se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja 
compreensão eu ia apreendendo no meu trato com eles nas minhas 
relações com meus irmãos mais velhos e com meus pais (FREIRE, 1989, p. 
9). 

 

Esse trecho revela a importância da experiência na construção da identidade e da 

percepção do sujeito; entretanto, se as experiências de vida e os atos de linguagem 

se constituem como distintos e irrepetíveis, conforme postula Bakhtin, como 

promover experiências significativas para o educando, das quais ele possa extrair 

suas abstrações ideológicas? É possível que isso aconteça por meio do exercício da 

alteridade na prática literária?  

 

Dalvi (2013) esclarece que a leitura e a vivência ou experiências literárias são 

processos distintos daqueles relacionados aos do ensino da literatura, os quais 

implicam uma sistematização e um planejamento. Quando trata desse último 

processo, também aponta para a distinção que deve haver entre ensino de literatura 

e ensino da história da literatura. Reconhece a premissa de que o que se pode 

ensinar refere-se a aspectos “sobre a literatura” e não à literatura propriamente dita, 

uma vez que “literatura não se ensina, se lê, se vive”, entretanto pontua que este 

argumento não se mantém isoladamente. Por isso, enfatiza que 
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É necessário instituir a experiência ou vivência de leitura literária, bem como 
a constituição de sujeitos leitores, como fundantes ou inerentes (também) 
ao ensino de literatura (algo que, de nossa perspectiva, não poderia 
acontecer em separado dessas vivências ou constituições subjetivas); mas, 
para isso, é preciso aprender – e ensinar –, no âmbito mesmo do 
movimento teoria-prática-teoria [...] (DALVI, 2013, p. 68). 

  

 Assumimos, portanto, essa percepção e a asserção de se instaurar a vivência da 

leitura literária (contos machadianos selecionados), como ponto de partida para a 

promoção de experiências significativas para o leitor, alinhada a um ensino de cunho 

dialógico e, por isso, aberto, visceral, democrático, inclinado ao confronto de ideias e 

ao exercício exotópico, promovido pela análise do olhar do outro no ato de ler. 

 

Ler implica percepção crítica, interpretação e “re-escrita” do lido. Há décadas, Freire 

já nos aclarava essas questões em torno da função da língua materna, ou seja, o 

ensino da língua e da literatura precedido do conhecimento de mundo. Há duas 

leituras: a de mundo e a da palavra. O indivíduo, antes de adentrar a escola, já lê o 

mundo, mas ainda não lê as palavras. Qual a nossa função, então, enquanto 

educadores? Apenas a decodificação dessas? O que Freire (1989) propõe é 

justamente a utilização desse universo significativo do educando, como ponto de 

partida, para iniciá-lo na codificação e na decodificação da palavra escrita; e a 

retomada, numa perspectiva crítica, dessa primeira leitura e percepção de mundo do 

aprendiz, para depois redimensioná-la em seus contextos linguísticos e 

extralinguísticos. Tudo isso para afluir na construção e na percepção do senso 

crítico do indivíduo numa concepção desalienante. É desse uso da língua que 

devemos lançar mão para também ler a literatura. 

 

Nessa perspectiva, Freire (1989), nos faz refletir sobre a construção do indivíduo 

enquanto ser politicamente engajado em seu contexto social, que se torna capaz de 

se projetar e de se emancipar politicamente por meio de sua formação. Por isso, 

estabelece a relação indicotomizada entre prática pedagógica e prática política. 

Incita-nos, pois, para uma postura docente engajada com as demandas políticas e 

sociais historicamente pontuadas, o que é perfeitamente possível por meio do 

ensino da palavramundo no contexto dos estudos literários. 

 

Alinhada a essa postura ética e responsiva, pautamo-nos por uma prática de ensino 
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emancipadora de leitura, que se propõe não apenas à formação, informação ou 

conformação dos leitores, uma vez que o que buscamos é, conforme Dalvi (2013, p. 

69), “[...] contribuir para que os leitores de literatura de hoje e amanhã refutem e 

reinventem, provocativa, criativa e ousadamente, a leitura, a literatura e a escola que 

se lhe afigura”. 

 

Assim, de acordo com a vertente sociointeracional que adotamos, é inconcebível 

adotar uma postura unilateral que trata a literatura apenas como espaço de exercício 

hedonista, o que pode trazer prejuízos à formação do leitor, que não considera o 

potencial do conteúdo veiculado no interior dos textos literários como subsídios para 

o estudo, a reflexão e a avaliação dos temas os quais nos circundam. Além disso, 

essa percepção pode contribuir para a distração face aos mascaramentos dos 

papéis social, ideológico, histórico e político que a literatura mobiliza em seus 

diversos circuitos.  

 

Os objetivos que elencamos em nossa pesquisa no que diz respeito à prática de 

leitura estão em consonância com aqueles preconizados pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a área de Códigos e Linguagens 

(2000, p. 65), a saber:  

1. Usar as diferentes linguagens nos eixos da representação simbólica – 
expressão, comunicação e informação – nos três níveis de competências; 
2. Analisar as linguagens como fontes de legitimação de acordos sociais; 
3. Identificar a motivação social dos produtos culturais na sua perspectiva 
sincrônica e diacrônica; 
4. Usufruir do patrimônio cultural nacional e internacional; 
5. Contextualizar e comparar esse patrimônio, respeitando as visões de 
mundo nele implícitas; 
6. Entender, analisar criticamente e contextualizar a natureza, o uso e o 
impacto das tecnologias de informação.  

 

Nossa proposta dialógica também se alinha aos princípios metodológicos 

apresentados no Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do 

Espírito Santo (2009, p. 96), uma vez que este propõe como princípios, dentre 

outros: a promoção de práticas pedagógicas reflexivas e dialéticas; a promoção de 

ações/situações que estimulem o desenvolvimento do raciocínio crítico; e a 

preservação de ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade 

e do espírito coletivo, vinculando-os à vida cotidiana.  
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Ainda nas intenções do Instituto Federal do Espírito Santo no tocante à 

implementação das matrizes curriculares dos cursos, este pretende (elencamos aqui 

aqueles que se relacionam com nossa pesquisa):  

[...] privilegiar a produção e a construção permanente do conhecimento de 
forma sistematizada e sistêmica, partindo da reflexão, do debate e da 
crítica, numa perspectiva criativa e interdisciplinar; compreender o 
conhecimento como prática, reflexão, dúvida, compreensão e crítica do que 
nos é oferecido pela observação e pela experiência do mundo físico e 
social, bem como pelas mídias tecnológicas disponíveis (PDI, 2009, p. 97, 
grifo nosso). 

 

Dessa feita, observamos que nossa investigação se alinha às demandas quanto ao 

ensino da literatura como parte integrante do campo maior das linguagens. 

Entretanto, isso não se constitui novidade ou vantagem equiparada a demais 

pesquisas nessa área, uma vez que devemos nos balizar pela consonância 

contextual de ensino.  

 

O que se configura como elemento transformador é o emprego da perspectiva 

dialógica da linguagem, pautada nos princípios filosóficos bakhtinianos, atrelados a 

sua metodologia das ciências humanas, para compor o quadro teórico metodológico 

que será adotado nesta empreitada, a qual se propõe a pôr em diálogo dois autores 

representativos do século XIX e do início do século XX: Machado de Assis e Mikhail 

Bakhtin para que, desse encontro dialógico, surjam contribuições para a formação 

docente no contexto do ensino de Humanidades no Ensino Médio. 

3.2 A LITERATURA ENQUANTO DIREITO E ELEMENTO HUMANIZADOR 

 

Candido (1989), ao fazer um balanço sobre os progressos humanos conquistados 

por meio da racionalidade, deixa muito evidente as palavras de sentido negativo, 

como irracional e insensível, para caracterizar esses mesmos cidadãos. Instrução, 

saber e técnica não foram capazes de instrumentalizar o homem com as estratégias 

necessárias para a erradicação das mazelas de cunho social. Por isso, esclarece 

sobre as barbáries sem precedentes em uma época de máxima civilização haja vista 

o fato de não sabermos reconhecer e, por isso, respeitar os direitos alheios.  

 

É verdade que quando pensamos em necessidades básicas do ser humano, 

pensamos no suprimento daquelas, sobretudo de cunho material, e findamos nossa 
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lista quando da supressão das necessidades físicas e vitais do indivíduo; entretanto, 

nem só da matéria física vive o homem. Em sua plenitude, o sujeito carece de outro 

alimento, que acalma e alimenta a alma, os bens incompressíveis. Esses bens são 

aqueles que não apenas  

 
[...] asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que 
garantem a integridade espiritual. São incompressíveis certamente a 
alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade 
individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão etc.; e 
também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à 
literatura (CANDIDO, 1989, p. 174). 

 

E é nessa perspectiva que esse autor vem falar-nos sobre a saciedade que nos traz 

a literatura. Mas literatura para quê? Se ao homem pobre, desprovido dos bens 

materiais, lhe são negadas as condições indispensáveis à sobrevivência, o que ele 

fará com a literatura? Qual o papel que ela pode desempenhar na vida dele? Se, 

durante boa parte de sua vida, ele não se deu conta nem de sua posição social e 

historicamente construída, e conseguiu viver “bem”, por que a pleitearia agora? 

Soaria até paradoxal.  

 

Ao analisarmos tal argumento, mais corrente do que se supõe, verificamos que 

muitos alunos que adentram os espaços escolares, tanto do ensino fundamental 

quanto do nível médio, não habituados à leitura literária, apresentam suas teses e 

escusas para o alijamento da prática da leitura artística e da arte, e questionam sua 

utilidade.  

 

É interessante nesse caso a verificação do conceito e da abrangência que é dada à 

literatura por Candido. Para ele, ela se manifesta em todos os indivíduos, sejam 

brejeiros ou eruditos, e em todas as classes sociais, de diversas formas, inclusive 

por meio dos devaneios cotidianos e amorosos. Ele considera literatura toda sorte 

de imaginação, criatividade e tratamento lúdico que é reservado à linguagem. Logo, 

verifica-se que não há ser que a ela esteja alienado, não podendo, dessa forma, 

afirmar não reconhecê-la. E como faz parte de uma ação cotidiana e se constitui 

como necessidade universal, precisa ser mitigada, e tal satisfação deve se constituir 

como um direito. 
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Nessa perspectiva, o que propomos aqui é a apresentação e a possibilidade de 

fruição de produções artísticas canônicas, como os contos machadianos e suas 

respectivas representações, bem como sua reflexão, no contexto de ensino da área 

de Humanidades no Ensino Médio, para a formação de um leitor crítico, ético e 

responsivo, o que se constitui como um objetivo em potencial, pois,  

 
[...] a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, 
entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento 
intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que 
considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da 
ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe 
e denuncia, apóia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos 
dialeticamente os problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura 
sancionada quanto a literatura proscrita; a que os poderes sugerem e a que 
nasce dos movimentos de negação do estado de coisas predominante 
(CANDIDO, 1989, p. 175). 

 

Constitui-se, dessa forma, um direito, mas não deve ser tida como algo inocente e 

inofensivo; ao contrário, pois ao lidar com questões de caráter humano e de 

experiências, traz consigo operâncias ideológicas e tem o poder de induzir a estas. 

Ela mostra e relativiza conceitos, pois também o escritor, ao pensar sua estrutura, 

elabora seu raciocínio lógico em consonância com a linha ideológica que deseja 

transmitir. Enfim, ela nos faz viver. E, por fazer viver, humaniza. Assim, para 

Candido (1989, p. 180), humanizar é  

 
[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 
essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade 
de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 
complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura 
desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna 
mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. 

 

Humaniza também porque, para que ela se constitua, temos de dispor as palavras 

como um todo articulado, compondo o primeiro nível organizador, que, em um plano 

mais elaborado, nos ajuda a organizar o mundo.  

 

Compagnon (2009, p. 26) também nos afirma que a literatura, como exercício de 

reflexão e experiência de escrita, “responde a um projeto de conhecimento do 

homem e do mundo”. Também deleita e instrui. Mas não só isso: também é de 

oposição, pois tem o poder de contestar a submissão do poder. 
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Entretanto, Candido (1989, p. 188) esclarece-nos que o principal obstáculo para que 

tal habilidade se desenvolva nos indivíduos não é a incapacidade dos sujeitos, mas 

a falta de oportunidade. Essa constatação aflige-nos sobremaneira e incita-nos a 

buscar meios de potencializar o exercício dialógico da e com a leitura por meio da 

nossa práxis.  

 

3.3 POR QUE LER MACHADO? 

 
Não se leem os clássicos no Brasil... Não se leem, o que é um mal... Cada 
tempo tem o seu estilo. Mas estudar-lhes as formas mais apuradas da 
linguagem, desentranhar deles mil riquezas, que, à força de velhas se 
fazem novas, - não me parece que se deva desprezar. Nem tudo tinham os 
antigos, nem tudo têm os modernos; com os haveres de uns e outros é que 
se enriquece o pecúlio comum (ASSIS, 1873).  

 

As palavras acima são datadas de 18731 e foram escritas pelo próprio Machado de 

Assis quando este analisava a situação da literatura brasileira de sua época.  

 

Vê-se, entretanto, que a questão em torno da leitura dos clássicos não é assunto 

recente no meio acadêmico e literário no Brasil. Machado já se mostrava 

preocupado com a conjuntura da produção e do consumo artístico literário no 

segundo reinado brasileiro e, despontando-se como ser bifronte2, delineava os 

argumentos favoráveis à investida na leitura de narrativas canônicas para o 

enriquecimento humano.  

 

Hoje, quase um século e meio mais tarde, essa discussão ainda permeia nosso 

imaginário cultural e nosso cotidiano, sobretudo aquele que contempla a formação 

humana, e colocamo-nos diante da questão que trata da importância da leitura de 

diegeses clássicas não só nos ambientes formais de educação, embora 

                                                        
1
ASSIS, Machado de. Notícia da atual literatura brasileira – Instinto de nacionalidade. In:______. 

Obra completa. v. 3. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. p. 801-809. Publicado originalmente em 
Novo Mundo, no dia 24 de março de 1873. 
Nesse texto Machado está discutindo um assunto muito caro na ocasião, o instinto de nacionalidade, 
que ainda carregava resquícios românticos de que a literatura brasileira deveria tratar da cor local. 
 
2 Este termo faz alusão ao deus romano Jano Bifronte, que, de acordo com a mitologia romana, era 

caracterizado com duas faces viradas para direções opostas, o que simbolizava seu poder de 
detecção de tempos distintos: passado e futuro. Uma visão que lhe concedia pleno domínio das 
percepções espácio-temporais. Consultar: Pierre Grimal, Dicionário da Mitologia Grega e Romana, 
Miraflores, 2004, p. 259. 
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principalmente nesses locais, mas em contextos outros nos quais se toma o 

desenvolvimento humano como elemento fulcral. 

 

O elemento peculiar e notável nessa questão agora  ̶  e talvez até soaria como 

surpresa para nosso escritor  ̶  é que o próprio Machado, neste tempo, se consagra 

como clássico. 

 

A noção de clássico que adotamos aqui leva em consideração as dimensões da 

díade “tempo” e “humanização”. Na primeira abordagem, consideramos a premissa 

de Calvino (1993, p. 12), segundo a qual a obra, sempre que (re)visitada, tem o 

poder de desvelar uma faceta até então oculta, além da capacidade que esta tem de 

se “renovar”, podendo nos despertar para novas perspectivas de leituras “Os 

clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando 

são lidos de fato mais se revelam novos, inesperados, inéditos”. Ainda segundo 

Calvino, os clássicos são aqueles textos que servem para nos ajudar a entender 

quem somos e aonde chegamos.  

 

Ainda nesse quesito, o historiador Sidney Chalhoub (2003) também nos auxilia na 

compreensão da definição de um clássico literário. Segundo ele, num dado contexto 

histórico e social, o escritor, ao discorrer sobre eventos de sua contemporaneidade, 

consegue transmitir as inseguranças e as inquietações as quais vive ao revelar as 

tensões sociais que o país atravessa, fazendo-nos refletir sobre nossa 

contemporaneidade, suscitando em nós reflexões semelhantes face aos movimentos 

de instabilidade e de indeterminação de nosso tempo – isso, para ele, constitui um 

clássico. 

 

Os textos clássicos também nos possibilitam conhecer dados históricos e culturais, 

elementares para a formação do sujeito. Dessa forma, devem constar do currículo 

dos estudantes de maneira interdisciplinar, não apenas nas aulas de literatura.  É 

importante ressaltar que não estamos elegendo textos clássicos em detrimento de 

leituras contemporâneas para figurar nas escolas para a formação do sujeito, mas 

defendendo a permanência e o tratamento adequado que as obras clássicas 

merecem, como acesso ao material original, mediação adequada, atividades 
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capazes de aproximar o discente do universo ficcional apresentado, entre outros.  

 

Salientamos que as obras ditas clássicas receberam esse status graças ao 

reconhecimento de diversos leitores, críticos literários, escritores, professores, 

profissionais da escrita em geral, que nos antecederam e que conseguiram perceber 

a dimensão formadora e a potência desses escritos de nos despertar para questões 

humanas, as quais transcendem as noções de tempo e de espaço. Percepções e 

interpretações essas estudadas e documentadas, que confirmam tais qualidades e 

que compõem a fortuna crítica desses autores consagrados.  

 

Todavia, não se pode afirmar que a recepção e a interpretação dos leitores são 

singulares, nem mesmo se considerarmos a disposição espácio-temporal em que 

foram produzidas; ao contrário, os clássicos trazem, incessantemente, uma nuvem 

de discursos em torno de si, mas continuamente os repele para longe, segundo 

Calvino, o que confirma que o discurso crítico não substitui e nem poderá substituir a 

leitura do texto original.  

 

Quando questionados sobre a noção de clássicos literários, muitos relatam 

características relacionadas ao tempo em que estes foram produzidos e, 

consequentemente, à linguagem com que foram escritos, citando, vocabulário e 

estruturas elaborados e, por vezes, complexos. No tocante à utilização da língua 

para a construção de um clássico, tomamos do poeta, dramaturgo e crítico literário, 

Eliot (1945) a noção que considera o aparato linguístico, ou seja, a superação da 

própria língua: Segundo Eliot (1945, p. 93): “Quando o grande poeta é também um 

grande clássico, ele esgota não apenas uma forma, mas também a língua de sua 

época; e a língua de sua época, como ele a utilizou, será a língua em sua perfeição”.  

 

No tocante à utilização da língua em sua perfeição e à organização das ideias para 

nossa própria organização interior, tomamos de Candido a afirmação de que a 

elaboração estética do texto literário permite que organizemos nosso caos interior e, 

por conseguinte, nosso próprio mundo: 
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A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como um todo 
articulado. Este é o primeiro nível humanizador, ao contrário do que 
geralmente se pensa. A organização da palavra comunica-se ao nosso 
espírito e o leva primeiro, a se organizar; em seguida, a organizar o mundo. 
(CANDIDO, 1995, p.246.). 

   

 

A capacidade que um texto tem de nos ajudar a organizar o mundo e nos organizar 

interiormente, a nos reconhecer, incita-nos a nos posicionarmos, conformando seus 

ordenamentos ou confrontando-os. De qualquer forma, não nos é indiferente e nos 

atravessa, de modo que concebemos “nossos” próprios clássicos. Sobre isso, 

Calvino (1993, p. 12) esclarece: “O seu clássico é aquele que não pode ser-lhe 

indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste 

com ele”. 

 

A segunda dimensão que consideramos diz respeito à capacidade que os clássicos 

têm de tratar da condição humana, fato que costuma justificar sua retomada (mesmo 

que de obras de tempos distintos) para estudos e debates, uma vez que costumam 

potencializar as discussões acerca da busca do homem pelo conhecimento de si 

próprio e das relações em que está inserido.  

 

Dessa forma, ao retomarmos a epígrafe machadiana desta seção acerca da leitura 

dos clássicos, na qual se afirmava que: “Nem tudo tinham os antigos, nem tudo têm 

os modernos; com os haveres de uns e outros é que se enriquece o pecúlio 

comum”, observamos o quão interessante é o movimento dialético e recomeçado 

por Machado. Antes, era ele quem levantava essa questão e argumentava a favor 

do conhecimento das obras clássicas que, assim como as modernas, não têm tudo, 

mas que, juntamente com elas, compõem um todo capaz de contrabalancear e 

integrar uma formação.  

 

Com essa consideração, Machado alinha-se à perspectiva bakhtiniana que constitui 

como princípio na constituição linguística e humana, o conceito de dialogismo, o qual 

considera o diálogo como o meio pelo qual o ser humano constrói-se 

epistemologicamente. Diálogo esse que se instaura na tensão e na ambivalência 

discursivas na atividade de escuta e no cotejamento de vozes para a superação dos 

diversos estágios de inacabamento do ser. 
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Como forma de superação desse inacabamento e, por isso, aprimoramento do 

sujeito, por meio dessa mesma vertente dialógica, perguntamo-nos o porquê do 

cotejamento de vozes tão cronologicamente distantes. Por que retomar escritos 

fictícios de dois séculos se, à nossa disposição, há uma gama de textos literários 

que correspondem tanto aos anseios morais correntes quanto à estética literária 

contemporânea (e talvez por isso mais atraentes)?  

 

Segundo Candido (1995), a atualidade da obra machadiana “[...] vem do encanto 

quase intemporal do seu estilo e desse universo oculto que sugere os abismos 

prezados pela literatura do século XX”.  

 

O escritor pode ser “[...] homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de 

assuntos remotos no tempo e no espaço” (ASSIS, 1873). Assim o próprio Machado 

dizia e assim também o fez com toda maestria daquele que "[...] buscava assegurar 

aos brasileiros o direito à universalidade das matérias", mesmo sem ter estado 

geograficamente em outra região, além daquela província carioca. 

 

É também Candido que nos anuncia um Machado como o símbolo do que se 

considera mais alto na inteligência criadora: “Machado de Assis, enigmático e 

bifronte, olhando para o passado e para o futuro, escondendo um mundo estranho e 

original sob a neutralidade aparente das suas histórias que todos podiam ler”, 

(CANDIDO, 1995, p. 3). 

 

Para também contribuir com interpretações da prosa machadiana, tomamos de 

Schwarz (1987, p. 30) a inscrição de que o próprio Machado, mesmo diante de 

informação e da abertura para a atualidade, soube “[...] retomar criticamente e em 

larga escala o trabalho dos predecessores, entendido não como peso morto, mas 

como elemento dinâmico e irresolvido, subjacente às contradições 

contemporâneas”. 

 

É também de Schwarz (2008, p. 9) a afirmação de que “[...] a prosa narrativa 

machadiana é das raríssimas que pelo seu mero movimento constituem um 
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espetáculo histórico-social complexo, do mais alto interesse, importando pouco o 

assunto de primeiro plano”.  

 

Além disso, uma das características atribuídas à grande literatura por Schwarz 

(2008, p. 18) é o poder que esta encerra em forçar o leitor a um "estado de 

sobreaviso total, ou de máxima atenção", o que também é conferido à narração 

machadiana. 

 

Em entrevista para o programa Obra Aberta3 sobre Machado de Assis, exibido pela 

TV Cultura e Arte, em 2002, Schwarz cita Bosi, em a Formação da Literatura 

Brasileira, que exemplifica o sucesso e a diferenciação do autor oitocentista, no 

panorama que compõe a literatura brasileira, o qual emprega o método dialético uma 

vez que este se dedicou à leitura dos prosadores antecessores a ele, bem como à 

compreensão de suas obras e, no decorrer de sua própria produção, aplicado que 

era ao exercício da análise e da observação do contexto histórico social em que 

estava inserido, conseguiu apreender delas os estilos que o agradavam e construía 

suas diegeses de modo a superar as versões anteriores, projetando-se como um 

prosador singular e de alta categoria. Assim, Machado, ainda segundo Bosi, pôde 

retomar episódios de outros literatos, por exemplo, e delineá-los, recriando-os a sua 

maneira e ao seu tempo, conforme se percebe na figuração de Marcela, 

personagem cortesã que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

romance que escreveu em 1881 e que retoma a protagonista Lucíola, romance 

homônimo de José de Alencar da fase romântica da literatura brasileira. Essa 

retomada se dá de maneira intencional, e se contrapõe à versão primeira uma vez 

que, na narração de Alencar, a personagem apresenta razões nobres para seu 

comportamento vulgívago, a saber, cobrir os gastos com a educação de seu irmão 

mais novo, o que lhe dá uma justificativa plausível para tal ato; diferentemente, 

Marcela, na narração machadiana, não ganha esse status romântico com sua ação, 

e seu criador desnuda, assim, comportamentos mais realistas de sua época. 

 

Ao mesmo tempo em que retrata estilos sociais dos períodos do final do século XIX 

                                                        
3 Entrevista com Roberto Schwarz no programa "Obra Aberta" sobre Machado de Assis, exibido pela 

TV Cultura e Arte, em 2002. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=m5y1Tc5sKN8>. 
Acesso em: 08/09/17. 

https://www.youtube.com/watch?v=m5y1Tc5sKN8
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e início do século XX, Machado consegue ser contemporâneo e provocativo nas 

questões morais e estéticas que nos apresenta. Quanto a isso, Schwarz, em 

entrevista4 à Revista Pesquisa Fapesp, em abril de 2004, quando questionado 

sobre a literatura na contemporaneidade e sobre o ambiente pouco adequado para o 

exercício desta de maneira insistente e forte, mais uma vez, reconhece e retoma o 

potencial que tinha Machado para fomentar tal atividade, quando diz que sua escrita 

estava “associada a um processo tenaz de aquisição de conhecimento, de 

verificação social e moral, de experimentação”, pontuando tal procedimento como 

uma lacuna atual na produção de alguns intelectuais brasileiros, os quais “estão 

cavando pouco o seu próprio terreno” como consequência de um sumiço da 

exigência intelectual. Segundo o crítico, falta aos escritores atuais discursar sobre as 

questões da contemporaneidade de maneira sustentada.  

 

Machado participou ética e responsivamente de seu tempo por meio de seus 

construtos estéticos e interpretou diversos fatos políticos e sociais os quais lhe 

permitiram gozar de excepcional notoriedade. A glória que Machado conheceu aos 

cinquenta anos, ser considerado o melhor escritor brasileiro, respeitado e 

notoriamente reconhecido, constituiu-se fenômeno ímpar no país e rendeu-lhe uma 

reverência que, segundo Candido (1995), “[...] nenhum outro romancista ou poeta 

brasileiro conheceu em vida, antes e depois dele”. 

Notadamente, referimo-nos, aqui, à sua produção literária; por isso, não cabe a 

utilização de sua obra para a tentativa de decifrar elementos de sua vida, tampouco 

o contrário: tentar buscar elementos interpretados a partir dos fatos vividos 

exclusivamente pelo autor para explicar, ou mesmo justificar, as manifestações 

vividas por seus personagens. Parte-se do pressuposto de que o artista é homem 

livre e possui força criadora desvinculada para, assim, construir representações 

distintas das de sua personalidade. Dessa feita, não se apoiará em psicologismo ou 

biografismo para a compreensão de sua produção literária. 

Massa (2008, p. 25), em seu livro A juventude de Machado de Assis, nem tentou 

                                                        
4 Roberto Schwarz: Um crítico na periferia do capitalismo. MARILUCE MOURA e LUIZ HENRIQUE 

LOPES DOS SANTOS | ED. 98 | ABRIL 2004. Disponível em < 
http://revistapesquisa.fapesp.br/2004/04/01/um-critico-na-periferia-do-capitalismo/ >. Acesso em 
08/09/2017. 
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realizar tal façanha, pois, segundo ele, estudar a um só tempo vida e obra de um 

autor da estirpe de Machado, por estas estarem ligadas indissoluvelmente, “acabaria 

em interpretações duvidosas ou interpolação tendenciosa. Conforme nos esclarece: 

 

[...] o homem se esforça por desaparecer atrás de sua obra. A vida, por 
mais importante que seja, permanece secundária – não passa de uma 
humilde servidora da obra. Com efeito, esses escritores de primeira 
grandeza são, no mais profundo dos sentidos, homens de letras e criadores. 

 

Machado contrapunha-se, de certa maneira, a seus colegas, sobretudo ao francês 

Flaubert, que se preocupava com a sistematização da teoria do “romance que narra 

a si próprio”, e a Zola, escritor de cunho naturalista que procurava retratar em sua 

prosa os comportamentos observáveis, na tentativa de descrevê-los para fins de 

documentação e experimentação literária, artifício que obedecia aos ditames da 

época, segundo os moldes do discurso científico.  

 

Num momento em que os naturalistas atiravam ao público assustado a 
descrição minuciosa da vida fisiológica, ele (Machado) timbrava nos 
subentendidos, nas alusões, nos eufemismos, escrevendo contos e 
romances que não chocavam as exigências da moral familiar (CANDIDO, 
1995, p. 3). 

 

Assim, diferentemente de alguns de seus contemporâneos, conforme Candido 

(1995, p. 5), Machado não se prende aos ditames teórico-metodológicos da 

composição literária e cultiva o teor dissonante ao apresentar-nos “[...] livremente o 

elíptico, o incompleto, o fragmentário, intervindo na narrativa com bisbilhotice 

saborosa, lembrando ao que atrás dela estava a voz convencional”. 

 
A sua técnica consiste essencialmente em sugerir as coisas mais 
tremendas da maneira mais cândida (como os ironistas do século XVIII); ou 
em estabelecer um contraste entre a normalidade social dos fatos e a sua 
anormalidade essencial; ou em sugerir, sob aparência do contrário, o ato 
corriqueiro. Aí está o motivo da sua modernidade, apesar de seu arcaísmo 
de superfície (CANDIDO, 1995, p. 6). 

 

A declaração de Candido (1995) acerca do estilo machadiano como “forma sutil de 

negaceio como se o narrador estivesse rindo um pouco do leitor” contribui com o 

conceito de exotopia proposta por Bakhtin (2017), no qual o enunciado constitui-se 

em relação a outro e configura como o modo de funcionamento real da linguagem. E 

alguns dos narradores machadianos trazem essa perspectiva muito lucidamente, 
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uma vez que eles, a todo tempo, interrogam, criticam e chamam a atenção do leitor 

“desavisado”.  

 

Sobre a posição ocupada por alguns narradores machadianos e suas estratégias 

discursivas no tocante ao exercício exotópico, Lajolo nos diz que  

 

[...] a ironia com que Machado contempla o mundo de seus romances e 
contos desta segunda fase cumpre ainda outra função: é eficientíssima 
como postura literária, identificando um contador de casos que sabe tomar 
distância do que conta, e que sabe, também, manter o leitor a distância. 
Afinal, é necessário um certo afastamento do objeto para que se possa ter 
um ângulo de visão mais abrangente. Nada de envolvimentos, nada de 
parcialismos (LAJOLO, 1980, p. 101). 

 

Quanto ao potencial que as obras literárias carregam, Tezza (2001) nos fala da 

importância da nossa literatura para a compreensão da “linguagem que criou a 

forma da nossa visão de mundo, em toda a sua imensa variedade” por meio do olhar 

emprestado que tomava dos discursos do autor. E isso, para Bakhtin, é um 

movimento propiciado pelo exercício exotópico.  

 

Quando se percebe, em uma dada obra, o lugar das diferenças, é possível que, a 

partir delas, o ser humano se posicione, uma vez que elas têm o potencial de 

sugerir, mesmo que sutilmente, a identificação do próprio ser, assim como da 

posição que este ocupa. Ademais, existe a possibilidade de se descobrir e 

consolidar sua linguagem pessoal, além de construir, conforme Tezza (2001), um 

“repertório novo de referências” e propor um novo ângulo do olhar. 

No ofício de justapor múltiplas vozes em seu objeto estético para provocar e suscitar 

diferentes perspectivas e relativizações, nosso literato foi mestre. Segundo Schwarz 

(2208), a narrativa machadiana é constitutivamente dialética e polifônica e “[...] 

consiste em certa alternância sistemática de perspectivas, em que está apurado um 

jogo de pontos de vista produzido pelo funcionamento mesmo da sociedade 

brasileira” (Schwarz, 2008, p. 9), e, de acordo com esse teórico, essa característica 

foi conferida pelo autor de maneira deliberada. A razão para esse fenômeno, ainda 

segundo Schwarz (2008, p. 10), se deve ao fato de Machado ter estabelecido uma 

correspondência entre seu estilo e “[...] as particularidades da sociedade brasileira, 
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escravista e burguesa ao mesmo tempo”. 

Machado vivia em uma sociedade demarcada pela absoluta separação de classes – 

convivia com burgueses em uma estrutura escravocrata – e, conseguia, talvez por 

força do conhecimento empírico, recriar esteticamente tal contradição. Mais do que 

isso, atribuía a seus heróis o exercício do dialogismo, constituição primeira da 

linguagem, segundo Bakhtin (2017), ao justapor a equipolência das vozes sociais 

nas representações dos embates cotidianos. 

Nessa perspectiva dialógica e dissonante em relação a seus pares escritores, 

Machado de Assis conferia à sua arte o legado humanístico e, por isso, cultural, 

enquanto interpretação de sua sociedade, ao refletir sobre a dinâmica e as tensões 

sociais as quais vivia, sem sobrepor sua voz de autoridade a de seu herói e, por isso 

Ao transpor para o estilo as relações sociais que observava, ou seja, ao 
interiorizar o país e o tempo, Machado compunha uma expressão da 
sociedade real, sociedade horrendamente dividida, em situação muito 
particular, em parte inconfessável, nos antípodas da pátria romântica. O 
“homem do seu tempo e do seu país”, deixava de ser um ideal e fazia figura 
de problema (SCHWARZ, 2008, p. 9). 

 

 

Outra estratégia discursiva e, portanto, dialógica que o autor utiliza em sua narrativa 

é o uso das intromissões inopinadas, nas quais o narrador convida o leitor a ser 

partícipe da história, interagindo com ele. É interessante notar como, em todo o 

tempo, a voz do narrador conclama a presença do interlocutor. É um processo 

consciente e é uma demonstração da percepção que o romancista demonstra do 

dinamismo social da linguagem na narrativa que constrói.  

 

Somando-se à estratégia acima, os excursos estéticos machadianos, digressões 

propostas intencionalmente por vários de seus narradores em grande parte de seus 

contos  ̶  marca registrada do escritor  ̶  também são vistos de maneiras distintas por 

muitos de seus críticos. Para Lajolo (1980, p. 102), 

 
Essas constantes referências a coisas que não interessam diretamente à 
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estória são a marca registrada de Machado. Diminuem e dificultam um 
envolvimento cego com a leitura e retardam o desenlace. Além disso, 
desobrigam o narrador de contar os episódios em sucessão cronológica, 
permitindo-lhe começar a estória de um ponto qualquer. 

 

Acepção distinta toma Schwarz (2005, p. 14), para quem essas digressões servem a 

um propósito maior e mais elaborado, qual seja, figurar a dual e antagônica luta de 

classes que atravessava o Brasil desde que as ideias liberais europeias foram 

anacronicamente para cá importadas:  

A prosa é detalhista ao extremo, sempre à cata de efeitos imediatos, o que 
amarra a leitura ao pormenor e dificulta a imaginação do panorama. Em 
consequência, e por causa também da campanha do narrador para chamar 
atenção sobre si mesmo, a composição do conjunto pouco aparece. 
Entretanto ela existe, e, se ficarmos a certa distância, deixa entrever as 
grandes linhas de uma estrutura social. 

 

Essa então é a grande proposta que Schwarz justapõe a seus leitores em mais um 

de seus escritos que compõem a fortuna crítica machadiana em Um mestre na 

periferia do capitalismo (1990). Paralelamente, ele também quer demonstrar que a 

estratégia adotada por Machado serve aos propósitos de engendrar uma regra de 

composição da narrativa e de elaborar esteticamente uma conduta própria à classe 

dominante brasileira. 

A afirmação de Calvino acerca de os clássicos trazerem uma nuvem de discursos 

em torno de si, e de os repelir para longe, é confirmada sobremaneira quando 

consideramos a fortuna crítica machadiana. Diferentemente da percepção 

apresentada por Schwarz ao analisar alguns romances machadianos, Wolf (2010), 

vinte anos depois da publicação da obra de Schwarz, Um mestre na periferia do 

capitalismo, vem apresentar o que ele considera as quatro faltas do crítico literário, 

a saber: a falta expositivo-argumentativa: ideologia e circularidade; a falta expositivo-

argumentativa: ideologia e circularidade; a falta lógico-epistemológica; e a falta 

moral. Seu objetivo é derrubar os argumentos apresentados por Schwarz, os quais 

são utilizados para a validação e a disseminação de sua doutrina política, de cunho 

marxista, para explicar a produção literária de Machado, reduzindo, certa forma, o 
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trabalho estético do literato.  

Segundo Wolf, o objetivo do crítico era mostrar que, por meio da estratégia da 

“redução estrutural” e do processo do “dispositivo literário” elaborados por Machado, 

capazes de captar e dramatizar a estrutura do país, o autor (Machado) “[...] captou 

as desigualdades e os desajustes de nossa sociedade patriarcal escravocrata e 

transformou esses elementos na forma do romance, no qual o procedimento do 

narrador faz às vezes de processo social”, Wolf (2010, on-line). 

Atribui o título de seu texto O sequestro de Machado de Assis ao fato de Schwarz 

ter transformado o narrador machadiano, uma das jogadas mais inventivas de nossa 

literatura (nas palavras de Wolf) em estratégia de denúncia de dominação de classe. 

Da mesma forma, acusa o crítico de não reconhecer a marca estilística machadiana 

e o refinamento de sua prosa adequadamente. Além disso, questiona a tendência 

crítica empreendida pelo marxista e indaga: “Quer dizer, sem um crítico marxista-

adorniano que revelasse aquilo que propriamente explica o alcance da obra 

machadiana, ela continuaria “na sombra”, incompreendida”, Wolf (2010, on-line). 

Ainda seguindo o paralelismo ideológico e sua relação com a obra literária, ressalta 

que:  

O que minha análise procura demonstrar é a desfaçatez ideológica de uma 
leitura que pretende ver na especificidade da formação social do país a 
causa da especificidade da obra machadiana e que, além disso, pretende 
atribuir uma intenção de crítica político-social ao Autor, querendo dar valor a 
uma obra literária por méritos políticos (WOLF, 2010, p. on-line)  

 

Wolf apresenta uma chave de leitura diferenciada, interessado nas disposições 

acerca da condição humana de que Machado tratava, disposições essas 

desarticuladas com os interesses de classe social, impossíveis de serem 

compreensíveis pelas lentes de um leitor marxista, como Schwarz, para o qual não 

há condição humana a se considerar. Por fim, Wolf (2010, on-line) 

acrescenta que “[...] o fenômeno artístico é de tal forma complexo que nenhuma 

leitura, por mais poderosa que seja, é capaz de esgotá-lo”. 

Ainda no tocante às interpretações dos romances machadianos, há duas grandes 
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vertentes na crítica literária de Machado de Assis, a do intencionimo, de John 

Gledson (1991), e a da solicitação, de Abel Barros Baptista (2003), para citar 

algumas. John Gledson, um dos mais ativos críticos da obra de Machado de Assis, 

afirma ser um intencionista confesso e busca, nas leituras que realiza dos romances 

machadianos, a intenção do autor, pois, segundo ele, o verdadeiro crítico precisa 

revelar os significados pretendidos pelo escritor.  

No caso de Dom Casmurro, por exemplo, e diante das discussões acerca do dilema 

mais famoso da literatura nacional (Capitu traiu ou não Bentinho?), Gledson se 

contrapõe às proposições de Schwarz. Este analisara a ficção machadiana e trazia 

para o cerne do debate a tríade: Capitu X Bentinho X Leitor (considerando este 

último cúmplice do narrador, sobretudo se eles compartilham seus valores). E 

supunha três corretas leituras a partir da perspectiva selecionada. 

Gledson, por outro lado, afirma que não é possível condenar a um ou a outro com 

exatidão, denomina-se um convicto intencionista e busca em suas leituras as 

intenções do autor (Machado) por detrás das disposições das amarrações 

narrativas. Perseguia as intenções, com atenção especial ao viés histórico referido, 

estabelecendo relações diretas entre a narrativa literária e os fatos históricos do 

Brasil do século XIX. Para ele, Machado recontava as histórias do país por meio das 

alegorias estéticas. 

Ainda nesse debate, e apresentando uma chave de leitura alternativa, vem Baptista, 

que, antagônico em relação às buscas intencionais de Machado (de que tratava 

Gledson), propõe atividades de “solicitação” do livro com foco nas estratégias 

utilizadas pelo personagem Bentinho (o autor-suposto) e não nas de Machado. 

Defende o “paradigma do pé atrás”, que põe em xeque a desconfiança do narrador, 

compartilhando esse ponto com alguns críticos machadianos ao tratar da (não) 

credibilidade do narrador. 

Dessa feita, essas perspectivas denotam algumas arrumações, as quais servem 

para ilustrar o quão complexa é a abrangência e as tendências críticas que podemos 

seguir a partir da ficção machadiana. Quaisquer que sejam as reais intenções dos 

procedimentos literários demarcados pelo escritor oitocentista, todas essas 
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características descritas compõem suas idiossincrasias estéticas e reforçam o 

dinamismo que nosso escritor empregava em seu discurso, que extrapola os limites 

espaciais e temporais, consolidando-se como elemento necessário para o exercício 

da exotopia e da compreensão das condições humanas em favor de um leitor ético e 

responsivo, potencial para a formação humana.  

E, ao invés de construir nossa compreensão da obra machadiana, apoiando-nos tão 

somente em interpretações já concebidas e debatidas por diversos críticos literários 

e leitores, cujas percepções constituem-se por vezes discrepantes, é melhor que nos 

enveredemos pela leitura da obra em sua integralidade, para nos entregarmos a um 

diálogo direto e exotópico, sem álibi e sem interposições com os escritos originais de 

Machado. 

3.4 O DIALOGISMO E A EXOTOPIA BAKHTINIANOS NOS CONTOS 

MACHADIANOS 

 
 
O homem tem uma necessidade estética absoluta do outro, do seu ativismo 
que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é o único capaz de criar para ele 
uma personalidade externamente acabada; tal personalidade não existe se 
o outro não a cria; a memória estética é produtiva, cria pela primeira vez o 
homem exterior em um novo plano da existência (BAKHTIN, 2017, p. 33). 

 

Mikhail Bakhtin, mais do que um teórico da literatura, era um filósofo da linguagem 

que se enveredava por campos diversos, como o da Psicologia, olhando-a, segundo 

Freitas (2003, p. 117), “[...] do ponto de vista da dialética e trazendo-lhe a 

contribuição da Estética e da Linguagem”.  

Todavia, por mais diversas que fossem as áreas pelas quais se estendia, tinha 

sempre como viés condutor a centralidade da linguagem, o que lhes garantia a 

unicidade da reflexão, a saber, a concepção dialógica da linguagem em todos os 

aspectos. 

Durante o novênio de 1920 a 1929, dedicou-se, exclusivamente, aos estudos sobre 

o conhecimento, a estética, a ética e a psicolinguística. Trouxe inúmeras 

contribuições para o campo das Ciências Humanas, pois, tendo se graduado em 

Letras, História e Filosofia, devotou-se às áreas da História da Cultura, da Filologia e 
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da Estética, o que lhe permitiu engendrar seus próprios princípios e, sobretudo, seus 

métodos de estudo e de pesquisa. E são dele os conceitos de dialogismo e de 

exotopia os quais utilizaremos em nossa pesquisa. 

Assumindo uma postura dialógica, inicia-se um diálogo com aqueles que, 

anteriormente, também se debruçaram ora sobre a temática da exotopia e da 

literariedade, ora sobre as narrativas machadianas, analisando-as, criticando-as e 

estabelecendo relações de contiguidade, fortalecendo, assim, as bases teóricas 

segundo as quais devemo-nos balizar. Dessa feita, não representará, conforme 

assinala Schwarz (2008), “[...] desinteresse pelo trabalho da geração anterior, e a 

consequente descontinuidade da reflexão”.  

E como o elemento propulsor da nossa pesquisa constitui-se por vias do estudo do 

texto literário, tomamos de Bakhtin (2017, p. 402) sua asserção do que devemos 

levar em consideração no tocante à abordagem para a interpretação de uma obra 

artística: “[...] a interpretação autêntica em literatura e nos estudos literários sempre 

é histórica. O lugar e as fronteiras dos chamados realis. Coisas prenhas de 

palavras”.  

Para nos esclarecer sobre essa construção histórica e personalizada, realizada pelo 

autor, capaz de produzir uma arquitetônica a qual se configura como um objeto de 

valor estético-político, utilizamos a noção de exotopia, que, aliada à ideia de 

cronotopo, fornece-nos uma elaborada tessitura para lidarmos com uma produção 

artística. 

O termo exotopia, categoria conceitual cunhada por Bakhtin para se referir à 

dimensão espácio-temporal das atividades criadoras, que pode soar excêntrico à 

língua portuguesa, chegou até nós pelas mãos de Todorov5 e de sua tradução do 

russo para o francês, vnienakhodimost e exotopie, respectivamente. E pelo fato de 

esse crítico ter sido o principal responsável pela disseminação das ideias 

bakhtinianas na Europa Ocidental  ̶  apesar de, epistemologicamente, posicionar-se 

como seu antípoda, conforme Faraco (2007, p. 232)  ̶  a versão por ele escolhida foi 

                                                        
5 Filósofo, historiador e crítico literário. De nacionalidade búlgara, mas radicado na França desde 

1960, desempenhou um importante papel na disseminação do formalismo russo no Ocidente entre 
1960 e 1970. 
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amplamente reconhecida e autorizada. A palavra foi cunhada dessa forma pelo fato 

de remeter a algo externo, àquilo ou àquele que se situa em um lugar exterior. 

Paulo Bezerra6, tradutor da versão original russa da obra Estética da criação 

verbal (2017) para o português, referindo-se à edição anterior a sua tradução, 

disponível em nosso idioma, e preocupado com a conservação do sentido da 

unicidade e da organicidade do pensamento do filósofo russo, quanto à categoria 

conceitual e seu uso sistemático, indica-nos que toda a argumentação de que se 

serviu Bakhtin para dar conta do conceito de exotopia nos remete à noção de 

distância e explica que foi o próprio autor russo que tomou emprestado o termo 

distantsia do latim para exprimi-lo. Dessa forma, deixa clara a escolha do vocábulo 

distância ou distanciamento em sua tradução como correspondente ao termo 

exotopia.  

É essa distância que, segundo Bakhtin, permite que tenhamos a dimensão espácio-

temporal necessária para emprestarmos nosso olhar de contemplador e provermos 

um acabamento estético e, sobretudo, ético, que só o meu eu, do meu lugar e da 

minha percepção, pode conferir amorosamente ao outro, como um ato de doação. 

Esse procedimento é possível, e até mesmo indispensável, pelo fato de a captação 

plena da visão sobre nós mesmos e da posição que ocupamos ser humanamente 

impossível: precisamos sempre do olhar do outro, da palavra do outro e da ajuda do 

outro para nos completarmos e melhor nos percebermos; é pela contemplação e, 

consequentemente, pelo agir ético do outro que me vejo e adquiro novas 

possibilidades de acabamento e aprimoramento. 

A compreensão que destaca a dimensão espacial, essencial para a atividade 

estética e para a atividade de pesquisa nas Ciências Humanas, que nos compele a 

um posicionamento ético, de cunho valorativo e responsivo, começou a ser 

delineado por Bakhtin, em seu primeiro texto intitulado Arte e responsabilidade. 

Entretanto, foi apenas em sua obra Para uma filosofia do ato, escrita, segundo 

Amorim (2016), entre 1920 e 1924, que Bakhtin começou a desenvolver melhor esse 

tema, aperfeiçoando-o mais notadamente em seus inscritos sob o título de “O autor 

                                                        
6
 Tradutor e crítico literário brasileiro, livre-docente em Literatura russa pela USP e professor de Teoria 

da literatura na Universidade Federal Fluminense. Realizou diversas traduções de obras de Fiódor 
Dostoiévski para a língua portuguesa. 
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e o herói”, inseridos na obra Estética da criação verbal.  

Nessas duas obras, o filósofo russo explicita a relação ético-valorativa de nosso ato, 

que apenas adquire validade se for de caráter responsivo, provido pelo excedente 

de visão do sujeito contemplador.  

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 
mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois 
de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente 
de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar 
para ele um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, 
do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, 
2017, p. 23). 

 

Da mesma forma que percebemos o exercício exotópico na atividade estética, 

observamos que ele também está contido nas atividades de pesquisa nas Ciências 

Humanas, uma vez que, nessa área, nosso objeto de estudo não se resume à peça 

material ou a um produto, sobre o qual poderíamos nos debruçar objetivamente e 

refletirmos unilateralmente. Ao contrário, temos que o sujeito pesquisado é ele 

mesmo o produtor dos insumos significativos e diversos, os quais precisam ser 

analisados com critérios próprios à abordagem de uma produção culturalmente 

elaborada, tomando por princípio bases de cunho ético.  

O material que o sujeito pesquisado produz é o próprio discurso, e é essa 

possibilidade de produção o que Bakhtin considera Ciências Humanas, ou seja, o 

ser expressivo e falante. Para ele, essas ciências são a ciência do texto, e os 

sujeitos envolvidos nessa pesquisa, pesquisador e pesquisado, são ambos 

produtores de textos, o que confere a marca dialógica a essa área.     

A perspectiva dialógica, em todos os seus aspectos, implica ter para com o outro a 

responsabilidade e a sensatez necessárias para considerá-lo em sua plenitude, 

reconhecer o lugar de onde ele fala, a posição espacial, temporal e axiológica que 

ele ocupa, que só o meu excedente de visão é capaz de propiciar: 

Esse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha posse – 
excedente sempre presente em face de qualquer outro indivíduo – é 
condicionado pela singularidade e pela insubstitutibilidade do meu lugar no 
mundo: porque nesse momento e nesse lugar, em que sou o único a estar 
situado em dado conjunto de circunstâncias, todos os outros estão fora de 
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mim. Essa distância concreta só de mim e de todos os outros indivíduos – 
sem exceção – para mim, e o excedente de minha visão por ele 
condicionado em relação a cada um deles (desse excedente é correlativa 
uma certa carência , porque o que vejo predominantemente no outro em 
mim mesmo só o outro vê [...] (BAKHTIN, 2017, p. 21-22). 

 

Entretanto, o meu excedente de visão deve ser usado ética e responsivamente em 

prol de um acabamento alheio, que só eu, na minha posição exterior, posso 

oferecer. Meu excedente não pode, de maneira alguma, sobre-exceder o outro e 

limitar-lhe a visão ou a palavra. Para Bakhtin (2017, p. 23), na atividade exotópica há 

sempre a tensão entre dois olhares, duas visões distintas e ambas precisam ser 

reconhecidas em suas multiplicidades de sentido “[...] urge que o excedente de 

minha visão complete o horizonte do outro indivíduo contemplado sem perder a 

originalidade deste”.  

A contribuição do pesquisador nesse sentido é oferecer ao pesquisado, sujeito 

contemplado, a revelação possibilitada justamente pela sua posição exterior, sua 

análise e sua perspectiva face a uma dimensão espácio-temporal diferenciada. A 

perspectiva que o contemplador alcança é inacessível ao ser contemplado e cabe 

àquele ajudar a este a perceber o que vê pelo espaço que ocupa. Não é a 

substituição de um ponto de vista pelo outro, mas um movimento duplo, o que, 

conforme Amorim (2016, p. 102), implica “[...] tentar enxergar com os olhos do outro 

e o de retornar à sua exterioridade para fazer intervir seu próprio olhar: sua posição 

singular e única num dado contexto e os valores que ali afirma”.  

É a atividade exotópica que realizo, por meio do meu excedente de visão e do meu 

ato revestido de alteridade que consigo ajudar na ressignificação do outro, e na 

minha própria, pois um movimento contínuo, uma cadeia de impactos é ativada 

quando nos fazemos valer da responsividade para com o outro, permeada pelo 

reconhecendo da irrepetibilidade dos eventos e do não álibi da existência.  

Bakhtin (2017) nos assevera que, em um exercício exotópico realizado pelo 

autor/contemplador, compenetrar a posição alheia, seu sofrimento e suas limitações 

não são suficientes. Para ele, a atividade propriamente estética nem sequer 

começou. Compreende apenas o exercício incipiente para a construção do ato ético-

estético responsável. 
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É interessante notar a atuação ética e política que o autor ocupa no cenário 

sociocultural em que atua, no sentido de que a ele não necessariamente cabe a 

denúncia ou um posicionamento. O indivíduo pode simplesmente não se manifestar, 

contemplar passivamente uma situação, um episódio e não querer se expor. E isso 

ocorre por diversas razões: falta de habilidades linguístico-comunicativas que lhe 

garantam expressividade compreensível; intimidação por fatores político-sociais 

externos; retração de ordem psicológica; receio de que seu posicionamento receba 

uma recepção inadequada ou mal interpretada e, por isso, ocorra alguma desfiliação 

social a um determinado círculo etc. Enfim, várias são as razões pelas quais o 

sujeito pode optar por não se manifestar diante de situações, e eventuais 

atrocidades, das quais tem consciência.  

Sobre isso Bakhtin nos adverte e utiliza para tal o verbo “poder”, denotando um 

caráter arbitrário no tocante à percepção do contemplador, quando afirma que “[...] a 

situação vital do sofredor, efetivamente vivenciada de dentro, pode me motivar para 

um ato ético” (2017, p. 24). Ou seja, o fato de se ter consciência de algo não nos 

assegura o exercício ético-estético responsável, qual seja, o de acabamento artístico 

para fins de denúncia, exposição para contemplação e debate, os quais gerariam 

possíveis modificações e aprimoramentos socioculturais. De acordo com Bakhtin 

(2017, p. 24), “[...] se não houvesse esse retorno, ocorreria o fenômeno patológico 

do vivenciamento do sofrimento alheio como meu próprio sofrimento, da 

contaminação pelo sofrimento alheio, e só”. 

Essas mudanças comportamentais podem ser desencadeadas pela força 

motivadora do exercício exotópico realizado primeiramente pelo autor, aquele que 

contempla e arquiteta o acabamento estético, em uma tentativa objetiva de fazer 

com seus interlocutores também consigam perceber e alcançar a dimensão do 

horizonte por aquele delineado. É, no final, um projeto arquitetônico estruturado pelo 

e para o coletivo; sua atuação deriva de outrem por meio da contemplação e da 

prática alteritária de uma observação cautelosa e retorna para o público, para a 

coletividade para apreciação, educação e mobilização.  

Diferentemente de uma perspectiva estruturalista, na concepção sociointeracionista 

de Bakhtin, para a compreensão de uma produção ética-estética, fundamentada 
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pelo empreendimento exotópico do autor, devemos levar em consideração os 

elementos de compenetração percebidos pelo escritor, bem como seus elementos 

de acabamento. Entretanto, ele nos adverte que ambos os elementos não se 

sucedem cronologicamente, embora se fundem no vivenciamento ativo. Para ele, na 

obra literária,  

[...] cada palavra tem em vista ambos os elementos, exerce função dupla: 
orienta a compenetração e lhe dá acabamento, mas esse ou aquele 
elemento pode predominar. Nossa tarefa imediata é examinar aqueles 
valores plástico-pictoriais e espaciais que são transgredientes à consciência 
e ao mundo da personagem, à sua diretriz ético-cognitiva no mundo, e o 
concluem de fora, a partir da consciência do outro sobre ele, da consciência 
do autor-contemplador (BAKTHIN, 2017, p. 25). 

 
Para a análise do exercício exotópico enquanto ato ético-estético, realizado pelo 

autor-contemplador, que instaura fatos sociais intencionalmente arquitetados, temos 

um exemplo na literatura brasileira, capaz de realizar tais movimentos: Machado de 

Assis. 

Esse homem e autor inquietava-se diante das problematizações sociais que 

percebia de maneira aguda e respondia ética e responsivamente, orientado a uma 

coletividade, aos seus pares socialmente estabelecidos, da qual tinha profundo 

conhecimento. Estava sempre para além de determinadas questões circunscritas, 

como a estratificação e a exploração racial de sua sociedade. Era um escritor 

oitocentista que exercia, por meio da tomada de consciência e da elaboração 

ideológica em sua enunciação, a atividade mental e diferenciada “do nós”, conforme 

nos esclarece Bakhtin (2014). 

A atividade mental do nós não é uma atividade de caráter primitivo, 
gregário: é uma atividade diferenciada. Melhor ainda, a diferenciação 
ideológica, o crescimento do grau de consciência são diretamente 
proporcionais à firmeza e à estabilidade da orientação social. Quanto mais 
forte, mais bem-organizada e diferenciada for a coletividade no interior da 
qual o indivíduo se orienta, mais distinto e complexo será o seu mundo 
interior (BAKHTIN, 2014, p. 119). 

 
Bakhtin (2014, p. 122), em sua filosofia da linguagem, fala da importância e da 

interligação dos processos que fundamentam a tríade tomada de consciência, 

elaboração ideológica e enunciação, alinhada ao contexto social imediato do ato de 

fala e aos interlocutores concretos “[...] fora da sua objetivação, de sua realização 

num material determinado (o gesto, a palavra, o grito), a consciência é uma ficção”. 
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É interessante observar, como nos aclara Tezza (2001), que quando Bakhtin se 

propõe a estabelecer os fundamentos de uma estética por meio da análise 

romanesca, este o faz estabelecendo uma diferenciação acerca do “autor 

biográfico”, e o considera como uma espécie de “voz que escreve”. A voz do autor é 

a consciência da consciência que enxerga muito além e abrange não só a 

consciência, mas o mundo da personagem. 

Pelo fato de Bakhtin (2017) não considerar nenhuma significação como isolável, 

estabelece uma tríade na qual autor, espectador e objeto estético se integram.  

Essa consideração bakhtiniana vai de encontro à tradição formalista a qual tende a 

diferenciar e compartimentar os três elementos citados anteriormente. Muitos 

estudos literários têm sido pautados ora na dimensão do autor, ora do leitor e ora da 

obra em si, considerando-os isoladamente. Entretanto, esse teórico russo aponta 

que devemos analisar essa trinca de forma unificada sob uma perspectiva dialógica 

e exotópica da linguagem. 

Para Tezza (2001), o princípio da exotopia é, em última instância, uma visão de 

mundo que tem consequências teóricas inescapáveis, ela representa o princípio 

dialógico bakhtiniano e sua ambição filosófica, de natureza totalizante e sistemática. 

Entretanto, o movimento exotópico não deve ser reduzido a uma única consciência 

tomada por empréstimo do olhar alheio  

 
A falsa tendência para a redução de tudo a uma única consciência, para 
dissolução da consciência do outro (do sujeito da compreensão) nela. As 
vantagens essenciais da distância (espacial, temporal, nacional). Não se 
pode interpretar a compreensão como empatia e colocação de si mesmo no 
lugar do outro (a perda do próprio lugar). Isto só é exigido para os 
elementos periféricos da interpretação. Não se pode interpretar a 
compreensão como passagem da linguagem do outro para a minha 
linguagem (BAKHTIN, 2017, p. 377). 

 

Assim, fica explícita a importância de se interpretar e compreender completamente 

um texto, por meio dos exercícios de compreensão e avaliação, num movimento 

ativo e criador. Pois, segundo Bakhtin (2014, p. 32), todo instrumento pode ser 

convertido em signo ideológico, e nessa vertente, também todo instrumento de 
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produção pode, da mesma forma, se revestir de um sentido ideológico.  

 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, 
mas também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que 
funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como 
som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como 
outra coisa qualquer. Nesse sentido, a realidade do signo é totalmente 
objetiva e, portanto, passível de um estudo metodologicamente unitário e 
objetivo. Um signo é um fenômeno do mundo exterior. O próprio signo e 
todos os seus efeitos (todas as ações, reações e novos signos que ele gera 
no meio social circundante) aparecem na experiência exterior. Este é um 
ponto de suma importância (BAKHTIN, 2014, p. 119). 

 

Nessa direção, temos o conceito de ato responsável, sobre o qual nos aponta 

alternativas para abordar um dado fenômeno:  

A vida pode ser compreendida pela consciência somente na 
responsabilidade concreta. Uma filosofia da vida só pode ser uma filosofia 
moral. Só se pode compreender a vida como evento, e não como ser-dado. 
Separada da responsabilidade, a vida não pode ter uma filosofia; ela seria, 
por princípio, fortuita e privada de fundamentos (BAKHTIN, 2010, p. 117). 

 

Na representação dos enredos presentes nos contos machadianos, percebe-se que 

o autor apresenta diferentes atitudes, ideologias e posturas por meio da disposição 

de seus heróis7. E, no exercício da leitura dos contos, o conceito bakhtiniano de ato 

responsável contribui para o entendimento da totalidade do evento a partir da 

dinâmica da construção do processo e do produto desenvolvida por seus 

personagens nas tramas. 

A esse respeito, Tezza (2001) nos esclarece como Bakhtin  

 
[...] extrapola as definições do campo estrito da estética para o universo da 
ética: isto é, o fato de que apenas um outro pode me dar acabamento, o fato 
de que eu sou organicamente incapaz de me ver por inteiro com certeza 
exige, também, uma resposta no universo da ética. 

                                                        
7 O termo “herói” que permeia este trabalho não remete à noção comumente empregada sob a égide 

do Romantismo, mas tão somente à concepção de “personagem” de uma obra artística na 
perspectiva bakhtiniana. Tal diferenciação se faz mister uma vez que é derivada das diversas 
traduções que recebeu a obra desse filósofo. Em algumas edições, aparece a palavra “herói”; em 
outras, é o termo “personagem” que figura, como na tradução de Paulo Bezerra (2017). Portanto, não 
há diferenças conceituais assumidas nesta nossa proposição entre os vocábulos anteriormente 
assinalados. 
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No estudo do papel da linguagem metafórica e na constituição de um personagem 

singular, Bosi (2007) nos conclama: 

 
Atente-se, de novo, para o movimento do olhar machadiano, que ora se 
distancia da personagem, ora a penetra. Os agregados, vistos a distância 
como seres redutíveis a escala das relações hierárquicas, tendem a 
parecer-se uns com os outros. Mas Machado sabe que agregados também 
olham. E este olhar de baixo para cima, que o autor lhes delega, acusará 
francamente, nas personagens que estão subindo ou querem subir, traços 
que o narrador prefere descartar, pois, estando postado em um observatório 
mais alto que o dos agregados, sabe discernir as riquezas da diferença 
individual, o que é justamente o que o tipo nega ao outro (BOSI, 2007, p. 
32).  

 
A percepção que Machado empresta a seus narradores lhes confere perfis 

singulares e não substancialmente remissivos, o que teria acontecido caso nosso 

autor projetasse em sua obra a forma estratificada da convenção social de sua 

época conforme a tradição narrativa. Segundo Bosi (2007, p. 32), “[...] a imaginação, 

mesmo quando parece mimética, é heurística: descobre na personagem de ficção 

virtualidades e modos de ser que a coisa empírica não entrega ao olhar 

supostamente realista e, na verdade, apenas rotulador”. 

É, então, por via desse exercício heurístico de compreensão dos signos ideológicos 

que propomos o desenvolvimento da formação leitora dos sujeitos, todavia essa não 

é uma prática tão simples de ser empreendida. Ela é um tanto quanto diferente das 

outras atividades, pois se trata de um componente cultural e, como tal, envolve 

elementos que, para uma compreensão mais apurada, exige o resgate e o 

levantamento de conhecimentos prévios, por exemplo, e a disposição para e o 

exercício voluntário de construção de conceitos visuais a fim de que o leitor 

estabeleça uma composição imagética capaz de alinhar e sustentar sua percepção 

de imaginação leitora que lhe traga sentido. 

Além disso, é também essencial para a atividade, com o fim de desenvolver a 

capacidade leitora, manter a integridade do texto literário, da forma como seu autor o 

elaborou e não com desbastes ou com transposições de suportes, como os recortes 

comumente feitos pelos livros didáticos. Esse procedimento ocorre sobremaneira no 

Ensino Médio, em cujo objetivo literário se presta ao estabelecimento de 

alinhamentos temporais regidos sob escolas específicas e suas características 
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históricas e estéticas. Verificamos, dessa forma, que muitas vezes o texto literário é 

tomado em pequenas proporções (sem a preservação de seu construto integral e 

sem uma aplicação metodológica adequada capaz de dar conta dos elementos 

éticos e estéticos intencionalmente elaborados), justamente para ilustrar 

arquitetônicas como objetivo pedagógico de um conteúdo programático. 

Esse elemento constitui também uma das razões pelas quais elegemos o gênero 

“conto literário” para figurar como elemento central em nossa pesquisa, ou seja, pelo 

fato de ele se constituir como um gênero relativamente curto, especialmente em 

detrimento do romance; ademais, há uma vantagem em relação a sua dimensão, o 

que lhe permite que ele seja contemplado em sua integralidade, pois se torna 

possível desenvolver um trabalho de leitura, passível de envolver a produção 

estética global, que englobe início, meio e fim; e pela complexidade, pensada a partir 

da trama necessária para a compreensão do enunciado concreto. 

A escolha do gênero conto também se alia à percepção do conceito de cronotopo de 

Bakhtin, no qual a dimensão temporal recebe ênfase, pelo fato de derivar dela a 

compreensão da trama no que tange à transformação do herói, mecanismo possível 

para a correlata observação do movimento exotópico. 

Os contos machadianos selecionados configuram-se como elementos acabados no 

tocante aos parâmetros estilísticos estabelecidos para a consubstanciação desse 

enunciado concreto. Ou seja, há o devido registro impresso como materialização de 

sua existência. Constam destes os personagens, o tempo, o espaço, a trama, o 

fecho, enfim todos os elementos necessários à composição da narrativa. 

Entretanto, o fato de eles se caracterizarem como objetos acabados, sobretudo 

quando determinados pela datação oitocentista, não garante que suas análises 

também se constituam como tal, porquanto, em uma perspectiva dialógica, sua 

leitura sempre será inacabada, pois dela dependem e dependerão os múltiplos 

olhares social, cultural e historicamente localizados. Todos eles exteriores a ela, a 

obra, e essenciais a sua compreensão. 

Para Bakhtin (2017), o texto deve ser considerado como objeto de uma cultura cujo 

sentido depende da compreensão dos aspectos socio-históricos que o constituem. 
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Estrutura-se a partir deles e, por isso, deve ser compreendido pelos elementos 

discursivo, social e histórico. Nessa vertente, afirma que investigar é envolver-se no 

exercício dialógico cuja compreensão provém da atuação de duas consciências, de 

dois sujeitos discursivos. 

Nesse viés dialógico interpretativo, temos o termo cronotopo, categoria conceitual 

bakhtiniana que designa de forma justaposta as instâncias de tempo e espaço na 

atividade da leitura literária, tomadas como ligadas e indissolúveis. São elas as 

responsáveis pela representação e articulação dos diferentes movimentos que vão 

propiciar a transmutação imagética e abstrata do psiquismo do personagem. Tal 

modificação é também percebida pelo viés da exotopia e seu acabamento ético-

estético direcionado pelo autor. 

É o próprio Bakhtin que, segundo Tezza (2001), pode nos dar a chave de uma ética 

fundada generosamente na linguagem romanesca, ao descrever o processo 

exotópico da minha relação com o outro, da consciência que eu tenho do outro: “[...] 

eu tomo consciência de mim e me torno eu mesmo unicamente me revelando para o 

outro, através do outro e com o auxílio do outro” (BAKHTIN, 2017, p. 341).  

Compagnon também revela o potencial da arte literária no exercício exotópico 

enquanto ato humano libertador, ao reportar que “Somente pela arte podemos sair 

de nós mesmos, saber o que enxerga outra pessoa desse universo que não é igual 

ao nosso, e cujas paisagens permaneceriam tão ignoradas de nós como as por 

acaso existentes na lua” (COMPAGNON, 2009, p. 21). 

Acreditamos, então, que a leitura dos contos de Machado de Assis, nessa 

perspectiva dialógica, pode contribuir para esse debate no ensino de literatura no 

Ensino Médio, pois possibilita-nos o desenvolvimento de uma compreensão crítica 

dos aspectos históricos, expressivos e conceituais de diversas produções artísticas 

e suas interlocuções com o mundo da vida. 

3.5 UMA ABORDAGEM DIALÓGICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, pautaremos nossas ações no caráter 

dialógico da linguagem, alinhados à proposta metodológica das Ciências Humanas 
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de Bakhtin. Dessa maneira, para compor o elenco dos meios utilizados nas arenas 

dialógicas, que realizaremos junto aos docentes da área de Humanidades do 

campus Cachoeiro de Itapemirim e dos outros sujeitos pertencentes à comunidade 

escolar desse contexto, procuraremos justapor reconhecimento, compreensão e 

interpretação de um plano a fim de que estes operem simultaneamente na 

construção do conhecimento, tendo como fio condutor a linguagem e suas 

especificidades. 

 
Quem estuda a linguagem não está interessado nos “recortes” dos 
discursos, mas no enunciado completo, total, para cotejá-lo com outros 
enunciados fazendo emergirem mais vozes para uma penetração mais 
profunda no discurso, sem silenciar a voz que fala em benefício de um já 
dito que se repete constantemente (GERALDI, 2013, p. 8). 

 

A dinâmica da elaboração da formação de professores se delineará por meio de 

uma perspectiva crítica dialética, pautada na metodologia da pesquisa narrativa 

bakhtiniana, a qual terá o texto literário como ponto de partida e elemento fulcral 

para o cotejamento e a construção epistemológica do ser social e historicamente 

inacabado. Nas palavras de Schwarz (2004, p. 15), 

 
Para a crítica dialética o trabalho da figuração literária é um modo 
substantivo de pensamento, uma via sui generis de pesquisa, que aspira à 
consistência e tem exigência máxima. O resultado não é a simples 
reiteração da experiência cotidiana, a cuja prepotência se opõe, cujas 
contradições explicita, cujas tendências acentua, com decisivo resultado de 
clarificação. Em suma, em termos de método, o ponto de partida está na 
configuração da obra, com as luzes que lhe são próprias, e não na 
sociedade. 

 

Assumindo, dessa forma, um posicionamento dialético, fomos buscar em Bakhtin 

(2017) e em seus apontamentos, alinhamentos para uma proposta metodológica na 

qual pautaremos nossas ações, uma vez que nosso objeto de investigação parte da 

estética humana e como tal, constitui-se de elementos axiológicos, os quais nos 

impelem a buscar estratégicas específicas para análise e apreciação. 

Assim, neste trabalho, esse viés gnosiológico é sustentado por diferentes ramos, 

quais sejam da psicologia, apoiados nos inscritos de Marília Amorim (2002, 2006) e 

Solange Jobim e Souza (2012); da filosofia da linguagem, tendo como principal 
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representante o russo Mikhail Bakhtin; da educação, como Paulo Freire, Sonia 

Kramer (2013); da crítica literária como Candido (1989 e 2004), Compagnon (2009), 

e Schwarz (2004); e da linguística, como João Wanderley Geraldi (2013), Brait, 

Faraco e Tezza (2007); entre outros. Todos esses pautam-se na visão, conforme 

assinalada por Schwarz (2004, p. 15), de que:  

[...] o traço que distingue a crítica dialética, e que a torna especial, é que ela 
desbanaliza e tensiona essa inerência recíproca dos pólos, sem suprimi-la. 
O que for óbvio, para ela não vale a pena. Se não for preciso adivinhar, 
pesquisar, construir, recusar aparências, consubstanciar intuições difíceis, a 
crítica não é crítica.  

 

Além disso, o fato de tomar a produção literária como elemento balizador para a 

compreensão e a análise de representações de ordem social confere autonomia à 

produção estética a qual envolve indissociavelmente uma percepção axiológica, 

conforme nos diz Bakhtin, e que, por essa razão, a postura e o ato ético se 

consubstanciam por meio da arquitetura estética como acontecimento singular e 

irrepetível social e historicamente demarcado. 

Esse trabalho de interpretação e de análise de uma composição artística requer, 

pois, ser marcado por uma investida metodológica diferente daquelas propostas 

pelas concepções positivistas as quais se limitam à busca da confirmação de 

hipóteses formuladas a título de estabelecer simples correspondências sociais e 

artísticas, diferentemente da postura dialética a qual, segundo Schwarz (2004, p. 

15), 

[...] parte da análise estética e busca o não-evidente, o resultado do que o 
trabalho formal do artista configurou. Ao passo que a posição tradicional, ou 
positivista, que também vai se renovando e continua presente com outros 
nomes, se limita aos conteúdos brutos, procurando o mesmo na sociedade 
e nas obras, vistas em termos redundantes, de confirmação recíproca 
direta. 

 

Kramer (2013), em suas reflexões sobre o pensamento bakhtiniano e suas 

implicações para a formação docente, nos traz um  

filosófo da linguagem que indissocia a prática educativa da experiência humana, 

contemplando-a e relacionando-a em suas dimensões epistemológicas, éticas e 

estéticas. É sempre esse arranjo triádico que vai atravessar o pensamento do 

também educador Mikhail Bakhtin e projetar o escopo da atuação do ser em sua 
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formação humana. 

No que diz respeito à epistemologia, Kramer leva em consideração a assertiva 

consensual (pelo menos da maior parte dos educadores) e contemporânea de que a 

educação deve ser garantida a todos como direito. No entanto, propõe-se a refletir o 

que constitui e o que se entende por conhecimento. Considera, então, que, para 

essa constituição, três variáveis se manifestam: as especificidades do ser 

cognescente (maturação biológica – infância, adolescência e vida adulta), as 

múltiplas e diversas vivências sociais, históricas e culturais que permeiam e definem 

as experiências desses seres, e a garantia a um conhecimento universal.  

Pode parecer um tanto utópico aspirar a um conhecimento universal a seres tão 

singularmente demarcados social e historicamente, sobretudo quando sublinhamos 

a relação dicotômica entre pluralidade e singularidade dos indivíduos na construção 

de suas estruturas gnosiológicas; entretanto, é desse princípio que Kramer (2003, p. 

30) parte para apontar o primeiro desafio competente à escola:  

 
O papel da escola é atuar nessa ambivalência: levar em conta as 
diferenças, combatendo a desigualdade e assegurar a apropriação do 
conhecimento, pois o que singulariza o ser humano e social é a sua 
pluralidade, e o que favorece superar a particularidade é o conhecimento 
universal, sobretudo a compreensão da história. E por que todos têm o 
direito ao conhecimento? Porque todos participam direta ou indiretamente 
da produção desse conhecimento. 
  

 

Aí está a fundamental questão do trabalho pedagógico: o fato de o professor ter de 

estruturar sua proposta e seus materiais educacionais, entrelaçando os objetos 

cognoscentes e cognoscívieis em uma tessitura heterogênea e dinamicamente 

dialética e, por conseguinte, dialógica, se se considera a dimensão epistemológica 

das Ciências Humanas de Bakhtin, na medida em que os sujeitos imbricados na 

urdidura do ato pedagógico são seres falantes e expressivos e não objetos, os quais 

podem ser revelados e avaliados unilateralmente. 

É justamente, então, pelo fato de o professor ter a consciência de que todos os 

seres, de todas as classes e com suas respectivas diversidades têm o direito de 

participar e de produzir seu conhecimento coletivamente, no debate e na 
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contrapalavra, que ele detém a responsabilidade e o compromisso ético para com a 

estruturação de sua práxis. E, para Bakhtin (2010), teoria e estética constituem-se 

éticas quando se traduzem em ato, o ato responsável, singular e irrepetível, 

integrante do inacabamento humano. 

Esse ato responsável se concretiza quando propomos mais do que uma formação 

pragmática, conforme salienta Kramer (2013), mas uma formação ética e política em 

que se pretende conduzir à liberdade e à emancipação, desafio constante na 

atividade docente.  

Essa mesma autora aponta outro desafio pedagógico no tocante ao ato responsável 

e ético, quando afirma que ao professor cabe a promoção da abertura ao diálogo, 

aquele que assegura ao seu interlocutor o direito à contrapalavra, a compreensão 

por meio da qual, segundo Bakhtin (2017), se constitui a compreensão.  

Ainda no que diz respeito ao ato responsável e sua estreita correlação com a 

formação docente, Kramer (2013, p. 32) nos aponta um terceiro desafio para o 

professor, que demanda sua efetiva participação ética e política, aquela em que há 

um legítimo envolvimento consciente e transformador, contrário ao pragmatismo e 

ao individualismo contemporâneos. E, para exemplificar tal comportamento, utiliza, a 

título de ironia, o poema de Brecht “Apague os rastros”8, como atitude que não deve 

ser a balizadora da ação docente:  

 
O que você disser, não diga duas vezes. 
Encontrando o seu pensamento em outra pessoa: negue-o. 
Quem não escreveu sua assinatura, quem não deixou retrato 
Quem não estava presente, quem nada falou 
Como poderão apanhá-lo? 
Apague os rastros! 

 

Esse trecho do poema do Brecht deixa clara uma postura de indiferença e, mais do 

que isso, de descaso que denota o contrário do que Bakhtin nos propõe: o princípio 

e o exercício da alteridade por meio da escuta, da concessão do direito à palavra e à 

contrapalavra para a promoção do conhecimento. 

                                                        
8 Poema disponível em: < http://narcisosemedusas.blogspot.com.br/2013/03/apague-os-rastros.html>. 

Acesso em 09 set. 2017. 

http://narcisosemedusas.blogspot.com.br/2013/03/apague-os-rastros.html
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Como vimos, essa perspectiva dialética atravessa tempos diversos e, no 

cotejamento dos discursos que consideram as concepções filosóficas bakhtinianas e 

sua aplicação no campo educacional, é possível estabelecermos um diálogo com 

outra figura muito importante no cenário político educacional no nosso país: Paulo 

Freire. 

Esse educador brasileiro do início do século XX, cujos princípios pedagógicos e 

políticos ainda ecoam e inquietam nossa sociedade e reverberam em nossa prática 

educacional, é conhecido, sobretudo, pela propagação de uma pedagogia peculiar 

de cunho progressista. Por isso, sempre reiterava a importância de o homem 

constituir-se e reconhecer-se enquanto sujeito cognoscente, capaz de constante 

transformação consciente e, por isso, libertária e emancipatória. É ele que vem nos 

aclarar sobre os ditames da docência e da autonomia. 

Por meio de suas ideias de consciência, diálogo, partilha, participação e libertação, 

compunha sua frente metodológica de cunho progressista e libertador, pautada, 

sobretudo, no diálogo.  

O diálogo não é apenas uma estratégia, uma qualidade de método de 
trabalho pedagógico. Ele é aquilo em que todo o processo de ensinar e 
aprender deve se converter. Deve se reconverter para constituir uma 
experiência de educação humanamente libertadora. A própria essência das 
relações entre nós, seres humanos, e o mundo natural, se estabelece 
através de diversas formas de diálogo (FREIRE, 1983, p. 253).  

 
 

É, portanto, nessa vertente que convergiremos nosso trabalho com os sujeitos 

participantes da nossa pesquisa. Concomitantemente, é importante salientar que as 

relações epistemológicas e axiológicas que podem ser estabelecidas entre esses 

dois educadores, Freire e Bakhtin, tornam-se profícuas para a discussão em torno 

da formação docente, uma vez que, mesmo em cronotopos distintos, ambos 

compartilham dos princípios da alteridade e do comprometimento ético para com o 

outro envolvido nas diversas relações sociais que estabelecemos. 

Dessa forma, consideramos a perspectiva freireana de troca pedagógica, na qual 

pessoas e ideias misturam-se, assim como também as intenções, os gestos e os 

papéis. Entretanto, não se destacam relações tradicionais, verticais e hierárquicas 

nessas rodas, mas a horizontalidade, a cumplicidade e a simplicidade. O diálogo 
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como elemento que propicia conscientização e, tais quais as arenas dialógicas por 

nós propostas, os círculos culturais convergentes em lugares de trabalho de 

transformação social. 

Nessa perspectiva dialógica, Freire também considera a mediação como elemento 

essencial para a construção do conhecimento, enfatizando a aquisição do 

conhecimento a partir das relações interpessoais iniciadas e provocadas pelo 

conhecimento espontâneo. 

Geraldi (2013) também relaciona os conceitos bakhtinianos à educação, mais 

precisamente à ação pedagógica e, para isso, lança mão dos conceitos de 

alteridade, exotopia, inacabamento, memória de futuro e cálculos de horizontes de 

possibilidades  ̶  tomados da criação/atividade estética para ajustar paralelos com a 

ação educativa.  

Ele vem nos aclarar sobre o princípio da alteridade na obra bakhtiniana, considerado 

como elemento sine qua non para toda elaboração humanística, tanto da expressão 

artística quanto da atividade mental. Segundo Geradi (2013), o filósofo russo integra 

o fundamento da alteridade nas suas reflexões sobre a linguagem, nos estudos 

literários, culturais, nos estudos da ética e naqueles sobre a cognição, e esse é um 

dos argumentos de que o educador brasileiro lança mão para relacionar os 

princípios bakhtinianos à ação educativa. Explicamos tais relações a seguir. 

No tocante à relação alteridade e linguagem, ressalta o estatuto da dialogicidade 

constituinte dos atos elocutórios e da plurissignificação dos signos, os quais se 

inauguram face aos enunciados concretos que produzimos enquanto sujeitos 

agentivos nas contrapalavras. 

Quanto aos estudos literários, evoca o termo polifonia ou heteroglossia para 

sublinhar a relação alteritária existente entre autor, personagem, narrador e leitor no 

interior da própria produção estética. 

Nos estudos culturais, mostra como Bakhtin observou o reforço do componente 

multicultural como essencial para a concepção das subjetividades e do 

revigoramento da pluralidade linguística. 
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Nos estudos da ética, demonstra como o filósofo russo concebeu o ato responsivo 

sempre pautado no outro e na sua responsabilidade enquanto Ser-evento 

processual e inacabado. 

E, por fim, nos estudos sobre a cognição, reforça a contribuição das proposições 

bakhtinianas para as Ciências Humanas e para a consequente heterocientificidade 

que estas encerram. Ou seja, por meio de seus estudos, redefiniu os estudos 

metodológicos e elevou o estatuto do sujeito pesquisado ao alinhá-lo com o objeto 

da pesquisa lançando, assim, um novo olhar sobre o elemento a ser analisado.  

Geraldi (2013), então, ao examinar o elemento basilar da alteridade nos estudos 

bakhtinianos, aproximou-o da prática educativa, uma vez que esta também se funda 

na dialogicidade e na transformação por esta propiciada. E declara (2013, p. 15): 

“[...] não há educação fora da relação entre o eu e o outro. E tal como em Bakhtin, 

desta relação com a alteridade, nenhum dos dois sai inalterado, ninguém sai como 

entrou”.  

E nesta relação dialógica essencial para a transmutação, reitera a compreensão do 

diálogo na qualidade de proposta, de oferta e de resposta aberta a reconstruções e 

deslocamentos, deslocamentos esses vitais para que se possa reconhecer as 

posturas socioideológicas de outrem, confrontá-las com as próprias e permitir-se ao 

enriquecimento pelo confronto profícuo de posições equipolentes.  

É também pelo intermédio do diálogo e do embate produtivo a que os sujeitos se 

dispõem nos atos educativos que se propiciam completudes provisórias, ou seja, 

pelo exercício exotópico que só o outro (contemplador) é capaz de prover. Assim, o 

alinhamento com a prática educativa, por sua vez, é evidente, pois é esta a atividade 

a que nos prestamos na qualidade de educadores, de emprestarmos nosso olhar de 

espectador e de crítico para propiciarmos um ato responsivo de completudes 

temporais.  

3.6 O MOVIMENTO EXOTÓPICO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

A atividade exotópica para a prática e o aperfeiçoamento das relações interpessoais 

em sala de aula torna-se essencial para se promover o exercício da compreensão, 
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da escuta ativa e para a promoção da escuta e do estabelecimento de vozes 

equipolentes para o movimento em prol da tolerância e do entendimento. Tal 

fenômeno torna-se viável quando se compreende que um determinado campo de 

visão é sempre limitado e parcial em relação ao próprio indivíduo, dadas as 

circunstâncias espaciais demarcadas. 

Nessa vertente, é momento, então, de escuta de distintas vozes, de cotejamento de 

discursos e de abertura para empréstimos de percepções em prol do 

aperfeiçoamento próprio e alheio. É o tempo do diálogo no contexto do antidiálogo, 

na busca de uma educação que comunica e não a que faz comunicados. Por isso, 

urge o despertar dessa interlocução, e a estruturação desse diálogo eficaz demanda 

o exercício da verdadeira escuta, e escuta pressupõe observação, experimentação 

sensível e aplicação legítima da exotopia para o reconhecimento e superação das 

reais limitações e dos desafios do sujeito. 

E pelo fato de falarmos para o outro, do nosso lugar, o que ele deve fazer, 

precisamos refletir sobre o lugar de onde nós falamos e de que lugar o meu outro 

fala; até que ponto minhas considerações são legítimas e verdadeiras para o outro. 

É importante ser consciente de si e agente do seu próprio aprendizado. 

Assim, nessa tessitura pragmática, é momento de falar sobre as experiências 

pedagógicas, sobre as crenças epistemológicas e gnosiológicas, e de se abrir para o 

diálogo verdadeiro capaz de propiciar elevação e construção do conhecimento. 

Precisamos nesse momento de assumirmos uma postura do dialogismo absoluto, na 

assunção de que não se deve tomar uma verdade sob os polos ora do relativismo 

ora do dogmatismo, elementos esses que, conforme afirma Bakhtin (2017), 

distorcem e aniquilam o princípio da atividade dialógica.  

Se se assume uma postura relativista, toma-se como prerrogativa o fato de que 

estamos em um vale-tudo em que cada um tem sua verdade paralela, aplicável 

indistintamente e validada por sua subjetividade criadora; da mesma forma, se se 

admite uma perspectiva dogmática, não se estabelecem vínculos em prol do 

entendimento, tampouco atitudes complacentes, uma vez que não se aceita a 

percepção alheia e tem-se a própria concepção como a verdade única. Assim, esses 
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dois comportamentos rechaçam plenamente qualquer tentativa de discussão e de 

entendimento. 

Quando não existe uma possibilidade real de abertura sincera para a resolução de 

conflitos, os quais podem ser dirimidos respeitosa e dialogicamente, corre-se o risco 

de incorrermos nas teias da indiferença alheia ou expormo-nos a condutas 

extremistas de natureza violenta.  

Este último procedimento assemelhar-se-ia ao que ocorreu no conto machadiano 

“As academias de Sião”, no qual, em uma discussão de cunho ideológico, a conduta 

acirrada das academias (alegoricamente personificadas) gerou uma gradação de 

ações descritas pelo narrador em que:  

Veio primeiramente a controvérsia, depois a descompostura, e finalmente a 
pancada. No princípio da descompostura tudo andou menos mal; nenhuma 
das rivais arremessou um impropério que não fosse escrupulosamente 
derivado do sânscrito, que era a língua acadêmica, o latim de Sião. Mas dali 
em diante perderam a vergonha. A rivalidade desgrenhou-se, pôs as mãos 
na cintura, baixou à lama, à pedrada, ao murro, ao gesto vil, até que a 
academia sexual, exasperada, resolveu dar cabo das outras, organizou um 
plano sinistro... (ASSIS, 2016, p. 362). 

 

Temos novamente da arquitetônica estética elementos sobre os quais podemos nos 

debruçar para avaliar condutas e procedimentos próprios da natureza humana e, 

também, numa perspectiva ética e dialógica, transpô-las para o âmbito cotidiano a 

fim de lhes inculcar elucidação. 

Sobre esse procedimento metodológico, ou seja, basear-se em produções artísticas 

para assimilar-lhes a essência das percepções que o autor conferiu a seus heróis 

em sua atividade criadora de natureza responsiva e exotópica, por meio de relações 

dialógicas, Bakhtin também nos orienta, oferecendo esclarecimentos: 

Relações dialógicas autênticas só são possíveis com a personagem que é 
portadora da sua verdade, ocupa uma posição significativa (ideológica). Se 
uma vivência ou ato não visa à significação (acordo – desacordo) mas 
apenas à realidade (avaliação), a relação dialógica pode ser mínima 
(BAKHTIN, 2017, p. 340).  

 

Nesse ponto, percebemos claramente como os preceitos bakhtinianos de excedente 
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de visão aplicam-se tanto na esfera da arte quanto na da vida. Essa transposição 

também é premente nos postulados desse filósofo da linguagem que indissocia tal 

processo exotópico dos três campos da cultura por ele determinados, quais sejam, a 

ciência, a vida e a arte.  

Nesta atividade docente, analogamente, temos em conjunto, além do elemento 

promotor (a arte), as unidades vida e ciência. A docência é uma atividade 

essencialmente humana e seu objeto cognoscível aqui é o próprio ser humano, ou 

seja, não temos nesse caso um humano que se debruça sobre um objeto para 

retirar-lhe, por meio de experimentos materiais, princípios concretos e máximas 

indiscutíveis; todavia, temos um ser que se lança para um outro ser na tentativa de, 

por meio do diálogo, empreender-se na busca pelo conhecimento desse outro, que 

não pode ser tomado como objeto, mas como o sujeito  participante da investigação 

científica. 

O diálogo, dessa forma, é tido como uma perspectiva metodológica, pois o que está 

em jogo são os enunciados produzidos pelo outro, sua significação (ideologia), seu 

discurso consubstanciado via produção textual (oral ou escrita) e é esse enunciado 

concreto (texto) que importa para Bakhtin (2017, p. 307), pois para ele “Onde não há 

texto não há objeto de pesquisa e pensamento”.   

Dessa feita, volta Geraldi para reiterar a prática dialógica, por meio dos caminhos 

abertos pela metodologia das Ciências Humanas, alicerçada na filosofia bakhtiniana 

de que   

[...] conhecemos as coisas e a nós próprios (sempre com a margem do 
intocável, do não cognoscível). E que é conhecer no mundo da existência? 
É oferecer uma compreensão, uma interpretação do vivido. Seu critério de 
validade não é a verdade em si (como se efetivamente disséssemos os 
homens e as coisas em si como queria o projeto da modernidade), mas a 
profundidade da penetração de nossas compreensões, profundidade que 
obtemos pelo distanciamento que nos permite o excedente de 
conhecimento e o excedente de visão (GERALDI, 2013, p. 6). 

 

No capítulo seguinte, tecemos algumas considerações sobre o percurso 

metodológico da pesquisa, os participantes, o espaço dialógico em que a ações 

interventivas ocorreram, o caminho para a produção dos dados e o planejamento 
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das arenas dialógicas nas quais os contos foram apresentados e debatidos com os 

participantes. 
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4 BAKHTIN E SUA VERTENTE EPISTEMOLÓGICA NAS CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Mikhail Bakhtin, um filósofo da linguagem, que, por ter se dedicado à crítica literária 

e à análise estilística, enveredava-se por campos diversos, e buscou aporte na 

Psicologia para dar conta dos processos constituintes da consciência e sua relação 

com as peculiaridades da criação artística.  

Bakhtin elabora sua concepção de consciência e nos revela que seus fundamentos 

são de ordem sociológica, e não fisiológica ou biológica. Assim, a consciência 

individual nada pode explicar, a não ser a partir do meio ideológico e social. 

Segundo Freitas (2003, p. 126): 

 

Bakhtin considerou que o homem fora das condições sócio-econômicas 
objetivas, fora de uma sociedade, não tem nenhuma existência. Só como 
membro de um grupo social, de uma classe, é que o indivíduo ascende a 
uma realidade histórica e a uma produtividade cultural. O nascimento físico 
não é suficiente para esse ingresso na história. O animal também nasce 
fisicamente e não entra na história. O homem, portanto, precisa de um 
segundo nascimento: o nascimento social. 

 

E nesse nascimento social, tem sua consciência constituída por três dimensões: o 

eu-para-mim, o eu-para-os-outros e o outro-para-mim. É por meio dessa concepção, 

então, que Bakhtin vai lançar as bases para o aprofundamento da percepção 

estética enquanto produto social e ideologicamente produzido. 

Assim, conferiu à Psicologia um lugar diferenciado para a compreensão desse 

sujeito que, não podendo se comparar a um objeto, merecia também métodos 

próprios para análise. Afirmava que esta precisava encontrar, segundo Freitas 

(2003, p. 126), “[...] a completa dialética do externo e do interno, de forma a 

estabelecer a interação do horizonte do cognoscente com o horizonte do objeto 

conhecido”. 

Pelo fato de o material essencial de seu pensamento basear-se na linguagem, a 

Psicologia devia, então, levar em consideração as dimensões social e semiótica, 

aliada à metodologia dialética para uma análise mais compreensiva do dinamismo 

da produção sígnica. Dessa forma, a Psicologia devia tratar do estudo das 
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ideologias, pois, segundo Freitas (2003, p. 128),  

 

[...] conferiu à palavra um lugar de importância na constituição da 
consciência. A palavra exerce a função de signo e é fenômeno ideológico 
por excelência, constituindo o modo mais puro e sensível de relação social. 
É na palavra, pois que se revelam as formas básicas e ideológicas gerais da 
comunicação semiótica. 

 

Apontou, pois, como alternativa uma psicologia dialética e sociológica capaz de dar 

conta das atribuições de sentidos produzidos pelas atividades psíquicas dos 

sujeitos, num movimento dialético através da interação verbal. A palavra, assim, 

devia ser tida não apenas como meio para a comunicação, mas como 

consubstanciação da atividade psíquica em si. 

A ênfase na palavra deriva de seus estudos e, por sua vez, da sua concepção de 

linguagem, que, segundo Tezza (2007, p. 234), “pressupõe também uma concepção 

de homem e de mundo”. 

 
Onde não há palavras, não há linguagem e não pode haver relações 
dialógicas; estas não podem existir entre objetos ou entre grandezas lógicas 
(conceitos, juízos, etc.). As relações dialógicas pressupõem linguagem, no 
entanto elas não existem no sistema da língua. Não são possíveis entre os 
elementos da língua. A especificidade das relações dialógicas requer um 
estudo especial (BAKHTIN, 2017, p. 323). 

 

4.1 DIALOGISMO NO EXERCÍCIO DA PESQUISA 

 

O viés dialógico perpassa toda nossa pesquisa pelo fato de nosso objeto constituir-

se de matéria orgânica pulsante, que é o próprio sujeito cognoscente e sua 

linguagem, por isso humano, diferentemente daquele que se debruça sobre um 

objeto impassível, acabado e exato. Assim, esclarece Bakhtin sobre essa distinção e 

sobre o caráter dialógico dominante dessa nossa vertente investigativa:  

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; consequentemente, o 



69 

 

 
 

conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico (BAKHTIN 2017, p. 
400). 

 

À vista disso, nesta seção, apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, os 

participantes, o espaço dialógico em que as ações interventivas ocorreram, o 

caminho para a produção dos dados e o planejamento das arenas dialógicas nas 

quais os contos foram apresentados e debatidos com os sujeitos participantes. 

A pesquisa dialógica pauta-se no interacionismo, na dinâmica da proposta dialética 

discursiva, baseia-se no inacabado e caracteriza um movimento individual e 

constante, porém irrepetível, de construção de sentido. E, no tocante à compreensão 

dos sentidos presentes nos diversos discursos encontrados nas narrativas as quais 

compuseram nossa pesquisa e foram analisadas, é o próprio Bakhtin que nos 

elucida essa linha: 

A interpretação das estruturas simbólicas tem de entranhar-se na infinidade 
dos sentidos simbólicos; razão por que não pode vir a ser científica na 
acepção de índole científica das ciências exatas. A interpretação dos 
sentidos não pode ser científica, mas é profundamente cognitiva. Pode 
servir diretamente à prática vinculada às coisas (BAKHTIN, 2017, p. 399). 

 

Tomamos, assim, a declaração sobre a interpretação das estruturas simbólicas 

acima para relacioná-la à nossa prática de pesquisa e com os enunciados concretos, 

os quais foram produzidos durante os atos de formação docente por nós propostos, 

e elegemos a metodologia da pesquisa narrativa para compor nosso quadro 

metodológico.  

Essa escolha se faz pertinente, uma vez que a formação docente que intentamos 

realizou-se enquanto acontecimento irrepetível, interdependente dos participantes 

social e historicamente envolvidos, construiu-se concomitantemente, no cotejamento 

de textos, em uma arena polifônica de sentidos.  

Essa metodologia, então, seguindo a vertente dialógica das Ciências Humanas, 

propiciou-nos subsídios capazes de abordar, coerentemente, nosso objeto de estudo 

(os contos literários machadianos) em questão e, a partir deles, incitar uma formação 

docente, ética e responsiva capaz de contribuir para o desenvolvimento de leitores 
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críticos. Esse procedimento constituiu-se ao longo da pesquisa, a partir dos 

enunciados derivados das arenas por meio de observação participante e da análise 

dos dados, e ele possui características próprias: “Cumpre reconhecer a simbologia 

não como forma não científica, mas como forma heterocientífica do saber, dotada de 

suas próprias leis e critérios internos de exatidão”, (Bakhtin, 2003, p. 399). 

Reconhecemos a proposição essencial da fundamentação dialógica do discurso 

proposta por Bakhtin e compreendemos, então, que a aplicação metodológica para a 

abordagem de um discurso também deve proceder a partir de um movimento 

dialógico por meio do cotejamento de textos a fim de realizarmos o aprofundamento 

interpretativo, segundo Geraldi (2013, p. 9), ao nos afirmar que:  

O aprofundamento do empreendimento interpretativo resulta da ampliação 
do contexto, fazendo emergirem mais vozes do que aquelas que são 
evidentes na superfície discursiva. Não para enxergar nestas vozes a fonte 
do dizer, mas para fazer dialogarem diferentes textos, diferentes vozes. O 
múltiplo como necessário à compreensão do enunciado, em si único e 
irrepetível. A unicidade se deixa penetrar pela multiplicidade. Cotejar textos 
(caminho metodológico percorrido constantemente pelos membros do 
Círculo de Bakhtin) é a única forma de desvendar os sentidos. 

  
Por assumirmos as proposições bakhtinianas da filosofia da linguagem, mais 

notadamente a da constituição dialógica da linguagem, e entendermos que os 

enunciados caracterizam-se pelo sentido do inacabado e sinalizam um movimento 

individual (constituído polifonicamente) e constante, e por isso irrepetível, 

procedemos à compreensão de nossos sujeitos cognoscentes, objetos da 

investigação – seu discurso enquanto matéria significante – considerando as 

indicações metodológicas de Bakhtin:  

Desmembramento da compreensão em atos particulares. Na compreensão 
efetiva, real e concreta, eles se fundem indissoluvelmente em um processo   
único    de compreensão, porém cada ato particular tem uma autonomia 
semântica (de conteúdo) ideal e pode ser destacado do ato empírico 
concreto. 1) A percepção psicofisiológica do signo físico (palavra, cor, forma 
espacial). 2) Seu reconhecimento (como conhecido ou desconhecido). A 
compreensão de seu significado reprodutível (geral) na língua. 3) A 
compreensão de seu significado em dado contexto (mais próxima e mais 
distante). 4) A compreensão ativo-dialógica (discussão-concordância). A 
inserção no contexto dialógico. O elemento valorativo na compreensão e 
seu grau de profundidade e de universalidade (BAKHTIN, 2017, p. 398).    

 
Geraldi (2014) participa dessa discussão e nos ajuda a ampliar a interpretação da 

perspectiva analítica como a teoria dialógica bakhtiniana. Segundo este leitor de 
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Bakhtin, o reconhecimento das características paradoxais que compõem o 

enunciado, como a unicidade e a irrepetibilidade dos enunciados, produzidos em 

cada diálogo,  

[...] implica abandonar a posição epistemológica que somente admite como 
científico (e verdadeiro dentro de cada teoria) o enunciado relativo àquilo 
que se repete, àquilo que é imutável, àquilo que é produto da abstração 
deduzidas todas as particularidades, todas as singularidades como 
“desvios” não significativos da realidade concreta (GERALDI, 2014, p. 12). 

 

Esse mesmo autor nos aponta que aceitar essa perspectiva dialógica, que se 

sustenta no olhar crítico do pesquisador em relação a uma rede de enunciados, 

pode não oferecer uma suposta “verdade” como resultado, mas encerra uma análise 

compreensiva e responsiva dos enunciados sobre que se debruça.   

Ademais, esclarece-nos sobre as particularidades do campo da linguagem e sua 

relação com a ação metodológica: 

E tratando da linguagem, é possível construir uma metodologia (não um 
método) capaz de orientar o pesquisador no emaranhado de complexidades 
que a linguagem comporta, evitando descaminhos que podem conduzir ao 
tratamento de questões que não lhe dizem respeito (ainda que nada no 
mundo humano esteja isolado), assumindo como próprio o que é próprio de 
outros campos (por exemplo, usar categorias sociológicas na análise da 
linguagem não é fazer sociologia, mas se aproximar da linguagem com 
ferramentas fornecidas por outras áreas do conhecimento, o que permite 
iluminar pontos escuros, focar algo ainda não visto etc.) (GERALDI, 2014, p. 
13). 

 

Como a dinâmica dialógica para o exercício da compreensão de um enunciado 

constitui-se por vias do movimento dialético e, consequentemente, instaura-se em 

um constante devir, há a necessidade de continuarmos a buscar o aporte 

procedimental em outros conceitos postulados por Bakhtin nessa empreitada. 

Conforme dito anteriormente, esse autor russo não nos legou esquemas estáticos e 

pontuais nos quais devemos nos balizar para a compreensão do evento discursivo. 

Pelo fato de ter concebido a produção discursiva como evento único, por isso, 

irrepetível, é compreensível, pois, que lançasse mão de outros recursos (conceitos) 

os quais pudessem ser utilizados para alcançar o conjunto maior de estratégias com 

o propósito de desvendar, por meio do cotejamento textual, a produção artística 
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enquanto fenômeno discursivo. 

Para essa investigação, utilizamos, em concomitância, os conceitos bakhtinianos de 

dialogismo e exotopia, os quais compuseram a estrutura desta pesquisa. Essas 

noções são ventiladas no decorrer da nossa narrativa metodológica, encerrando 

conceituações e exemplificações no seu devido tempo. 

Por meio da análise do complexo entrelaçamento do panorama histórico, político, 

social, individual e econômico, possibilita-se o entendimento da constituição ética do 

ato de outrem. Sobre o alinhamento “individual” e unitário desse viés, Bakhtin 

declara que 

O mundo em que o ato realmente se desenvolve é um mundo unitário e 
singular concretamente vivido: é um mundo visível, audível, tangível, 
pensável, inteiramente permeado pelos tons emotivo-volitivos da validade 
de valores assumidos como tais. É isso que garante a realidade da 
singularidade unitária desse mundo - a singularidade não relativa ao 
conteúdo-sentido, mas a singularidade emotivo-volitiva, necessária e de 
peso - é o reconhecer-me insubstituível na minha participação, é o meu 
não-álibi em tal mundo [...] (BAKHTIN, 2010, p. 117, grifo nosso). 

 

Nessa dimensão, por meio dos preceitos bakhtinianos nos quais nos embasamos, 

pautamo-nos em uma metodologia dialógica por natureza ao longo de todo o 

processo, pelo fato de nosso objeto de estudo e análise, de base textual, ter a 

possibilidade de ir se constituindo de outras vozes e de ir se somando a outros 

discursos na dimensão das contrapalavras que recebem em um acontecimento. 

É com base nesses textos, então, produzidos por meio das palavras e das 

contrapalavras, tomadas a partir dos discursos da narrativa machadiana, dos 

sujeitos envolvidos no desenvolvimento desta pesquisa, que os dados empíricos, 

consubstanciados por meio das expressões (de ordem oral e escrita), são cotejados 

a fim de que se verifique a alteração da atividade mental desses sujeitos e seu 

deslocamento para a prática pedagógica. 

Assim, durante esse processo, procuramos oportunizar e evidenciar o protagonismo 

na ação do docente, desenvolvido em ambos os polos, ou seja, tanto o pesquisador 

quanto os sujeitos envolvidos na pesquisa tornaram-se agentes ativos na prática 

investigativa.   
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A ação de ordem pedagógica por nós assumida pressupõe uma reflexão sobre 

paradigmas pré-existentes, de modo que a ação docente seja percebida pelo viés 

ético responsivo de sua função política, e que, para que o conhecimento tenha 

relevância e validade, é necessário que ele tenha reconhecimento na prática. 

Consequentemente, orientamo-nos pela premência de esta formação agregar e 

modificar a atuação docente.  

Como alternativa de mensuração desse processo, valemo-nos da noção dos 

episódios formativos, por meio dos quais realizamos as análises dos dados 

empíricos, propiciados a partir de uma problematização, a fim de observar de que 

modo o sujeito participante evidencia contradições, estabelece os nexos, 

concebendo um novo modo de compreender a realidade, e determina uma mudança 

na reflexão e na práxis docente. 

Inicialmente, por meio de questionamentos gerados pelo pesquisador, os quais 

motivaram as produções orais e escritas dos participantes, pudemos estabelecer 

paralelos entre as concepções e as expectativas incipientes destes, e cotejá-las com 

seus relatos ao longo do processo. Faz-se mister ressaltarmos que esse confronto 

teórico-prático ocorreu no desenvolvimento de toda a atividade de pesquisa e não 

apenas ao final da ação pedagógica desenvolvida. Por conseguinte, a produção do 

conhecimento processou-se nos movimentos contínuos dos atos de formação. 

Elegemos a metodologia da pesquisa narrativa (detalhada no Capítulo IV, item 4.1) 

pelo fato de seus instrumentos e mecanismos permitirem-nos refletir sobre esse 

movimento da elaboração do conhecimento, uma vez que, conforme os postulados 

de Bakhtin, é a expressão que determina a atividade verbal, e não o oposto, ou seja, 

é preciso que o sujeito se expresse, que consubstancie suas impressões para que 

se ative seu processamento mental e, concomitantemente, que se avalie e se 

autoavalie sua formação epistemológica. 

Dentre as ações interventivas preconizadas pela metodologia da pesquisa narrativa, 

dispomos das arenas dialógicas e, como instrumento para consubstanciação dos 

discursos, destacamos o caderno de anotações para registro das interações verbais 

(narrativas orais, relatos de experiência) as quais foram produzidas durante os atos 
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de formação. 

As arenas dialógicas, a título de exemplificação, constituem-se como uma dinâmica 

que pressupõe uma não hierarquização e que procura agrupar sujeitos de áreas e 

níveis de conhecimentos diversos para assumirem uma postura aberta, de 

exposição e de exploração dos objetos do conhecimento em um exercício de 

colaboração, sem a preponderância convencional entre os que detêm o 

conhecimento e aqueles que o desejam adquirir. 

Portanto, a formação proposta foi constituída por várias vozes, ricas experiências 

provindas da práxis docente, vozes estas que se somaram às demais para a 

integração de um todo coeso e dialógico  ̶  arquitetado no sentido bakhtiniano da 

tensão entre diversos pontos de vista, que são tomados em consideração em uma 

perspectiva heterogênea e contra hegemônica. 

A seguir, elencamos os sujeitos que participaram conosco das rodas de discussão 

(arenas dialógicas) na constituição dessa pesquisa. 

4.2 OS OUTROS NAS ARENAS 

 
O objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser nunca 
coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e 
significado” (BAKHTIN, 2017, p. 395). 

 

Um dos objetivos do programa de Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades 

é “[...] qualificar profissionais no ensino de disciplinas no campo das ciências 

humanas, sociais, filosofia, linguística, letras e artes da educação básica, da 

graduação, da pós-graduação e como pesquisadores”9 e, como estamos inseridos 

na linha de pesquisa de “Formação de Professores de Ensino de Humanidades”, 

temos como objetivo:  

 

[...] investigação, no campo da formação inicial e continuada do professor 
de ensino de humanidades, tendo como foco o trabalho didático-pedagógico 
do professor que atua em espaços educacionais formais ou não formais, 
com o objetivo de sistematizar, implementar e analisar cursos de formação 
de professores, com vistas à produção de material educativo voltado para a 
Educação Básica.  

                                                        
9
 Disponível em: <http://ppgeh.vi.ifes.edu.br> Acesso em 08 maio 2017. 

http://ppgeh.vi.ifes.edu.br/
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Justapondo os objetivos do programa do Mestrado Profissional em Ensino de 

Humanidades e da linha de pesquisas “Formação de Professores de Ensino de 

Humanidades” na qual estamos inseridos e o texto de Bakhtin (2017, p. 393) 

“Metodologia das ciências humanas”, selecionamos para a realização de nossa 

pesquisa parte da equipe de professores das Humanidades do Instituto Federal do 

Espírito Santo, campus Cachoeiro de Itapemirim, onde atuamos.  

Os docentes da área de Humanidades (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; 

Artes; Filosofia; Inglês; História e Sociologia) e os bibliotecários do campus, os quais 

participaram da nossa pesquisa, já mantêm conosco uma relação de entendimento 

no que tange às discussões de cunho pedagógico. Participam sempre das 

discussões pedagógicas que envolvem nossa comunidade escolar com muito 

respeito e olhar atento às enunciações alheias, escutando, refutando, 

acrescentando, ora discordando, ora concordando com ressalvas, exercendo o 

movimento dialógico e exotópico da linguagem.  

A fim de apresentar os membros que participaram de nossa pesquisa, elencamos, a 

seguir, o perfil acadêmico de cada um: O professor de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira e Artes possui graduação em Artes Visuais pela Universidade 

Federal do Espírito Santo e mestrado em Ciências da Educação na Universidad del 

Norte em Assuncion, PY. Tem mais de trinta anos de experiência na docência e 

leciona em nosso campus desde 2010. 

O professor de Inglês é mestre e doutor em Estudos Literários, pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora, e trabalha conosco desde 2015. 

A professora de Sociologia é doutora em Sociologia pela Universidade Pontifícia de 

Salamanca, Madrid, na Espanha, e mestre em População, sociedade e território, 

pela Universidad Complutense de Madrid, UCM, Espanha. Integra a equipe de 

Humanidades do campus Cachoeiro de Itapemirim desde 2014. 

O professor de História tem graduação em História e possui especialização em 

Metodologia da História e História Moderna e Contemporânea pela PUC Minas. É 

também escritor, historiador e leciona, assim como o professor de Língua 

Portuguesa, há mais de trinta anos. Trabalha em nosso campus desde 2008.   
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O professor de Filosofia tem graduação em Direito e História; especialização em 

História do Tempo Presente pela Faculdade de Filosofia de Campos, e em Direito 

Internacional pela Academia de Direito Internacional da Haia (Holanda); mestrado 

em Políticas Públicas e Processo pela Faculdade de Direito de Campos, e doutorado 

em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Atua no 

campus desde 2015. 

Um dos bibliotecários tem graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal 

de Minas Gerais e trabalha conosco desde 2012. 

A outra bibliotecária tem graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal 

do Espírito Santo e mestrado em Educação em Ciências e Matemática, pelo Ifes  ̶  

Campus Vitória. Atua no Instituto Federal do Espírito Santo desde 2008 e está 

sempre promovendo ações de incentivo à leitura em nosso campus. 

Por meio de discussões com esse grupo, também já realizamos a segunda edição 

do Seminário de Humanidades do campus Cachoeiro de Itapemirim, cujo objetivo 

maior é reforçar a importância do ensino das humanidades e de sua contribuição no 

processo de formação cidadã, intelectual e profissional dos indivíduos, bem como no 

desenvolvimento do pensamento crítico. 

Desse evento participam toda a comunidade acadêmica, bem como a comunidade 

externa. Envolvem-se alunos do ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio e 

quaisquer indivíduos interessados no assunto. Os cadastros podem ser feitos on-line 

ou na própria instituição e não há cobrança para a participação. 

O seminário é idealizado de forma coletiva pelos docentes de diferentes disciplinas e 

engloba, sobretudo, os da grande área de humanidades e surge com a intenção de 

integrar o calendário do campus. A proposta do evento é propiciar um espaço 

alternativo de aprendizado, para além da sala de aula, e com caráter interdisciplinar, 

para a discussão de temas contemporâneos relacionados ao estudo das 

humanidades. 

No elenco da programação há palestras, mesas-redondas, cine-debate e oficinas 

sobre diferentes temas e visa abranger uma série de discussões relativas ao estudo 
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da sociedade brasileira no momento atual, a partir de diferentes perspectivas. 

Nesse evento são discutidos assuntos como política, juventude, diversidade, cultura 

e direitos humanos, que geralmente extrapolam a especificidade de uma disciplina e 

da sala de aula; além disso, são, na maior parte das vezes, tratados de forma 

superficial pelos meios de comunicação e nas redes sociais. 

O evento também conta com a colaboração dos grupos de pesquisa População, 

Sociedade e Território, e Educação e Matemática, além do Núcleo de Arte e Cultura 

(NAC) do campus Cachoeiro de Itapemirim. 

À vista disso, notamos um profundo engajamento de toda a equipe do ensino de 

Humanidades do referido campus no que tange às demandas político-sociais 

problematizadoras do nosso tempo. Assim, nossa pesquisa, de cunho dialógico, 

insere-se em um meio em que o debate acerca das condições de ensino e das 

questões sociais, políticas, econômicas e culturais já prevalece; por isso, esperamos 

que o desenvolvimento do nosso estudo possa potencializar e contribuir com essas 

ações para a formação de leitores críticos e engajados no contexto do Ensino Médio. 

Para que o nosso leitor tenha a dimensão de como realizamos a pesquisa, 

detalhamos, a seguir, o planejamento com o fito de mostrar as etapas que 

desenvolvemos para alcançar nossos objetivos. 

4.3 O PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

Para a efetivação dos procedimentos de pesquisa, elaboramos o seguinte 

delineamento: a partir da confirmação e da disponibilidade dos docentes em 

participar da pesquisa e colaborar coletivamente com o seu desenvolvimento, 

selecionamos oito contos de Machado de Assis, os quais entendemos serem 

potenciais para as discussões das questões sociais que atravessam a 

contemporaneidade e para a formação de cidadãos éticos e críticos;  elencamos os 

assuntos que podiam ser tratados a partir de cada narrativa, disponibilizamos as 

bibliografias que tratam da literatura enquanto direito e elemento humanizador, da 

fortuna literária machadiana, e da que trata especificamente da formação de 

professores em uma perspectiva dialógica; e demos início às arenas dialógicas.  
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Pesquisar dessa forma vai se constituindo como acontecimento, cuja compreensão 

dos temas que se quer investigar se dá, segundo Souza e Albuquerque (2012, p. 

114), “[...] a partir de confronto de ideias e negociação de sentidos possíveis entre o 

pesquisador e os sujeitos da pesquisa”. 

Dessa forma, destacamos que as arenas dialógicas conferiram à pesquisa seu 

caráter dialógico, o que envolve abertura e exercício da alteridade, uma vez que, 

como acontecimento pode não haver previsibilidade, e por isso, confrontos, ruídos, 

implicando segundo Bakhtin que: 

[...] o sujeito da compreensão não pode excluir a possibilidade de mudança 
e até de renúncia aos seus pontos de vista e posições já prontos. No ato de 
compreensão desenvolve-se uma luta cujo resultado é a mudança mútua e 
o enriquecimento (2017, p. 378).  

Concomitantes às arenas, as contribuições dos partícipes da pesquisa (constantes 

dos cadernos de anotações e dos depoimentos escritos) foram apreciadas e 

textualizadas, buscando “[...] dar forma e conteúdo ao acontecimento vivido no 

campo da pesquisa” e “[...] criar zonas provisoriamente estáveis de pensamento 

sobre uma dada realidade” (SOUZA; ALBUQUERQUE, 2012, p. 116). 

E é a construção desse texto coletivo que representa o potencial do movimento 

exotópico e alteritário da pesquisa em Ciências Humanas, capaz de elucidar seu 

componente ético por levar em consideração as perspectivas dos demais partícipes 

da pesquisa. Nesse exercício, devemos não apenas interpretar enunciados, mas 

também referenciá-los e representá-los de forma ética sem deixar que nossa 

ideologia se sobreponha e apague a de outrem.  

Quanto a essa produção textual, embasada na perspectiva dialógica de Bakhtin, 

Amorim (2002) afirma que: 

O texto interessa-me como lugar de produção e de circulação de 
conhecimentos, porque penso que a escrita de pesquisa não se reduz a 
uma simples transcrição de conhecimentos produzidos em situação de 
campo. Pode-se desse modo interrogar o texto em relação a várias 
questões, das quais uma, em particular, parece-me importante: a alteridade 
ou, dito de outra maneira, a relação entre o pesquisador e seu outro, ou 
melhor, seus outros.  

Sob essa égide dialógica, nossa expectativa era a construção de um texto polifônico, 
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cujas vozes fossem consideradas. Daí nosso compromisso ético na busca por uma 

compreensão do entendimento compartilhado com nossos pares nos encontros, cujo 

planejamento detalhado encontra-se no apêndice B. 

Com o objetivo de tornar conhecidos os ambientes onde a pesquisa será realizada 

apresentamos a seguir os espaços da pesquisa.  

4.4 OS ESPAÇOS DIALÓGICOS NA INVESTIGAÇÃO 

 
Realizaremos nossa pesquisa no Instituto Federal do Espírito Santo, campus 

Cachoeiro de Itapemirim, junto com os demais professores da grande área de 

ensino de Humanidades, a saber, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Artes; 

Filosofia; Inglês, História e Sociologia. 

Para melhor compreender o panorama dessa escola, trazemos um breve histórico 

do campus, desde sua formação inicial enquanto Unidade de Ensino 

Descentralizada (Uned) até sua constituição como Instituto Federal do Espírito Santo 

(Ifes). 

A criação desse espaço escolar10 remonta aos anos de 1980, quando, em 1986, o 

município de Cachoeiro de Itapemirim foi contemplado pelo Programa de Expansão 

e Melhoria do Ensino Técnico (PROTEC), criado pelo Governo Federal, para receber 

uma Escola Técnica Federal.  

Naquele mesmo ano, por meio da Lei Municipal n. 2.631 de 12 de dezembro de 

1986, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim doou um terreno no Bairro 

Aeroporto para a construção da Escola, fixando o prazo em três anos. 

 

Por conta de questões políticas e de razões diversas, esse prazo não foi cumprido e 

esse projeto não foi efetivado. Entretanto, como o que nos importa aqui é a 

efetivação do espaço escolar em si e não os motivos pelos quais isso não aconteceu 

nos prazos estabelecidos, apontamos, a seguir, sequencialmente, os fatos que 

consubstanciaram sua constituição. 

                                                        
10

  Informações disponíveis em: <https://www.ci.ifes.edu.br/index.php/sobre-o-campus> Acesso em: 

04 de jun. de 2017. 

https://www.ci.ifes.edu.br/index.php/sobre-o-campus
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Como até 1989 a obra ainda não havia sido iniciada, foi apresentada à Câmara 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim o Projeto de Lei nº 121, de 27 de setembro de 

1996, que solicitava a ampliação do prazo para a Escola Técnica Federal do Espírito 

Santo (ETFES) construir a Unidade de Ensino Descentralizada (Uned). Aprovado o 

projeto, foi sancionada a Lei Municipal n. 3.366, de 17 de dezembro de 1994, que 

prorrogava por mais quatro anos. Entretanto, esta lei foi revogada pela Lei Municipal 

n. 3.771, de 30 de novembro de 1992, retornando o terreno ao domínio do 

Município. 

 

Em 29 de agosto de 1994, a Secretaria de Educação Média e Tecnológica do 

Ministério da Educação envia ao Diretor da ETEFES o Ofício n. 2.6789, informando 

que foram destinados recursos no Orçamento Geral da União do ano de 1995 para o 

início da implantação da Uned Cachoeiro de Itapemirim. Posteriormente, em 28 de 

dezembro de 1994, o MEC e a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim 

assinam o Convênio n. 116/9410, para a implantação da Uned com concessão de 

recursos por parte do Ministério. 

 

Como o terreno no Bairro Aeroporto havia retornado ao domínio do Município, outro 

terreno foi doado por meio da Lei Municipal n. 4.190, de 29 de maio de 1996, e a 

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim doou para a Escola Técnica 

Federal, um terreno localizado em Fazenda Morro Grande. 

 

No intuito de terminar a construção da escola, em 02 de dezembro de 1998 o MEC e 

a PMCI assinaram o Convênio de Cooperação Técnica n. 008/1998, por meio do 

qual objetivaram proporcionar o funcionamento da Escola Técnica de Cachoeiro de 

Itapemirim com base no Artigo 47, da Lei n. 9.649, de 27 de maio de 1998, que em 

seu parágrafo 5º, estabeleceu que a criação de novas unidades de ensino só 

poderia ocorrer por meio de parcerias entre os estados e munícipios. Assim, a 

escola passaria ao regime de gerenciamento comunitário, ficando a cargo da PMCI 

a construção por execução direta e o posterior gerenciamento da Escola Técnica. 

Neste mesmo ano, o convênio n. 111/9817 foi celebrado entre o MEC e a PMCI para 

o repasse de recursos financeiros para a continuidade da obra da escola. 
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Em 1999, a Escola Técnica Federal do Espírito Santo foi transformada em Centro 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Espírito Santo. 

 

No ano de 2003 por meio da Portaria nº 2.357, de 3 de setembro de 2003, o MEC 

autorizou o funcionamento da Uned Cachoeiro de Itapemirim, integrando o Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (Cefetes). 

 

Em 2004 foram iniciadas as atividades da Uned por meio de uma parceria entre o 

Cefetes, o Funcefets e a Prefeitura Municipal, na qual foram oferecidos os cursos de 

formação inicial e continuada em Produção e Exploração de Petróleo e Gás e de 

Informática. 

 

Em 2005, a Lei Federal n. 9.649 foi revogada tornando possível que a Uned 

recebesse investimentos do Ministério da Educação para iniciar seus trabalhos. E 

em 1º de agosto, do mesmo ano, iniciaram-se as aulas nos cursos de educação 

profissional técnica de nível médio em Eletromecânica e Rochas Ornamentais, que, 

em 2008, mudou para Mineração. 

 

Em 2006 teve início o curso de educação profissional técnica de nível médio em 

Informática e em 2008 o curso superior de bacharelado em Engenharia de Minas. 

Foi também neste ano, em 19 de fevereiro, que a escola foi oficialmente inaugurada. 

Também no segundo semestre desse ano, o curso de Engenharia de Minas entrou 

em funcionamento, sendo o primeiro curso de nível superior a iniciar suas atividades 

no Campus Cachoeiro de Itapemirim.  

 

Foi em dezembro de 2008, com a Lei nº. 11.892, que os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia foram estabelecidos. Como no Espírito Santo já 

existiam o Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica e as Escolas 

Agrotécnicas Federais de Alegre, Colatina e Santa Tereza, o que ocorreu foi uma 

integração, no que resultou o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). 

 

Em 2009, o Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio foi implantado e 
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ofertado na forma integrada com o Ensino Médio em Informática e Eletromecânica e 

também o curso superior de Licenciatura em Informática a distância. Em 2010, foi a 

vez do Curso superior de Licenciatura em Matemática e, três anos mais tarde, o 

curso superior de bacharelado em Engenharia Mecânica. No ano seguinte, o curso 

superior de bacharelado em Sistemas de Informação. 

 

O Ifes campus Cachoeiro de Itapemirim é, então, especializado na oferta de 

educação profissional e tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino, 

do técnico de nível médio até a graduação. Além dos cursos presenciais, existem 

ainda os cursos oferecidos a distância, pelo Centro de Referência em Formação e 

em Educação a Distância do Ifes (Cefor). 

 

A oferta de cursos nos campi do Instituto é realizada de acordo com a necessidade 

da região onde o campus está inserido e com o arranjo produtivo local, ou seja, a 

oferta é alinhada às demandas de cada localidade.  

 

Descritos os percursos da pesquisa, passamos agora para a análise dos dados 

produzidos. Destacamos que nossa intenção é de procurar uma compreensão de 

tudo o que foi construído por meio das múltiplas vozes nas arenas dialógicas. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS: UM ATO EXOTÓPICO E RESPONSIVO 

 

5.1 SOBRE AS ESCOLHAS METODOLÓGICAS: LÍNGUA, ARTE E VIDA... 

 
Dialogar, participar de um exercício ativo de escuta, não de qualquer escuta, mas da 

escuta sensível, capaz de perceber o lugar de fala do outro, das referências 

axiológicas de meu interlocutor, de executar a empatia, a exotopia, de que trata 

Bakhtin, daquela que me permite emparelhar-me com o outro, contemplar o seu 

horizonte de expectativas e anseios, acolhê-lo no meu exercício dialógico e retornar 

ao meu lugar com o compromisso ético de a ele volver minhas percepções e o meu 

cuidado, em um ato de atividade responsiva. Tal foi nosso intento quando nos 

lançamos à proposta das arenas dialógicas nos encontros com os sujeitos da nossa 

pesquisa, docentes da área de humanidades, atuantes no Ensino Médio, no Ifes 

campus Cachoeiro de Itapemirim. 

 

Como uma pesquisa do ramo das Ciências Humanas e, sistematicamente, de cunho 

dialógico, seguimos, para a análise dos dados, as diretrizes da Metodologia 

Narrativa de Pesquisa em Educação a partir das reflexões bakthinianas. É 

importante observar que aqui não constam dados estatísticos e quantitativos rígidos 

da realidade, mas percepções orientadas pela reflexão da prática docente, da 

eventicidade singular dos acontecimentos, organizadas em torno das narrativas 

orais e escritas, produzidas pelos participantes nos diversos momentos de interação 

verbal, o que confere mais dinamismo e vivacidade às narrativas desses sujeitos, 

diferentemente do que pode ocorrer com uma análise ortodoxa de dados exatos. 

 

Dessa feita, com o propósito de fortalecer os laços entre ética e responsividade, na 

perspectiva da metodologia narrativa de pesquisa que assumimos, o pesquisador se 

coloca como participante de maneira subjetiva, implicada e nada neutra, com seus 

atos responsivos ao que vier, inclusive conflitos. E, para a concretização desses 

momentos, utilizamos como técnicas de pesquisa as arenas dialógicas, por meio das 

quais pudéssemos garantir aos participantes “partilhar saberes e conhecimentos a 

partir da reflexão sobre a própria experiência, da observação da prática dos pares, 

da discussão coletiva, da leitura, do estudo e também da pesquisa”, conforme nos 
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apontam Serodio e Prado (2015). 

 

Compreendemos as arenas como um grande encontro com múltiplas e equipolentes 

vozes (baseados nos conceitos bakhtinianos de dialogismo e exotopia), em que se 

oportuniza aos sujeitos participarem da experiência estético-reflexiva dialógica por 

meio da análise dos contos clássicos machadianos, relacionando-os com suas 

atividades profissionais, fortalecendo os laços entre língua, arte e vida. Nesses 

encontros, os participantes compartilham com os colegas os trechos selecionados 

que julgarem relevantes e trazem para discussão questões pertinentes à vida 

escolar que os interpelaram.  

 

São nesses momentos que as narrativas docentes são validadas, uma vez que as 

reflexões realizadas acerca dos textos literários e de suas relações com a prática 

escolar são consideradas e debatidas por todos em uma relação de equidade.  

 

Por meio da metodologia narrativa de pesquisa, visamos às narrações produzidas 

pelos profissionais em seu cotidiano escolar, as narrativas pedagógicas (carregadas 

de subjetividade e posicionamento axiológico, fortalecendo as relações entre língua 

e Vida). Assim, os instrumentos empregados foram: caderno de anotações 

(necessário durante todo o percurso da pesquisa); depoimentos (produzidos ao final 

das arenas dialógicas); e questionário (utilizado para fins de validação do produto 

educacional). 

Nesta abordagem metodológica, as narrativas orais, produzidas pelos sujeitos 

participantes nos momentos de interação, são validadas como uma forma singular e 

autêntica de expressão e, à medida que são transmudadas para o padrão escrito, e 

que concorrem para a compilação como dados empíricos, como materialidade da 

pesquisa narrativa, recebem uma nova roupagem e um status mais elevado, o que 

faz com que a narrativa oral se torne um gênero valorizado no espaço acadêmico. 

Serodio e Prado (2015) consideram-no, inclusive, como um modo de produção de 

conhecimento diferenciado, o científico-narrativo. 
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Quando as narrativas em sua forma de enunciado oral típico da Educação 
Básica dos muros da escola passam a ser vistas como enunciados escritos 
úteis para compor os dados de pesquisa do campo educacional, acontece 
uma valorização desse gênero e de seus produtores. Aos poucos, ao 
passar do gênero oral para o escrito, essas narrativas se tornam textos 
acadêmicos, além de configurarem-se como um modo de produzir o 
conhecimento (científico-narrativo) (SERODIO, PRADO, 2015, p. 91). 

 

Assim, além das narrativas orais produzidas ao longo dos encontros dialógicos 

formativos, as quais foram tomadas em sua integralidade para fins analíticos, dos 

professores-narradores de nossa pesquisa foram solicitados depoimentos, como 

parte de uma narrativa pedagógica para a constituição de dados, com o intuito do 

compartilhamento dos saberes construídos por meio da reflexão sobre a própria 

experiência docente, da leitura, das arenas dialógicas, dos estudos com os pares e 

da pesquisa como evento. Todas essas narrativas, construídas por meio da resposta 

de um exercício dialógico, compõem, então, o corpus de análise para nossa 

investigação. 

5.2 OS NARRADORES-PESQUISADOS 

 

Contribuíram para a materialização da pesquisa e de seu corpus o total de cinco 

docentes, todos ligados à área de ensino das Humanidades, e outros dois 

profissionais ligados à educação: dois bibliotecários do campus.  

 

Esses últimos foram também convidados por entendermos que são (ou pelo menos 

deveriam ser) pessoas compromissadas com a tarefa de promover o pensamento 

crítico e a motivação pela leitura, pelo fato de estarem ligados diretamente a esse 

universo possível de trabalho com a leitura. Além disso, ambos, idealmente, 

possuem condições potenciais de consubstanciar trabalhos em parceria com 

docentes e discentes da instituição no espaço da biblioteca, quando levamos em 

consideração o espaço físico e o acervo disponíveis. 

 

Ainda no tocante aos participantes da pesquisa, ressaltamos que, por ter de contar 

com a espontaneidade e a disposição destes para que os encontros formativos 

acontecessem, tivemos também alguns ruídos nesses diálogos, ruídos relacionados 

à efetivação do cronograma das arenas. Um grande contratempo que encontramos 

e que retardou sobremaneira nosso plano de pesquisa, com os sujeitos, foi a falta de 
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conciliação de horários disponíveis para que toda a equipe participasse junta dos 

encontros. Uma alternativa para esse desafio foi a realização de encontros 

fragmentados, com parte da equipe e, algumas vezes, com apenas um participante.   

 

Essa situação trouxe certa frustração pelo fato de o planejamento inicial da pesquisa 

não ter acontecido tal qual havia sido esquematizado (a pesquisa foi realizada entre 

os meses de setembro a dezembro de 2018, e fevereiro de 2019; entretanto, estava 

programada para acontecer no primeiro semestre de 2018); todavia, como parte de 

uma pesquisa viva, que leva em conta a dinâmica de trabalho dos sujeitos, e que 

necessita da participação ativa e espontânea dos participantes, tal imprevisto foi 

considerado e validado, e a pesquisa pôde acontecer de modo a atender às 

demandas dos envolvidos.  

 

Lançamo-nos em uma atividade de investigação que preza pelo envolvimento ético e 

dialógico dos participantes, como uma via de mão dupla, e não como a sobreposição 

de uma voz, especialmente aquela acadêmica e que tenta provar ou contestar uma 

hipótese. Esse realmente não foi o caso, por isso nosso intento de agregar os 

participantes da melhor forma possível e ajustar os horários de modo que os 

encontros pudessem efetivamente acontecer.  

5.3 A PRÁTICA DIALÓGICA: DA ESCUTA E DA ANÁLISE RESPONSIVA 

 

Como sistematização para a análise dos dados de nossa pesquisa, apresentamos, a 

seguir, as três categorias que alicerçaram nossos diálogos com os sujeitos-

narradores no percurso das atividades e dos encontros formativos.  

 

Inicialmente, propusemos a dimensão que considera a relação entre a leitura e a 

literatura, enfocando na formação leitora do sujeito, em suas memórias de leitura; 

nas questões defendidas por Candido (2004) sobre o direito à literatura; e nos 

processos subjetivos permeados pela emoção - primeiro elemento que compõe a 

tríade dimensional da experiência humana (GALLIAN, 2017). 

 

A segunda categoria investiga a relação desses sujeitos com a prática de leitura 

literária na escola hoje, entendendo-a como processo de formação humana contínua 
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e necessária, levando em consideração as condições reais de trabalho. Nessa 

vertente, também consideramos as percepções de Candido (1989) sobre o papel da 

literatura (e suas funções) na formação humana, com um enfoque na leitura dos 

clássicos (em especial a narrativa machadiana, nossa referência). Procuramos 

descobrir também como o exercício com esses textos é realizado, ou seja, o 

processo cognitivo da razão, segundo elemento constituinte da experiência humana. 

 

A última categoria investiga as possibilidades de ação docente, a partir da relação 

entre a literatura dos contos machadianos e a exotopia, como atos responsivos, na 

busca pela formação do leitor ético e responsivo no contexto do ensino médio. 

Exploramos, em nossa pesquisa, a vertente do fazer pedagógico como evento 

constituinte do tripé bakhtiniano que conjuga vida-arte-educação em um plano maior 

e complexo ético-estético-responsivo. 

 

Assim, fica claro o delineamento do procedimento teórico-metodógico que propomos 

para as etapas investigativas. Em suma, tipificamos as instâncias temporais em um 

plano de ação desses sujeitos: passado, presente e futuro; categorizamos os 

elementos constituintes da tríade dimensional da experiência humana, conforme 

Gallian (2017); e precisamos as dimensões linguística e filosófica preconizadas por 

Bakhtin (2017), e dinamizadas pela ética, pela estética e pela responsividade. 

5.4 A FORMAÇÃO DO LEITOR: UMA EXPERIÊNCIA AFETIVA E FORMATIVA  

 

Primeiramente, quando deparados com o questionamento acerca da formação como 

leitores literários, pudemos perceber que a grande maioria hesitou nas respostas, 

apresentando-as, inclusive, como uma sinalização de débito com tais gêneros, 

expondo, em seguida, justificativas para tal déficit. Notamos uma espécie de 

constrangimento frente a essa pergunta, o que podemos inferir que lhes soou como 

uma demanda, não que isso fosse nossa intenção.   

 

Esse dado pôde demonstrar a representação que apresentam acerca da literatura e 

de seu papel na formação docente, qual seja, gênero de papel relativo na 

construção do ser professor. Nosso questionamento não intentava aferir a 

representação da literatura na formação docente; entretanto, de acordo com as 
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respostas obtidas, pudemos perceber o papel a ela atribuída nos espaços da 

formação docente. Faz-se pertinente relacionar esse quadro à teoria da “utilidade 

marginal”, cunhada nos termos de Economia Política, “[...] segundo a qual o valor de 

uma coisa depende em grande parte da necessidade relativa que temos dela”, 

citada por Candido (2004) em sua defesa da literatura como elemento valoroso de 

direito a todo cidadão.  

 

Entendemos melhor essa relativização e alijamento da literatura na história, quando 

retrospectivamente, notamos, no início do século XX, a mobilização e a hegemonia 

do modelo científico nas instâncias do conhecimento.  

 

É a partir desse momento que a literatura, que obviamente não deixou de 
evoluir e acompanhar todo esse processo de transformação, começa a ser 
considerada, pelo pensamento hegemônico, como uma forma de distração, 
de entretenimento, útil enquanto verniz erudito, porém dispensável do ponto 
de vista do conhecimento e do sentido prático da vida (GALLIAN, 2017, p 
69). 

 

Excetuando os professores de línguas, a grande maioria afirmou ter contato 

frequente com textos de cunho acadêmico, quais sejam, livros, artigos e periódicos 

relacionados às temáticas e às disciplinas as quais lecionam. Não que os 

professores de línguas tenham afirmado que não têm contato com textos 

acadêmicos, eles também os leem, mas com menos frequência do que os docentes 

das outras áreas. 

 

A hipótese que temos sobre a falha observada na formação inicial desses 

narradores-pesquisados11, (doravante NP) é a de que o ensino de literatura, tal qual 

assumimos neste trabalho, não era considerado por eles dessa forma. Quem 

também compartilha de nossa ideia é Dalvi (2013). Segundo ela, a literatura por nós 

concebida hoje como 

 

[...] próxima, real, democratizada, efetivamente lida e discutida, visceral, 
aberta, sujeita à crítica, à invenção, ao diálogo, ao pastiche, à leitura irônica 
e humorada, à paródia, à contextualização individual e histórica, com 
manejo dos recursos – verbais, visuais, materiais e imateriais -, inserida no 
mundo da vida e em conjunto com as práticas culturais e comunitárias, sem 

                                                        
11 Os sujeitos participantes da pesquisa serão identificados pela sigla NP (narradores-pesquisados), e 

terão um número para suas distinções. 
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medo dos julgamentos), nunca esteve no centro da educação escolar 
(DALVI, 2013, p. 77). 

 

Do (NP1) tivemos uma espécie de confissão um tanto curiosa: atualmente ele se 

considera, em suas palavras, “um leitor preguiçoso”; todavia, costumava ser um 

leitor atuante, sobretudo na adolescência, quando lia três livros por semana, dentre 

eles os clássicos. Acrescenta que lia porque gostava, uma vez que sempre foi leitor 

e declara que tal redução se deu motivada pelas demandas laborais, e, 

consequentemente pela falta de tempo, necessária a essa atividade: “Hoje sou um 

leitor mais preguiçoso; já fui muito atuante, eu lia três livros por semana na minha 

adolescência, depois fui diminuindo”. Segundo Geraldi (2017), o fato da diminuição 

da leitura é bem notado no campo da docência, em função das cargas laborais a 

que são submetidos os professores. 

 

Se a escola é um dos lugares sociais privilegiados de acesso à leitura, outro 
paradoxo deve ser acrescentado ao anterior, para quem ensina a ler, para 
quem tem por obrigação formar leitores, inexistem condições sociais de 
leitura. Os professores, num processo histórico que já se revela no 
nascedouro da universalidade da escola**, estão concretamente hoje 
afastados do livro e das bibliotecas pelas condições de trabalho e de salário 
(GERALDI, 2017).  

 

Outro par (NP4) relata uma história bem interessante ainda da infância. Segundo 

ele, tinha problemas em reconhecer letras e em codificá-las nos formatos de 

imprensa ou de cursiva. E foi com a convivência com os avós e com o contato com 

os jornais que aprendeu a ler, tendo adquirido essa habilidade antes mesmo de ir 

pra escola. Relata que, na infância, leu todas as histórias do Cascão e do Chico 

Bento. Já na adolescência, suas memórias se ligam à coleção Vagalume, dentre 

elas:  

O estudante, em que no final o pai mata o filho, era um livro de 2 cores, azul 
e preta. Também me lembro de Cem noites tapuias, que era de história; li 
também O escaravelho do diabo, O cadáver ouve rádio, e outros de 
histórias policiais (NP4). 

 

Acrescenta que, ainda na adolescência, leu Cristiane F, drogada e prostituída e 

todas as obras de Paulo Coelho. E que para fazer vestibular, leu Incidente in Antares 

e Dom Casmurro, de Machado, e este último achou “prolixo, detalhista e enjoado; li 

duas vezes, não gosto da forma como ele escreve, é detalhista; mas não nego que 

seja um fenômeno”. Pontua que hoje lê muita biografia de políticos e que já leu 
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todos os livros de Fernando Morais. 

  

Diferentemente da experiência do (NP4), o contato com o romance Dom Casmurro 

se deu na universidade, na disciplina de Literatura brasileira; entretanto, este relata 

que, na época, seu professor era substituto não tinha formação em literatura 

brasileira, mas em literatura inglesa. Essa pode ser a razão pela qual nosso (NP) 

não se sentia muito provocado pelo nosso autor, “porque o professor não tinha 

formação em literatura brasileira e não motivava muito, ele sabia mais da literatura 

inglesa”. Curiosamente, esse (NP) fez seus estudos de pós-graduação (mestrado e 

doutorado) em literatura de língua inglesa.  

 

Na oportunidade, reconhecendo o processo de constante formação, ao refletir sobre 

sua experiência formativa e afetiva, após as arenas dialógicas, das quais participou 

ativamente, agradece pela oportunidade das leituras e das discussões promovidas 

pelos encontros formativos: 

 

[...] gostaria de agradecer pela promoção das discussões acerca dos contos 
machadianos. Para mim, que sou professor de línguas, é sempre um 
grande prazer "sair da rotina" para se dedicar novamente à literatura que, 
por muitas vezes, acaba ficando em segundo plano em nossas atividades 
cotidianas (NP2).  

 

De outra (NP), tivemos uma declaração curiosa e inspiradora: esta nos diz que havia 

lido “Capitu” no ensino médio, mas que não se lembrava ao certo do enredo da 

história. Afirmou também não ter se sentido tocada pela narrativa. Entretanto, um 

evento ocorrido há pouco tempo, a fez refletir sobre essa obra:  

 

“Um grupo de teatro de outra cidade veio até o Ifes e apresentou Dom 
Casmurro (um trecho) aqui na escola, e eles tinham como objetivo 
apresentar a peça como forma de motivar a leitura da obra. Quando eu li, no 
ensino médio, eu não vi uma história interessante; mas com a peça (com os 
olhos do lúdico) dos artistas, ela se tornou muito interessante. A peça foi tão 
legal que isso até me motivou a participar desses encontros e a ler 
Machado (NP7). 

 

Essa declaração nos provoca, sobremaneira, a refletir sobre a potência de uma obra 

clássica (e que muitas vezes é tomada como chata ou desinteressante) e, 

principalmente, sobre as formas de se trabalhar com ela na escola. Precisamos 

repensar no seu real valor e função, e em maneiras de como podemos abordá-las. 
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Segundo Gallian (2017, p. 34), durante os experimentos em seu Laboratório de 

leitura, em que os participantes eram convidados a compartilhar suas percepções e 

motivações provocadas pela leitura dos clássicos recomendados, ele percebia que: 

“[...] os questionamentos trazidos pelos alunos eram bem mais interessantes e 

necessários do que aqueles que a mentalidade acadêmica postulava”. A partir daí, 

ele pôde perceber a força com que a temática da formação humana podia ser 

evidenciada. Ademais, representa um convite para a demanda de propostas 

educacionais de caráter humanizador. 

 

Nessa vertente, no tocante às questões que problematizam a importância das 

experiências de leitura dos clássicos na juventude, Calvino (1993, p. 10) afirma que 

elas podem ser “[...] formativas no sentido de que dão uma forma às experiências 

futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de 

classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza”.  

 

Candido também nos relembra da função humanizadora da literatura, que além de 

exprimir o homem, influencia de maneira significativa na sua formação. Ela exerce 

uma função psicológica e social, é formadora; ressalta que ela, por si mesma, não 

vai nos corromper ou nos edificar, mas que tem a capacidade de nos humanizar por 

nos proporcionar a abertura para o olhar para o outro, em toda a sua integralidade.  

 

É importante salientar que buscamos uma reflexão dos docentes a partir das 

memórias afetivas, uma vez que entendemos que elas são fundamentais no 

processo de formação continuada do professor, porque funcionam como alavancas 

para a valorização da (re)construção do trabalho e dos conhecimentos, alicerçando 

a prática por meio da teoria. 

5.5 DAS LEITURAS DE MACHADO: UMA EXPERIÊNCIA ESTÉTICO-REFLEXIVA 

 

Por meio dos nossos encontros, os quais aconteceram em momentos informais com 

os pares, foi possibilitada uma oportunidade de fala livre, honesta, carregada de 

subjetividade e de responsividade ética face às questões pedagógicas. E, pelo fato 

de terem sido consubstanciados exercícios de fala e de escuta em um plano 
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dialógico legítimo, momentos de reflexão surgiram desses eventos. 

Inicialmente a pergunta que relacionava a leitura de Machado e seu impacto na vida 

do sujeito parecia nos encher de sentido/expectativa, e estávamos muito 

esperançosas quanto às respostas por entendermos que a questão era muito 

motivadora e pertinente. Presumíamos que haveria muitas respostas interessantes, 

casos curiosos e mobilizadores. Entretanto, no decorrer da pesquisa, pudemos 

observar que tal questionamento gerou, entre a maioria dos entrevistados, respostas 

muito similares e, foi também uma surpresa para nós, uma vez que tal retorno 

representou uma quebra de expectativa. Ou seja, de todos os entrevistados, 

nenhum deles relatou uma experiência de leitura literária concreta ou impactante 

que tivesse tido como pano de fundo uma narrativa machadiana.  

 

Os relatos contavam apenas que tais leituras consistiam em tarefas obrigatórias, 

relacionadas ao cumprimento do currículo escolar com fins avaliativos. E nada que 

trouxesse em seu bojo questões relacionadas à experiência estética despertadora, 

daquela que nos coloca face a face com os grandes temas da existência humana, 

da qual nos fala Gallian (2017), como por exemplo, a fala de um NP: “Fui obrigado a 

ler Machado de Assis para o vestibular, acho que para a Federal de Viçosa, era Dom 

Casmurro” (NP4). 

 

Semelhante às experiências relatadas pelos sujeitos pesquisados por Boldarine e 

Annibal (2012), e por eles analisadas em seus estudos sobre a leitura como prática 

sociocultural, nossos narradores apenas relataram atividades passivas a serem 

realizadas a partir da leitura literária no ambiente escolar, ou seja, tarefas que 

envolviam a vocalização e tão somente a compreensão em um nível mais elementar 

de compreensão. 

 

Dentre os relatos, houve, inclusive, menções repetidas e imprecisas quanto ao nome 

de um dos romances machadianos: 5 (cinco) deles mencionaram o nome “Capitu”, 

acreditando ser o nome da obra, em vez de “Dom Casmurro”. E, desses cinco, 

nenhum soube precisar ou mesmo recapitular brevemente o enredo, mas todos 

foram unânimes no resgate à dúbia traição da personagem citada como lembrança 

da prosa ficcionista: “Capitu é de Machado de Assis? Então eu li”, disse (NP 7). 
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Outro dado relevante é que, excetos os professores de línguas pesquisados, os 

demais participantes relataram não terem tido contato com as narrativas 

machadianas mais curtas, como os contos.   

 

Esses dados nos fornecem materiais importantes para refletirmos sobre a 

importância e o impacto que o professor, não somente o de língua portuguesa, mas, 

sobretudo, o da grande área de humanidades, tem de estimular e apresentar aos 

alunos grandes obras cujos temas tangenciam questões existenciais, pelo simples 

fato da sugestão, da interpelação.  

 

Pretendemos, assim como Candido, legitimar a potencialidade da formação humana 

por meio da literatura e, como tal, o acesso a tais obras deve ser pleno e, muito 

disso se deve à sugestão, na maioria das vezes, independente, e não apenas 

atrelada a demandas avaliativas. Da mesma forma, quando esta tem de ocorrer em 

ambientes formais de aprendizagem, e de modo compulsório, que se realize por 

meios dialógicos e exotópicos, conforme os postulados bakhtinianos, contemplando 

a tríade dimensional da experiência humana, manifestada por Gallian (2017).  

 

Sobre a leitura dos contos machadianos realizada durante os encontros formativos e 

os pontos de contato com o exercício docente, nos diz um participante:  

 

A leitura destes contos para mim foi como redescobrir os clássicos, como 
também redescobrir Machado. Os momentos na arena dialógica foram 
momentos de reflexão não apenas sobre minha prática profissional, como 
também sobre minha vida. O conto que mais me impactou foi “A Igreja do 
Diabo” que me fez refletir sobre como tomamos como verdade absoluta 
nossos próprios conhecimentos e interesses e muitas vezes ignoramos ou 
deixamos em segundo plano os conhecimentos dos nossos alunos e/ou das 
pessoas com as quais convivemos.  (NP7). 

 

De outro (NP), tivemos a seguinte declaração acerca da modificação da percepção 

por conta da troca, do confronto com os múltiplos olhares dos pares:  

 

Confesso que, em um primeiro momento, senti maiores dificuldades ao ler 
os contos de Machado de Assis porque não sentia total afinidade com o 
estilo e a pretensa temática oitocentista. Mas com o passar do tempo, 
percebi que o autor pode trazer questões que muitas vezes não pararíamos 
pra pensar se não houve um compartilhamento de ideias com outros 
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colegas de trabalho (NP2).  
 

Esses registros ratificam o movimento estético-reflexivo que caracteriza o processo 

de humanização no indivíduo, por meio da experiência estética interpelativa, 

resultante da leitura de uma obra, capaz de fazer despertar os sentimentos e os 

afetos. 

 

Em dois momentos pontuais, foi possível perceber a angústia de um docente, não 

convencido com as respostas propostas pelos colegas nas discussões acerca de um 

questionamento sobre um conto. Essa situação evidencia que, mesmo diante de 

leitores proficientes, é natural que nem todas as respostas sejam esclarecidas de 

maneira satisfatória, capaz de acomodar todo o processo interpretativo na leitura 

subjetiva de um homem. Essa ação condiz com as percepções de Rouxel (2013) 

sobre a dinâmica do confronto com textos resistentes. Segundo ela, uma 

competência a ser desenvolvida pelos leitores é “[...] aceitar a persistência de zonas 

de sombra no texto, aceitar a abertura da obra – que finalmente autoriza um 

investimento pessoal do autor (fora do controle ou do consentimento do professor ou 

da turma)” (ROUXEL, 2013, p. 30). 

 

Observamos, por parte dos docentes da área da história, que ocorria, com 

frequência, a necessidade ou a prática da investigação de correlação dos fatos 

narrados no enredo com os fatos verídicos e seus respectivos desdobramentos. 

Atribuímos essa ocorrência à própria dinâmica da referida disciplina e seu foco 

investigador e crítico, que busca nos textos a veia histórica dos eventos, a não ficção 

nas narrativas escritas. E, apesar da ciência que tinham quanto à nossa 

intencionalidade, a postura desses sujeitos nas arenas era costumeira. Tomemos 

como exemplo a fala de um narrador: 

 

A literatura se torna um mal muito grande para a historiografia, ela 
embaralha as coisas, a literatura embaralha o que é realidade histórica e o 
que é ficção, e eu tenho uma birra com isso. Há personagens, por exemplo, 
que são tidos como reais e, na verdade, são fictícios. (NP 3) 

 

Essa fala foi utilizada para ilustrar um episódio que aconteceu com alguns de seus 

alunos, em uma prova de vestibular da UERJ, em que erraram as questões da área 

de História por terem misturado ficção e realidade, confundindo a história real do 
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homem Da Vinci com representações fictícias do personagem, por conta da obra O 

código Da Vinci.  

 

Esse fato nos chamou atenção, visto que foi um sinalizador tanto para nós 

pesquisadores, sobretudo, quanto para os pesquisados, de que há e deve sempre 

haver outras formas de se lidar com textos de cunho literário:  

 

A literatura, em seu papel multiplicador de infinitas novas leituras, concede 
ao leitor oportunidades para ampliar seu conhecimento de mundo, ao 
mesmo tempo em que levanta dúvidas sobre a história real, ora se 
afastando, ora se aproximando de eventos, datas, protagonistas 
conhecidos, encarando-os como se fossem hoje, elementos de noticiários 
televisivos em tempo real, ou boletins editados – a subjetividade, no 
entanto, é necessário notar, estará sempre presente quer na exposição, 
quer na crítica (HANNA, 2012, p. 63). 

 

Com esse pode de relativizar e de apresentar diversos pontos de reflexão sobre um 

acontecimento, torna-se importante destacar que a literatura tem o objetivo diverso 

de um gênero de cunho informativo, por exemplo, sem obrigação em conformar os 

fatos tal como eles se sucederam; todavia, pode, sem prejuízo para a compreensão 

de fatos verídicos, lançar mão de processos históricos reais e complexos e 

interpretá-los, enunciando-os sob outra composição textual. 

 

Isso também nos permite afirmar que a literatura não deve ser entendida como uma 

área que se liga apenas à disciplina da língua portuguesa, como comumente a 

concebemos. Ao contrário, ela é interdisciplinar por natureza e conjuga 

conhecimentos das mais diversas áreas, inclusive os da História. É o que o 

Chalhoub (2003), há tempo, nos mostra. Esse historiador, a título de exemplo, 

encontra na ficção machadiana fontes que lhe permitem entender melhor os 

processos de dominação social e a escravidão urbana no Rio no século XIX, 

assuntos sobre os quais pesquisou e escreveu. Além disso, esclarece-nos que 

Machado de Assis é coisa séria demais para ser tópico só de críticos literários, e que 

uma análise histórica de uma obra literária constitui-se uma das dimensões 

possíveis de interpretação e, por isso, o papel do historiador, ao entrar para o 

diálogo com as letras, torna a obra ainda mais complexa. E, no tocante à ficção 

machadiana, é importante ressaltar, que o entendimento da relação entre texto 

histórico e texto literário é fundamental para determinados aprofundamentos nos 



96 

 

 
 

enredos arquitetados pelo autor.  

 

Em seu livro Machado de Assis, historiador, Chalhoub comenta sobre a relação 

história e literatura e, para isso, recorre a um ensaio do próprio Machado, em que 

este criticava a produção e o estilo adotados por Eça de Queiroz em O primo 

Basílio e O crime do padre Amaro, e seleciona o seguinte trecho: “Voltemos os 

olhos para a realidade, mas excluamos o Realismo...” 12. Sobre ele, Chalhoub (2003, 

p.54) enuncia: “[...] a literatura busca a realidade, interpreta e enuncia verdades 

sobre a sociedade, sem que para isso deva ser a transparência ou o espelho da 

“matéria” social que representa e sobre a qual interfere”. 

 

Sobre o contato preciso com a obra machadiana, o (NP1) afirmou já estar cansado 

de tal leitura (apesar de salientar que sempre há algo a se descobrir com as 

releituras), uma vez que ela costumava ocorrer periodicamente, por constar dos 

programas dos materiais didáticos adotados pela escola.  

 

Machado de Assis eu já cansei de ler, acho que, de tanto você ficar em sala 
de aula e estudar Machado de Assis pra concurso... eu sei que sempre tem 
muita coisa boa para descobrir, mas desses clássicos todos assim eu me 
cansei.  

 

Pelo fato de trabalhar com o ensino da literatura brasileira há bastante tempo, 

apresenta vasto conhecimento sobre as escolas literárias e suas principais obras 

representativas (sobretudo o resumo delas). Entretanto, anuncia e reconhece uma 

falta de referenciais para o ensino da literatura de obras contemporânas, por isso 

busca a leitura de livros impulsionado pela curiosidade, pela vontade de conhecer o 

novo para suprir essa lacuna: “Gosto de ler atualmente aquilo que me cai como 

novidade. E hoje, por exemplo, dando literatura pós-moderna para os meninos do 

quarto ano, eu fico sem referencial, porque eu estou com esse “pé” lá nesses 

autores clássicos...”. 

  

Ainda segundo ele, tem um “pé nos clássicos antigos”. Por isso, tem buscado, hoje, 

fazer uma seleção em meio a essa miríade de autores atuais. Procura uma 

                                                        
12 Esse texto pode ser encontrado em: Afrânio Coutinho (org.), Machado de Assis: obra completa, Rio 

de Janeiro, Nova Aguilar, 1986, vol. iii, p. 904. 
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proposição metodológica alternativa de forma a relacionar uma obra contemporânea 

a uma produção clássica, estabelecendo um processo reverso. Segundo ele, tem se 

questionado: “Será que eu consigo um autor de hoje que tem alguma coisa a ver 

com o clássico? Buscar alguma forma de, a partir desse autor, puxar o clássico? E 

começar um processo contrário”. 

 

Este mesmo sujeito defende a leitura e o ensino dos clássicos no Ensino Médio e 

observa que, quando os alunos leem essas obras despropositadamente, não verifica 

interesse consecutivo; entretanto, pontua que, quando a leitura dessas obras é 

motivada por um trabalho direcionado, identifica resultados satisfatórios tanto na 

leitura da obra quanto na execução das atividades que são propostas, citando, como 

exemplo, um júri simulado que recentemente havia desenvolvido com os alunos a 

partir do conto machadiano “O enfermeiro”.  

 

A leitura do clássico é importante: quando os alunos leem um clássico por 
ler, eles odeiam; quando eles leem um clássico e têm um trabalho 
direcionado, eles adoram. Por exemplo, já trabalhei contos de Machado de 
Assis. Quando é ler por ler ou para fazer aquela fichinha de leitura, não 
funciona, mas quando há uma análise, uma leitura mais aprofundada, é 
sempre muito proveitoso.  

 

Outro dado que chama atenção nos relatos desse narrador diz respeito às memórias 

que este evoca como aluno secundarista: as atividades tradicionais as quais tinha de 

cumprir quando da leitura de obras clássicas, a saber, resumo, ficha de leitura e 

provas de compreensão textual; práticas bem distintas das quais hoje ele executa 

como professor de literatura brasileira.  

 

De 1981 a 1985, eu fiz dois cursos de ensino médio: Edificações e 
Formação de professor, e eu me lembro das aulas de literatura porque eu 
sempre gostei de literatura. E essas aulas eram basicamente: a vida do 
autor, as características do período, ler um livro e fazer uma prova. Às 
vezes quem não lia conseguia fazer a prova também, porque sempre tinha 
quem lia e contava a história para os colegas, e eles nem precisavam ler a 
história porque as perguntas eram muito rasinhas (NP1). 

 

Fato curioso é que suas memórias quanto à leitura das narrativas machadianas não 

se ligam ao ensino médio, mas à graduação:  

 

Na faculdade foi que eu comecei a ler Machado de Assis. Não tenho 
nenhuma lembrança de ter lido Machado de Assis no ensino médio. Eu 
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lembro que li Dom Casmurro, mas não sei se foi recomendação da escola 
ou se foi por minha conta, porque eu sempre fui leitor (NP1).  

 

Afirma que, quando era aluno, lia porque gostava, lia por prazer, não por ser 

sugestionado pela professora. Mas salienta que percebe uma motivação por parte 

dos alunos na leitura de determinadas obras, quando estas são motivadas pela 

sugestão docente, e reconhece a importância que o docente tem nesse processo: “A 

gente ainda lê muito pela indicação das pessoas. Isso é muito importante, eu vejo 

isso mesmo, eu falo uma coisa para os meninos, dando uma aula e, então, eu cito 

um autor, uma obra, e vejo que tem gente que vai lá, procura e lê”. 

 

E pontuou sobre a relação dicotômica da sugestão e da obrigatoriedade. Segundo 

ele:  

 [...] há obras que você tem que ler, é a questão da obrigatoriedade, por que 
você vai fazer uma prova ou vai fazer um trabalho e tem que saber, como o 
que aconteceu com o texto do Enfermeiro.  A sala toda teve que ler porque 
eles tinham uma questão para resolver e tinham de se posicionar em 
relação às atitudes dos personagens, resolver e aprovar seus pontos de 
vista. Agora a indicação é muito legal porque depois desse texto, o menino 
me encontrou e disse: “Professor, eu comecei a ler Quincas Borba”; eu 
disse: “Que legal!”. Mas na verdade isso aconteceu porque nós havíamos 
conversado sobre esse autor. Então eu acho que uma coisa vai mexendo 
com a outra (NP 1). 

 

Para que o exercício da sugestão seja efetivo, é preciso investimento na capacitação 

leitora do sujeito professor para que este seja apto, também, de determinar e indicar 

práticas significativas de trabalho com a leitura.  

 

Entretanto, a relação dicotômica da sugestão e da obrigatoriedade também 

atravessa o fazer docente; porém, nesse estágio imputa-lhe obstáculos bem 

sensíveis para a sua formação, os quais esbarram nas condições de trabalho desse 

profissional.  

 

Rezende (2013, p. 111), ao refletir sobre os principais impasses da leitura literária na 

escola, atribui essas falhas à “[...] falta de espaço-tempo na escola para esse 

conteúdo que insere fruição, reflexão e elaboração, ou seja, uma perspectiva de 

formação não prevista no currículo”. E que, segundo ela, não dá para ser inserida na 

cultura escolar por conta da disparidade temporal, uma vez que compete com uma 

cultura de massa cujo ritmo se torna cada vez mais veloz.  
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Nossa hipótese aqui é reiterada por Geraldi (2017), que nos diz sobre a importância 

do exercício leitor do próprio docente. Para a formação de um leitor potente, é 

necessário que haja, além de motivação, tempo para a leitura. A formação 

intelectual do professor pressupõe condições concretas de trabalho, curiosidade 

científica para a movimentação da consciência ingênua para a crítica, conforme 

salienta Freire (1989).  

5.6  LITERATURA DOS CLÁSSICOS: EXOTOPIA, FORMAÇÃO DOCENTE E 

RESPONSIVIDADE 

 

Última etapa da pesquisa que investiga as arenas dialógicas e propõe uma reflexão 

acerca da fruição literária e do exercício da docência. De que forma a reflexão e a 

discussão sobre os contos machadianos contribuíram para a reflexão da minha 

prática docente? 

 

“O tempo passa e nem tudo fica / A obra inteira de uma vida / O que se move e o 

que nunca vai se mover...”. 

 

A caminho de um encontro dialógico, fomos presenteadas com a música “Sobre o 

tempo”, da banda Nenhum de nós, que tocava na rádio. Depois de continuar a 

cantarolar aqueles versos, refletimos sobre a mensagem que eles carregavam 

naquele momento de reencontro com a canção. Eles nos fizeram pensar sobre a 

noção de movimento. Movimento de transformação, de constante evolução, uma vez 

que tudo se modifica, tanto no plano físico quanto no espiritual. Mas, mais ainda, 

eles tratavam de disposição, de uma certa abertura para o confronto com o outro, 

com o velho/novo, de modo que alguém se permita ser movido. 

 

Relacionando com o objeto de nossa pesquisa, o diálogo com os contos clássicos 

machadianos e sua relação com a formação docente na contemporaneidade, 

podemos perceber o quão essencial se torna a prática exotópica nas relações 

humanas. Muitas vezes não nos deixamos ser movidos, não nos permitimos um 

encontro com o (já conhecido?), com aquilo que sabemos que será um confronto.  
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Mais especificamente, referimo-nos a um acontecimento durante o processo da 

pesquisa, em que um participante (NP 5) demonstrava frequentes escusas para 

evitar os encontros (leia-se leitura) com esses - tão-conhecidos - clássicos. 

Conseguimos um único encontro, tendo de manter o acordo de que este seria 

rápido, devido a compromissos outros assumidos pelo docente.  

 

Ciente das importantes contribuições que este sujeito forneceria, fizemos questão da 

oportunidade. Inicialmente, a pessoa repetiu a expressão de surpresa pelo fato de 

estarmos interessados nas percepções de seu ato de leitura do conto selecionado. 

E, por mais que lhe fosse explicado o porquê daquelas perguntas, parecia não estar 

aberta à compreensão. Afirmava, com uma expressão nada agradável, que a leitura 

havia sido chata, pesada e de conteúdo ultrapassado. Acrescentou que não 

procuraria uma leitura daquele tipo, e daquele autor, por não ter interesse, e indicou 

outro escritor brasileiro, Jorge Amado, de que gosta de ler (pelas questões bem 

explícitas que apresenta nas obras e pela escrita objetiva) e que seria útil em suas 

aulas. 

 

No decorrer do diálogo, fui pontuando algumas questões a fim de extrair 

informações relativas à compreensão do enredo e a possível relação desta com a 

docência na contemporaneidade. A partir desse ponto, a conversa foi, quase que 

totalmente, para o modo monólogo, com exceção das interrupções que fazia para 

mais provocações.  

 

Naquele momento, pude perceber o quão rica foi a leitura para o narrador-

pesquisado, de acordo com os vários temas e as diversas relações que este 

estabelecia com a disciplina que ministra. Interessantes diálogos com teóricos atuais 

também foram pontuados. No final, após ter refletido bastante sobre o conto, entrou 

em contradição ao afirmar que o conteúdo da obra era bem atual. Não pude deixar 

de destacar pra ele que, anteriormente, ele declarava que a história era difícil e 

desinteressante, ao que este tentou se explicar, mas não soube responder 

coerentemente. 

 

Com certeza, essa experiência foi bastante profícua para o sujeito-pesquisador; não 
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posso afirmar o mesmo para o outro, pelo menos tal constatação não foi admitida.  

 

Posteriormente, outras tentativas de encontro foram feitas, mas sem sucesso. De 

qualquer forma, aquela ocorrência foi de grande valia para nossa investigação, pois 

está intimamente ligada a dois aspectos que analisamos: a dimensão da emoção e, 

por extensão, a afeição; e a ação da prática exotópica e responsiva. 

 

Esse evento singular nos diz muito sobre as possibilidades de movimento, de 

mudança, de ação, daqueles mesmos movimentos cantados em “Sobre o tempo”. 

Precisamos nos permitir ser movidos. Rouxel (2013, p. 32) nos diz que 

“Disponibilidade ao texto e desejo de literatura são fenômenos construídos, 

decorrentes tanto dos domínios cognitivos quanto afetivos” (grifo nosso).  

 

Rouxel (2013) nesse sentido dialoga com Gallian (2017) e reconhece o importante 

papel desempenhado pela emoção, pela afeição na formação humana ao observar o 

movimento das pesquisas recentes em literatura em direção à compreensão da 

relação entre a emoção e os respectivos laços que ela estabelece também com a 

cognição. Segundo ela (2013, p. 32), “[...] é sobre a emoção e a intelecção que se 

constroem a relação estética e a literatura. Pela leitura sensível da literatura, o 

sujeito leitor se constrói e constrói sua humanidade”. 

 

Quando um sujeito se nega a conhecer o universo do outro, ele demonstra não ter 

tido uma perspectiva exotópica em sua formação, e o exercício exotópico é 

necessário, sobretudo, para a presença da contrapalavra. A fala desse narrador-

pesquisado comprova as deficiências de sua formação inicial, e nossa hipótese de 

trabalho é mostrar a importância das múltiplas perspectivas na leitura literária, 

levando em consideração outros universos possíveis de interlocução, por meio da 

alteração do leitor pela obra. Sobre isso, Rouxel (2013, p. 28) declara que “O leitor 

se expõe ao ler, se desapropria de si mesmo para se confrontar com a alteridade e 

descobrir, in fine, a alteridade que está nele”. Esse é o movimento propiciado pelo 

exercício exotópico capaz de quebrar resistências e, sobretudo, intolerância.  

 

Situação um pouco semelhante aconteceu a outro narrador (NP4), que, desde o 
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início, já demonstrava seu desinteresse pelo autor anunciado, como demonstrado 

pela sua declaração: “Só estou lendo agora porque você pediu pra ler, por amizade. 

Já disse que Machado é um autor prolixo e muito chato, e que prefiro outros 

autores”.  

 

Porém, diferentemente do que ocorreu com o (NP 5), este narrador  participou dos 

encontros, dentro das suas possibilidade de trabalho e de horário, leu os contos 

selecionados e contribuiu com suas percepções sobre as obras nas arenas, 

mostrando-se, assim, aberto para o diálogo, para uma novo embate (já que para ele, 

o texto “é enjoado”).  

 

É importante notar que, sempre que participava das discussões, era ouvido 

atentamente pelos colegas por conta do teor das leituras que fazia dos enredos, com 

suas interpretações argutas e contextualizadas, o que fez com que sua participação 

fosse bem aproveitada pelos demais participantes. 

 

Constatamos que, ao longo do processo, ele pôde lançar um novo olhar para a 

produção machadiana, talvez atravessado pelos múltiplos olhares dos colegas, os 

quais traziam possibilidades outras de interpretação e de reflexão para as leituras 

selecionadas.  

 

Assim, no tocante às possibilidades de diálogo com a narrativa machadiana nos 

pontos de contato com as suas disciplinas, não se nega a levar o autor oitocentista 

para discussão em sala de aula, ainda que com ressalvas:  

 
Reafirmo que de forma isolada prefiro não trabalhar com o referido autor, 
penso haver outros mais adequados à minha metodologia, mas, como 
apontei, não me furtaria a contribuir em um contexto de trabalho 
interdisciplinar (NP4). 

 

E, mais tarde, reelabora, ainda que inicial e parcialmente, a noção da elaboração 

estética de nosso autor, emendando uma concepção relacional dos romances 

machadianos que outrora lera e dos contos com os quais teve contato a nosso 

convite, o que já representa uma vantagem, se consideramos sua resistência 

preliminar: “[...] ratifico ainda minha certa dificuldade com os textos de Machado de 
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Assis no sentido de entendê-los demasiadamente prolixos. Por outro lado, os contos 

lidos, diferentes dos romances, são mais interessantes. 

 

Se nos permitimos mais encontros sensíveis, perceberemos que, a cada reencontro, 

sobretudo com um já-conhecido e clássico conto machadiano, sentiremo-nos 

movidos por uma obra que, constantemente, se conserva atual e se move, porque já 

os eventos serão outros e de natureza diversa. Todo reencontro é um encontro 

novo; portanto, passível de outras possibilidades.  

 

Este trecho representa a potência do reencontro com o clássico em um tempo 

futuro, tempo em que a leitura foi realizada de maneira espontânea, atravessada 

pela maturidade e pelas experiências concretas de um leitor: 

 
Dentre os contos lidos, posso citar como exemplo o conto "A igreja do 
diabo" que, a meu ver, se transbordou nessa segunda/terceira/quarta 
leitura. A última vez que o havia lido tinha sido, provavelmente, no Ensino 
Médio e, agora, vendo a potencialidade metalinguística do conto, vejo como 
Machado foi genial em sua escrita. No meu caso, especificamente, percebo 
uma contribuição muito valorosa para minhas aulas de português/literatura 
tendo em vista a possibilidade de (re)visitar a tessitura do autor e como isso 
pode abrir para abordagens de assuntos transversais na disciplina (NP 2).  

  

 

Reiteramos nossa hipótese, então, da potência dos clássicos para a formação 

humana com as palavras de Calvino (1993, p 11), para quem o (re)encontro com o 

clássico na maturidade  é um acontecimento totalmente novo e, tanto faz usarmos 

os termos ler ou reler para esse evento, uma vez que, quando se trata de um 

clássico, toda leitura compreende uma descoberta. 

 

No capítulo seguinte, apresentamos os apontamentos acerca do material educativo, 

que elaboramos de forma coletiva com os participantes da pesquisa, a fim de 

evidenciar o trabalho com a leitura literária através dos contos machadianos em 

diálogo com o ensino de Humanidades. 
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6 PRODUTO EDUCACIONAL 

  

 

Conforme assinalado anteriormente, este projeto de pesquisa pauta-se no resgate 

dos contos machadianos, com vistas à produção de um material educativo13 que, 

alinhado a uma perspectiva dialógica da linguagem e alicerçado nos movimentos 

exotópicos assinalados por Bakhtin, possa promover a formação de um leitor ético e 

responsivo no Ensino Médio. 

 

Como uma especificidade dos programas de mestrados profissionais, existe a 

necessidade da produção de um objeto educacional atrelado à dissertação. Entre os 

tipos de produtos educacionais possíveis e aceitos pelo Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Humanidades estão: 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 e blogs, jogos educacionais etc.); protótipos 

educacionais e materiais para atividades experimentais; propostas de ensino 

(sugestões de experimentos e outras atividades  práticas, sequências didáticas, 

propostas de intervenção etc.); material textual (manuais, guias, textos de apoio, 

artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, 

histórias em quadrinhos e similares); materiais interativos (jogos, kits e similares); 

atividades de extensão (exposições científicas, cursos de curta duração, oficinas, 

ciclos de palestras, exposições, atividade de divulgação científica e outras); 

desenvolvimento de aplicativos; programa de rádio e TV; patentes (depósito, 

concessão, cessão e comercialização); e organização de evento. 

 

O produto educacional deve, obrigatoriamente, fazer parte do processo de formação 

do mestrando e ser aplicado e validado em situações reais de ensino. Espera-se 

ainda que o produto seja incorporado ao sistema educacional cujo mestrando esteja 

inserido, além de disposto de forma gratuita por meio de cópias físicas ou on-line.  

 

                                                        
13

 Informações disponíveis em: <http://ppgeh.vi.ifes.edu.br/?page_id=190>. Acesso em 13 maio 2017. 
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A fim de atender a essa demanda, elaboramos um material didático-pedagógico (e-

book), na vertente “Propostas de ensino”, que articula o dialogismo e a exotopia 

bakhtinianos aos contos de Machado de Assis para professores do Ensino Médio. 

 

A elaboração do material educativo está atrelada ao projeto de formação docente e 

é proveniente desta, e os sujeitos que dela participaram são os mesmos 

participantes da pesquisa. Decorre daí o caráter dialógico, aberto, visceral, sujeito à 

crítica e à contextualização ao espaço a que é destinado.     

 

Apresentamos, a seguir, algumas considerações e detalhamentos acerca da 

formação docente (conforme apêndice A) e da elaboração do material educativo 

subsequente que desenvolvemos:  

 

6.1 DO PROJETO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 Proposições conceituais iniciais. Quem é Machado de Assis? O que você 

sabe sobre ele? Por que trazê-lo para esta roda de conversa? De que lugar 

ele fala? Análise cronotópica. 

 Das leituras: Quais são suas memórias machadianas de leitura? 

 Bakhtin: proposições idênticas às primeiras. Conceitos balizadores da 

pesquisa: exotopia, dialogismo, alteridade, polifonia, ato responsável.  

 Candido: mesmas proposições conceituais iniciais. O direito à literatura. A 

literatura e a formação do homem. 

 Rodas de leitura e arenas dialógicas permeadas pelos contos machadianos 

selecionados e seus respectivos aspectos políticos e sociais subjacentes.  

REFLEXÕES PARA A ANÁLISE PROCESSUAL DOS DADOS EMPÍRICOS: 

 

 Que movimento dialético/ de mudança no pensar e no agir o diálogo com a 

prosa machadiana provocou na minha práxis pedagógica? 

 Após a leitura/análise/interpretação/fruição (LAIF) dos contos machadianos 
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selecionados, qual a contrapalavra que lanço à narrativa oitocentista? 

 Como realizo o exercício exotópico para examinar o ato ético-estético 

arquitetado por Machado? Em que se baseia seu ato responsivo enquanto 

agente estético na sua criação artística e no fato social que instaura? 

 Como me apropriar do discurso literário alheio (machadiano) e oferecê-lo 

como proposta dialógica para uma reflexão crítica frente aos diversos 

aspectos social, histórica e economicamente demarcados que perpassam 

nossa contemporaneidade? 

 Que contrapalavras você oferece aos seus alunos para conduzi-los ao diálogo 

com Machado, de modo que estes também participem das arenas dialógicas 

e das rodas de leitura e que, sob a égide da compreensão do ato como 

acontecimento, justaponham suas vozes a esta eventicidade sem álibis? 

MOMENTO DA PRÁTICA DOCENTE VIA ASSIMILAÇÃO DO CONTEÚDO 

ANALISADO NOS ATOS DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR  

Questionamentos:  

 De que tipo de recurso você costuma se apropriar para iniciar e incitar 

reflexões de cunho político e social? (Para esta questão, usualmente recebe-

se como resposta: fotos, manchetes, memes, charges, tirinhas, reportagens, 

gifs, vídeos, documentários, filmes, entrevistas etc. No entanto, instamo-nos a 

descobrir se textos literários (sobretudo canônicos) são utilizados para esse 

fim. Caso a resposta seja afirmativa, interessamo-nos pela abordagem e pelo 

procedimento empregados, além dos aspectos de avaliação dessa prática. No 

caso de uma resposta negativa, propomos um questionamento sobre a 

consideração de o texto literário, sobretudo a narrativa machadiana, 

constituir-se como fonte em potencial capaz de suscitar uma discussão de 

cunho político social contemporânea. 

6.2 DO MATERIAL: NARRATIVAS DOCENTES E A FORMAÇÃO DO LEITOR 
CRÍTICO 

 
Como resultado da formação docente, elaboramos um material educativo, em 

formato de e-book, AS NARRATIVAS MACHADIANAS NA 

CONTEMPORANEIDADE: DIÁLOGOS COM A FORMAÇÃO DOCENTE, o qual 
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consta de três partes: na primeira, apontamentos de ordem teórico-metodológicas, 

que abordam a temática da literatura como direito; a leitura dos clássicos; Machado 

de Assis em seu tempo; e notações metodológicas para a realização das arenas 

dialógicas.  

 

Na segunda, o detalhamento dos nove encontros formativos propostos para uma 

prática que se enseja exotópica e dialógica com os docentes da área de 

humanidades do Ensino Médio. 

 

Na terceira, um suplemento de leitura com as provocações provenientes da leitura 

literária crítica dos contos machadianos, contendo a perspectiva sociointeracionista 

da linguagem, na forma de propostas de diálogos outros os quais podem ser 

consideradas por professores da área de humanidades em distintos cronotopos. 

 

Em suma, neste material educativo, de constituição colaborativa, dispomos as vozes 

dos sujeitos participantes das rodas de leitura e das arenas dialógicas, que 

ofereceram suas antepalavras como provocações a seus educandos e ao convite ao 

diálogo com o escritor oitocentista para a formação do leitor crítico. 

 

6.3 DA VALIDAÇÃO  

 
 

Durante os atos de formação, problematizamos algumas questões político-sociais 

que os contos literários suscitaram e as transformamos em questões sistematizadas, 

de modo que se encerrassem provocações cujo foco ensejasse na tríade autor-

texto-leitor, conforme nos orienta Menegassi (2010). 

 

Após a elaboração dessas questões, acompanhamos um docente para a 

observação da execução desse planejamento, em sala de aula, e utilizamos o 

caderno de anotações como instrumento para verificação dos dados empíricos para 

registrar as manifestações observadas pelos partícipes. Além dos nossos registros, 

tivemos também o depoimento do professor aplicador (conforme apêndice C). 

 



108 

 

 
 

Esse processo foi realizado, pois o material construído colaborativamente com os 

participantes da pesquisa carece de validação, e uma ação para esse fim consiste 

na aplicação prática realizada pelo docente participante. Em nosso caso, foi o 

professor de História quem se prontificou a utilizá-lo em suas aulas com a turma do 

terceiro ano. É importante ressaltar que tanto a escolha da série quanto o conto a 

ser lido e trabalhado em sala Pai contra mãe foi feita pelo docente, uma vez que o 

assunto de que tratava o texto serviria como dispositivo disparador de debate sobre 

o conteúdo estudado pelos discentes: a escravidão no Brasil.  

 

Nos encontros sequenciais de formação docente, todos os nossos registros sobre 

essa experiência foram socializados, e os participantes tiveram a oportunidade de 

conhecê-los e de colaborar com sua reescrita, à medida que puderam oferecer 

questionamentos sobre o processo de construção e sobre seus critérios de 

avaliação. Assim, os enunciados provenientes da formação e da prática “assistida” 

foram construídos colaborativamente, bem ao estilo bakhtiniano, o que lhes confere 

consistência e originalidade. 

Por fim, para validarmos o material educativo que desenvolvemos durante o 

percurso de pesquisa e de formação com nossos pares, temos de nos atentar para 

os critérios de qualificação estabelecidos pela Capes, a saber: 1) validação 

obrigatória; 2) uso em processos de formação (pessoas em cursos/oficinas); 3) 

distribuição (cópias físicas editoradas); 4) incorporação ao sistema educacional; 5) 

acesso livre (on-line e via portal do professor, do MEC). 

Como todo o percurso da nossa pesquisa e da nossa formação foi atravessado pelo 

dialogismo e pela exotopia bakhtianos, os quais se fundamentam na e pela palavra 

do outro, entendemos que nosso produto perpassou pelo processo de validação, 

sobretudo quando da sua materialização e aplicação nas arenas dialógicas, e na 

utilização por um professor participante em sala de aula. 

 

No tocante à distribuição, destacamos que esta está atrelada às observações a 

serem realizadas pelos membros da banca examinadora. Pretendemos atender às 

sugestões que os avaliadores indicarem e, posteriormente, disponibilizar nosso  e-

book no site do Programa de Mestrado de Profissional em Ensino de Humanidades 
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para livre acesso à comunidade. 

 

Em seguida, indicamos os resultados e os apontamentos desta pesquisa. 

Discutimos, também, caminhos possíveis para outros pesquisadores que 

pretenderem se lançar nesta área do ensino. 
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7 APONTAMENTOS PARA DISCUSSÃO 

Nos passos preliminares da nossa investigação, presumíamos que narrativas 

clássicas, inclusive machadianas, eram trabalhadas nas escolas de Ensino Médio 

por conta das demandas dos exames oficiais como o Enem, e trazíamos como 

problemática duas questões: De que forma podemos auxiliar os professores da área 

de Humanidades a trabalhar com textos literários de forma dialógica? Como a 

exotopia bakhtiniana possibilitará encontros de leitura crítica das narrativas 

machadianas que potencializam a formação do leitor ético e responsivo?   

 

Após a realização da nossa pesquisa, não foi difícil perceber o lado frágil do ensino 

da literatura (que se pretenda dialógico e exotópico) em nosso lócus. E várias são as 

razões que podemos apontar para esse fato; entretanto, elencamos algumas que 

julgamos consideráveis por estarem relacionadas a alguma ausência: a falta de 

oportunidade/tempo para a leitura do próprio docente; a falta de interesse, de 

empatia, de compatibilidade de horário; a falta, até mesmo de sugestões de leitura 

pelos pares; a falta de momentos de interação, de diálogo, de estudo sistemático 

entre os profissionais de uma área do conhecimento, como a de Humanidades.  

 

Todavia, essa situação não se restringe à nossa instituição de ensino, mas é uma 

constante em tantas outras em nosso país, conforme notamos em nossas leituras 

teóricas. 

 

Dessa feita, destacamos a relevância do papel do docente na formação leitora dos 

alunos, como indivíduo que encanta pelo exemplo do ser leitor, pela possibilidade de 

sugestões, pelo encantamento que pode gerar nos indivíduos com os quais convive. 

E para que tal encantamento aconteça, precisamos deixar de lado o “pseudo 

conhecimento” quando falamos de textos literários, que trata de suas categorizações 

históricas e teóricas, na maioria das vezes definidas e autorizadas por terceiros. 

Precisamos mesmo é da vivência, da experiência estética, aquela que nos desperta 

para as sensações, que nos possibilita o exercício exotópico nas relações humanas. 

Pudemos também perceber como o planejamento docente coletivo e as discussões 

nas arenas dialógicas constituíram-se como momentos legítimos de exercício 
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exotópico. 

 

Tivemos como retorno dos participantes, quase que em uníssono, o agradecimento 

pela oportunidade, pelos momentos de troca e de descoberta. Também verificamos 

o reconhecimento do saber alheio por parte dos narradores-pesquisados durante os 

momentos de interação. Por várias vezes, ouvimos falas de encorajamento e de 

agradecimento à contrapalavra de outrem. O que fica para nós, assim, é a 

importância do tempo do silêncio, da fala, da escuta sensível. 

 

Em uma tentativa de resposta ao nosso questionamento inicial de como 

potencializar a formação do leitor ético e responsivo, percebemos que o caminho 

que trilhamos até aqui aponta para uma possível direção, conforme declarado por 

Candido: o acesso à literatura. O acesso primordial, como um direito. Acesso 

visceral à literatura clássica em sua integralidade, sem reduzi-la a políticas oficiais 

de ensino, que muitas vezes a traz mutilada. No entanto, destacamos que tal acesso 

não deve ser oferecido de maneira aleatória e descontextualizada, mas intencional e 

com objetivos claros para as atividades. Acesso e oportunidade para o 

encontro/confronto com os textos e com os sujeitos; para a experiência estética, 

para o despertar das sensações, para as tentativas (de erro e de acerto) permitidas 

pela prática literária que, como a própria experiência de vida, humaniza porque faz 

viver.  

 

Machado não será mais o mesmo para os sujeitos participantes da nossa pesquisa, 

ele tomou outra proporção, porque teve a chance de ser (re)apresentado para esses 

indivíduos. Houve uma mudança, um movimento porque nos permitimos o encontro.  

 

E para que o encontro aconteça, precisamos de mais momentos de formação e, por 

isso, de mais encantamento, de mais convites. Apontamos, portanto, para a 

continuação de pesquisas dialógicas no campo de formação docente, as quais 

validam o conhecimento do professor, levando-o a refletir sobre sua práxis, as quais 

oportunizam uma abertura/um novo olhar. Vislumbramos a necessidade de mais 

investigações que suscitem a aproximação da reflexão docente por meio das 

narrativas literárias, sejam elas canônicas ou não. Apesar de tratarmos, 
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exclusivamente, de narrativas canônicas, não defendemos aqui o alijamento de 

produções contemporâneas em favor de uma suposta hegemonia das obras 

clássicas. Assim como Freire (1993), legitimamos perspectivas de trabalho capazes 

de promover a dialética entre os saberes tradicionais e os saberes sistematizados, 

da mesma forma como Machado já advogava: “Nem tudo tinham os antigos, nem 

tudo têm os modernos; com os haveres de uns e outros é que se enriquece o 

pecúlio comum”.  

 

E estamos em um lócus favorecido para a articulação entre a ciência e a arte, a 

educação e o trabalho, e o projeto que dimensiona a educação e o trabalho na 

formação humana é um projeto bakhtiniano, que sustenta a indissociabilidade entre 

a técnica, a ciência e a arte no campo da cultura. Trabalhemos, pois, para a 

extensão das ideias e da formação humanas. 
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APÊNDICE A - Detalhamento do curso 

“Machado de Assis em diálogo com a Formação Docente: O Ensino das 

Humanidades no Ensino Médio” 

 

Introdução  

O projeto de extensão MACHADO DE ASSIS EM DIÁLOGO COM A 

FORMAÇÃO DOCENTE: O ENSINO DAS HUMANIDADES NO ENSINO MÉDIO é 

destinado a professores atuantes da área de Humanidades no Ensino Médio do Ifes 

campus Cachoeiro de Itapemirim, e arquitetado em forma de encontros formativos, 

arenas dialógicas e rodas de conversa.  

Pretende-se com esta proposta de formação discutir com o público alvo como 

o cotejamento dos postulados teóricos e filosóficos de Mikhail Bakthin, sobretudo a 

temática da exotopia, e de representantes da fortuna crítica machadiana, como 

Schwarz, Gledson e Chalhoub, aliado à leitura e à discussão de alguns contos de 

Machado, contribui com o debate do ensino de literatura no contexto escolar do 

Ensino Médio.  

Procuramos, nesse projeto de formação docente, assegurar que os sujeitos 

tenham a oportunidade de se apropriar de novas significações, no que refere se à 

dinâmica do ensino da área de Humanidades, em especial a abordagem de textos 

literários, e (re)elaborar mudanças na forma e no conteúdo das atividades de ensino 

à luz dos movimentos exotópicos. 

O curso será desenvolvido na modalidade semipresencial, com carga horária 

de 55 horas e serão disponibilizadas até 15 vagas. A seleção dos participantes do 

curso será realizada via e-mail institucional por meio de uma carta-convite, a qual 

contemplará a temática, os objetivos e os procedimentos metodológicos. Os 

participantes receberão certificação mediante o cumprimento das atividades 

propostas.  

 

Objetivo Geral do curso de formação:  

Promover um espaço de formação de professores na área de Humanidades, 

incluindo a elaboração de um conjunto de atividades para serem desenvolvidas em 

sala de aula, a partir da discussão e do cotejamento das concepções dialógica e 

exotópica bakthinianas e da narrativa machadiana para a compreensão do lugar da 

escola na contemporaneidade e que promova a formação de um leitor crítico no 
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Ensino Médio. 

 

Objetivos específicos do curso de formação: 

 Apresentar alguns contos machadianos a professores da área de 

Humanidades do Ifes campus Cachoeiro de Itapemirim, como subsídio para 

uma prática de ensino crítica e articulada no Ensino Médio. 

 Investigar os elementos exotópicos presentes nos contos machadianos sob a 

perspectiva dialógica da linguagem. 

 Estabelecer um diálogo entre a narrativa machadiana e algumas questões 

sociais e culturais que nos fazem refletir sobre nossa condição enquanto 

sujeito histórico.  

 Elaborar narrativas docentes, dialogicamente, a partir da leitura e da análise 

de contos machadianos selecionados, com vistas à produção e à divulgação 

de um material educativo, que contribua com a formação do leitor crítico nas 

práticas de leitura do Ensino Médio. 

 

Organização e matriz curricular do curso de formação:  

ATIVIDADE QUANTIDADE CH 

Encontros presenciais 09 encontros 27 h 

Aplicação do conjunto de atividades a serem 

aplicadas em sala de aula 

           08 atividades 08 h 

Pesquisa e Leitura --- 11 h 

Atividades on-line (Moodle) --- 04 h 

Narrativa do relato de experiência --- 5 h 

Total  55h 

 

 

Critérios para avaliação da aprendizagem:  

 

 Participação nos encontros: nesta etapa os professores serão avaliados por 

meio de suas narrativas orais e escrita, acerca do assunto proposto, bem 

como de sua participação nas atividades práticas;  
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APÊNDICE B – Planejamento dos encontros do projeto de formação 

   

 
Encontro 01 
 

  
A LITERATURA EM DIÁLOGO COM A FORMAÇAO DOCENTE  

 
 
 Exercício 
exotópico 

- Apresentação do projeto de formação docente, do cronograma, das 
leituras requeridas, da dinâmica, das atividades e da produção proposta; 
- Contextualização do autor principal cuja produção motivará este 
encontro: Machado de Assis; 
- Apresentação do autor Mikahil Bakhtin e de sua teoria, que norteará a 
esfera conceitual (dialogismo e exotopia) e a dinâmica metodológica 
deste estudo coletivo. 

 
 
Prática 
dialógica 

- Familiarizar-se com os objetivos e a dinâmica do projeto de formação 
docente. 
- Sensibilizar-se sobre a necessidade e a importância da realização da 
leitura do texto literário em sua integralidade; 
- Entender a atividade de leitura como processo discursivo em que autor 
e leitor participam para a produção de sentidos; 
- Compreender o princípio exotópico bakhtiniano de que o enunciado 
constitui-se em relação ao outro e configura como o modo de 
funcionamento real da linguagem. 

 
Eixo temático 

 
A formação docente pela via literária  

 
Metodologia 

 
Arena dialógica 

 
Duração 

 
1hora 

 
Corpus 
utilizado 
 

 
- Vídeo “Machado de Assis, o bruxo das palavras - o cronista e seu 
tempo”.  
 

. 
 

 
Encontro 2 
 

 
“ENTRE PROFESSORES E ALUNOS”  

 
 
 Exercício 
exotópico 

- Expressão e compartilhamento da experiência estética a partir da leitura 
do “Conto de escola”; 
- Compartilhamento de trechos selecionados com explanações e reflexões 
relacionadas à prática docente; 
- Discussão sobre a literatura e seus modos de operacionalização no 
espaço escolar contemporâneo; 
- Debate sobre a dinâmica de ensino na escola contemporânea, a partir 
das situações apresentadas na narrativa machadiana. 

 
 

- Relatar as experiências com a leitura literária, preferencialmente com os 
textos machadianos, comentando sobre as práticas e as percepções 
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Prática 
dialógica 

provenientes desses momentos;  
- Reconhecer e familiarizar-se com o estilo irônico machadiano, 
observando os elementos estilísticos e as construções de sentidos; 
- Perceber como os narradores machadianos concorrem para a 
perspectiva exotópica da linguagem na medida em que interrogam, 
criticam e chamam a atenção do leitor “desavisado”; 
- Identificar a justaposição de múltiplas vozes no objeto estético as quais 
suscitam diferentes perspectivas e relativizações; 
- Refletir sobre o processo de ensino na escola contemporânea e 
relacioná-lo com os contrastes irônicos atuais e aqueles presentes na 
estilização do conto machadiano. 
- Refletir sobre a utilização da literatura, sobretudo dos contos 
machadianos, como fonte potencial para a discussão de assuntos político-
sociais nas aulas da área de Humanidades. 

 
Eixo 
temático 

 
Diálogos com a escola contemporânea 

 
Metodologia 

 
Arena dialógica  

 
Duração 

 
2 horas 

 
Corpus 
utilizado 
 

- A literatura e a formação do homem - Candido (2012);  
- O direito à literatura - Candido 
- O exercício exotópico, Bakthin (2017);  
- Por que ler Machado?  
- “Conto de escola”, de Machado de Assis. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000268.pdf  

 

 
Encontro 3 
 

 
ENTRE PAIS E MÃES  

 
 
 Exercício 
exotópico 

- Diálogo sobre as percepções estético-afetivas derivadas da leitura dos 
contos “Pai contra mãe” e “O caso da vara”; 
- Compartilhamento de trechos selecionados com explanações e reflexões 
relacionadas à prática docente; 
- Análise dos contos “Pai contra mãe” e “O caso da vara” e debate sobre 
os discursos minoritários contemporâneos, contemplando questões raciais 
e de gênero na atualidade; 
- Exibição e análise do vídeo sobre crime de racismo no ambiente 
universitário. 

 
 
Prática 
dialógica 

- Participar do desenvolvimento da experiência estético-reflexiva dialógica; 
- Refletir sobre a práxis docente motivado pela discussão e análise da 
temática do conto machadiano; 
- Identificar a justaposição de múltiplas perspectivas na narrativa 
machadiana e suas respectivas relativizações; 
- Debater sobre as questões raciais e de gênero na atualidade e relacioná-
las com os contrastes irônicos estilizados nos contos machadianos “Pai 
contra mãe” e “O caso da vara”.  

  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000268.pdf
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Eixo 
temático 

Discursos minoritários contemporâneos 

 
Metodologia 

 
Arena dialógica 

 
Duração 

 
2 horas 

 
Corpus 
utilizado 
 

Conto “O caso da vara”, de Machado de Assis. Disponível em:  
http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://biblio.com.br/conteudo/Machad
odeAssis/ocasodavara.htm 
Conto “Pai contra mãe”, de Machado de Assis. Disponível em:  
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000245.pdf 
Reportagem “Estudantes relatam casos de crime de racismo no ambiente 
universitário” exibida pelo Fantástico em 13/05/2018.  Disponível em:  
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/05/estudantes-relatam-casos-
de-crime-de-racismo-no-ambiente-universitario.html 
 

 
 

 
Encontro 4 
 

 
ENTRE TRABALHADORES E ASPIRANTES  

 
 
 Exercício 
exotópico 

- Expressão e compartilhamento da experiência estética da leitura do 
conto “O espelho”; 
- Compartilhamento de trechos selecionados com explanações e reflexões 
relacionadas à prática docente; 
- Debate sobre questões éticas, políticas e sociais relacionadas às 
concepções identitárias na docência, a partir das situações apresentadas 
na narrativa machadiana 

 
 
Prática 
dialógica 

- Participar do desenvolvimento da experiência estético-reflexiva dialógica; 
- Refletir sobre a práxis docente motivado pela discussão e análise da 
temática do conto machadiano; 
- Debater sobre a identidade docente na escola contemporânea a partir 
das situações apresentadas na narrativa de “O espelho”. 
 

 
Eixo 
temático 
 

 
Concepções identitárias na docência – Questões éticas, políticas e 
sociais. 

 
Metodologia 

 
Arena dialógica 

 
Duração 

 
2 horas 

 
Corpus 
utilizado 
 

Conto “O espelho”, de Machado de Assis. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000240.pdf  
Trailer de “O enfermeiro”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=vCki_U2GoDw 

 

 
Encontro 5 

 
ENTRE CORONÉIS E ENFERMEIROS  

http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://biblio.com.br/conteudo/MachadodeAssis/ocasodavara.htm
http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://biblio.com.br/conteudo/MachadodeAssis/ocasodavara.htm
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000245.pdf
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/05/estudantes-relatam-casos-de-crime-de-racismo-no-ambiente-universitario.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/05/estudantes-relatam-casos-de-crime-de-racismo-no-ambiente-universitario.html
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000240.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vCki_U2GoDw
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 Exercício 
exotópico 

- Expressão e compartilhamento da experiência estética da leitura do 
conto “O enfermeiro”; 
- Compartilhamento de trechos selecionados com explanações e reflexões 
relacionadas à vivência docente; 
- Debate sobre os dilemas éticos e os processos de subjetivação e 
objetivação na docência, a partir das situações apresentadas na narrativa 
machadiana; 

 
 
Prática 
dialógica 

- Participar do desenvolvimento da experiência estético-reflexiva dialógica; 
- Refletir sobre a práxis docente motivado pela discussão e análise da 
temática do conto machadiano; 
- Debater sobre os dilemas de ordem ética na docência a partir das 
situações apresentadas na narrativa de “O enfermeiro”. 

 
Eixo 
temático 

 
Dilemas éticos e processos de subjetivação e objetivação na docência. 

 
Metodologia 

 
Arena dialógica 

 
Duração 

 
2 horas 

 
Corpus 
utilizado 
 

Conto “O enfermeiro”, de Machado de Assis. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000265.pdf 

 

 
Encontro 6 
 

 
ENTRE PAIS E FILHOS  

 
 
 Exercício 
exotópico 

- Acolhimento do acontecimento estético-afetivo proveniente da leitura do 
conto “Teoria do Medalhão”; 
- Compartilhamento de trechos selecionados com explanações e reflexões 
relacionadas à prática docente; 
- Reflexão acerca das máscaras sociais e das relações sociais fragilizadas 
no ambiente escolar, propiciadas pela compreensão das situações 
estilizadas na prosa machadiana; 

 
 
Prática 
dialógica 

- Participar do desenvolvimento da experiência estético-reflexiva dialógica; 
- Refletir sobre a práxis docente motivado pela discussão e análise da 
temática do conto machadiano; 
- Discutir sobre o papel do docente frente as máscaras sociais e as 
relações sociais fragilizadas (a linguagem midiática, a edição da vida, a 
manipulação do discurso) a partir das situações apresentadas na narrativa 
de “Teoria do Medalhão”. 

 
Eixo 
temático 
 

 
As máscaras sociais e as relações sociais fragilizadas (a linguagem 
midiática, a edição da vida, a manipulação do discurso) 

 
Metodologi
a 

 
Arena dialógica 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000265.pdf
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Duração 

 
2 horas 

 
Corpus 
utilizado 
 

 
Conto “Teoria do Medalhão”, de Machado de Assis. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000232.pdf 
Trecho do texto: “O encontro de Machado e Paris Hilton”. Disponível em: 
https://noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2008/12/25/ult4738u18547.jht
m 
 

 

 
Encontro 7 
 

 
ENTRE HOMENS E MULHERES  

 
 
 Exercício 
exotópico 

- Acolhimento do acontecimento estético-afetivo proveniente da leitura do 
conto “Noite de almirante”; 
- Compartilhamento de trechos selecionados com explanações e reflexões 
relacionadas à prática docente; 
- Reflexão acerca das máscaras sociais e das relações sociais fragilizadas 
no ambiente escolar, propiciada pela compreensão das situações 
estilizadas na prosa machadiana; 

 
 
Prática 
dialógica 

- Compartilhar percepções da experiência estética interpelativa no 
processo de formação docente; 
- Refletir sobre a práxis docente motivado pela discussão e análise da 
temática da narrativa de “Noite de almirante”; 
- Discutir sobre os papéis sociais na escola (os gêneros e a docência) a 
partir das situações estilizadas no conto machadiano. 

 
Eixo 
temático 

                                                                                                                               
Os papéis sociais na escola (os gêneros e a docência) 

 
Metodologia 

 
Arena dialógica 

 
Duração 

 
2 horas 

 
Corpus 
utilizado 
 

Conto “Noite de almirante”, de Machado de Assis. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000208.pdf 

 

 
Encontro 8 
 

 
ENTRE DEUS E O DIABO 

 
 
 Exercício 
exotópico 

- Acolhimento do acontecimento estético-afetivo proveniente da leitura do 
conto “A igreja do Diabo”; 
- Socialização de trechos selecionados com explanações e reflexões 
relacionadas à prática docente; 
- Reflexão acerca do politicamente correto na docência, propiciada pela 
compreensão das situações estilizadas no conto machadiano; 

 
 

- Socializar as reflexões sobre a experiência estética interpelativa no 
processo de formação docente; 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000232.pdf
https://noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2008/12/25/ult4738u18547.jhtm
https://noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2008/12/25/ult4738u18547.jhtm
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000208.pdf


125 

 

 
 

Prática 
dialógica 

- Refletir sobre a práxis docente motivado pela discussão e análise da 
temática da narrativa de “A igreja do Diabo”; 
- Discutir sobre o politicamente correto na docência a partir das situações 
estilizadas no conto machadiano. 
 

 
Eixo 
temático 

                                                                                                                                    
O politicamente correto na docência 

 
Metodologia 

 
Arena dialógica 

 
Duração 

 
2 horas 

 
Corpus 
utilizado 
 

Conto “A igreja do Diabo”, de Machado de Assis. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000195.pdf 
Vídeo “O enterro da igreja”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3blm16FUfSo 

 

 
Encontro 9 
 

 
“ENTRE PROFESSORES”  

 
 
 Exercício 
exotópico 

- Relatos de experiência sobre a aplicação do conjunto de atividades de 
leitura de literatura;  
- Socialização das narrativas docentes produzidas durante o projeto de 
formação.  
- Avaliação dos encontros formativos. 

 
 
Prática 
dialógica 

- Narrar a experiência da aplicação do conjunto de atividades de leitura 
de literatura em sala de aula; 
- Compartilhar as narrativas docentes produzidas durante o projeto de 
formação.  
- Avaliar os encontros formativos. 

 
Eixo temático 
 

                                                                                                                   
Socialização das narrativas docentes e avaliação do projeto de 
formação.  

 
Metodologia 

 
Arena dialógica 

 
Duração 

 
2 horas 

 
Corpus 
utilizado 
 

 
Narrativas produzidas pelos docentes participantes do projeto de 
formação. 

 
NOTAS DE ORIENTAÇAO METODOLÓGICA PARA AS ARENAS DIALÓGICAS: 

 
As arenas propiciam espaços de formação docente, nos quais os professores 

participam, de forma colaborativa, da experiência estético-reflexiva dialógica por 

meio da análise de clássicos machadianos, relacionando-os com suas atividades 

profissionais, fortalecendo os laços entre língua, arte e vida. Nesses encontros, os 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000195.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3blm16FUfSo
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participantes compartilham com os colegas os trechos selecionados que julgarem 

relevantes e trazem para discussão questões pertinentes à vida escolar que os 

interpelaram. 

São momentos em que o saber docente é valorizado, uma vez que todas as 

reflexões realizadas acerca dos textos literários e de suas relações com a prática 

escolar são consideradas e debatidas por todos em uma relação de equidade. Uma 

investida de análise coletiva por meio de debates e do compartilhamento de ideias 

para a compreensão não apenas da arquitetura estética de uma obra, mas também 

das demandas escolares cotidianas. 

Essa metodologia oportuniza uma formação docente como um processo contínuo de 

estudo coletivo com a possibilidade de revisitação de conceitos, relativização de 

pontos de vista por meio de diferentes leituras propiciadas pelos participantes. 

No primeiro encontro (de duração mais curta), o proponente esclarece aos 

participantes o projeto de formação docente, o objetivo, o cronograma, a dinâmica 

metodológica, as leituras requeridas, as atividades e a produção proposta para a 

finalização dos encontros. Abre-se para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que 

os docentes possam ter. Espaço para uma roda de conversa em que as demandas e 

as expectativas são explicitadas. Neste momento, o coordenador recolhe os dados 

dos participantes e informa como os materiais de leitura indicados serão 

compartilhados (via e-mail, grupo de WhatsApp, Google Docs etc). Esse 

procedimento é de suma importância, pois é a criação desse canal de comunicação 

que vai possibilitar que os participantes tenham o acesso aos materiais de leitura 

com antecedência e possam realizar suas atividades em seu devido tempo conforme 

combinado. É nesse encontro que as primeiras leituras são indicadas. 

O coordenador também pode entregar aos participantes um caderninho 

personalizado para os registros de leitura, de modo a motivá-los a anotar suas 

impressões sobre a experiência de leitura, elencando e sistematizando seus 

argumentos para a posterior socialização. 

A partir do segundo encontro é que as arenas dialógicas efetivamente acontecem. 

Em consonância com essa dinâmica, todo participante tem a sua vez de falar 

garantida. Inicialmente, o proponente começa os encontros organizando os turnos 

de falas, ou seja, ordena e anota a participação dos falantes para o início do 

processo de compartilhamento dos trechos selecionados por eles. Nesse momento, 
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após um participante apresentar sua seleção e tecer seus comentários sobre ela, o 

coordenador abre uma subseção de turnos de fala para aqueles que queiram 

comentar sobre a referida passagem. Exauridos todos os comentários sobre 

determinada passagem, retoma-se a ordem para a exposição inicial até que todos 

tenham a oportunidade de expor suas análises e reflexões. 

Durante os comentários é que ocorre a tensão dialógica e que todas as reflexões 

são consideradas. Dessa forma, é possibilitada ao leitor a atribuição de um novo 

sentido à sua interpretação incipiente, o que resulta em compreensões sólidas e 

críticas propiciadas pela dimensão coletiva. É importante ressaltar que a força do 

discurso reside não na posição hierárquica do participante, mas na coerência de 

seus argumentos. 

Como primamos por um projeto de formação docente de cunho humanizador, as 

arenas por nós propostas abarcam o tripé dimensional da experiência humana em 

suas esferas: afetiva, intelectual e valorativa/atitudinal. Assim, sistematizamos essa 

dinâmica de modo que o participante tenha a oportunidade de experienciar essas 

três dimensões e de refletir sobre elas. 

A emoção: Segundo Gallian (2017, p. 117), “toda proposta efetivamente 

humanizadora deve partir da dimensão mais primária e essencial da vivência 

humana que é a dos afetos”; dessa forma, em conformidade com essa premissa, 

iniciamos os encontros a partir do compartilhamento da experiência estética, 

momento em que são socializadas as experiências estéticas pessoais de cada leitor 

participante. 

Nesta etapa, os partícipes relatam as sensações e os estímulos afetivos provocados 

pela leitura do(s) conto(s) em questão. Essas sensações dizem respeito a quaisquer 

interpelações e/ou impressões que eles tenham tido durante a leitura. Esse exercício 

ratifica o propósito humanizador da dinâmica: a vivência afetiva, propiciada por uma 

experiência estética provocadora. 

 

A razão: Nesta dimensão, entram em cena a inteligência e a razão para garantir a 

reflexão necessária para a compreensão dos significados representados,  

Assim, os questionamentos, as perplexidades, as percepções iniciais compartilhadas 

são retomadas e trabalhadas de forma mais detalhada. E, por se tratar de um 

gênero textual relativamente curto, optamos nesta seção pelo norteamento temático 
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para o trabalho com os textos, conforme detalhado nos encontros. 

A ação: Processo que auxilia na identificação dos valores norteadores dos nossos 

atos. Essa dinâmica de análise concorre para a ampliação da reflexão, de 

concretizar e de possibilitar que o acontecimento estético e reflexivo influa na 

dimensão ética da vida.  

É importante ressaltar que o coordenador tenha sempre consigo o roteiro escrito de 

todas as etapas que envolvem o desenvolvimento deste projeto. Neste roteiro, 

devem constar as perguntas norteadores dos diferentes estágios, as referências e 

os pontos que julgar relevantes nos contos estudados. 

Nessas rodas, o foco reside na relação da socialização das impressões e reflexões 

do grupo sobre os textos lidos com o cotidiano docente. Assim, o coordenador 

continua a organizar os turnos de fala, de modo a garantir que todos tenham a 

chance de debater, questionar e refletir sobre os argumentos apresentados. 

Acresce-se a esse procedimento, a necessidade de o coordenador selecionar um 

participante para secretariar essa discussão, o qual deverá anotar as principais 

concepções apresentadas pelos partícipes e fazer a leitura para o grupo das 

principais reflexões realizadas coletivamente. 

Ao final do encontro, o coordenador informa o grupo sobre o próximo conto a ser lido 

(o qual já deve estar disponível no canal de comunicação criado pelo grupo) e sobre 

as possíveis pesquisas a serem feitas para a roda seguinte, com base nos 

questionamentos provenientes das discussões realizadas naquele momento. E 

encerra a dinâmica com um agradecimento a todos os participantes do encontro. 

 

Questões para o Caderno de Leituras  
- Como foi a sua experiência de leitura desse conto?  
- Como se sentiu ao ler?  
- Foi fácil ou difícil? 
- Agradável ou desagradável? 
- Quais afetos, sentimentos, ideias, questionamentos ou reflexões surgiram durante 
a leitura? 
- Foi uma experiência interessante, reveladora, instigante, ou árida, enfadonha, 
desesperadora? 
- O que esta leitura despertou em você? 
 
Registre suas impressões para compartilhar suas percepções com os demais 
participantes nas arenas dialógicas 
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APÊNDICE C – Relato de experiência 

 
A ESCOLHA 
 
Dos contos de Machado de Assis, entre os que foram lidos (e debatidos) nas Arenas 
Dialógicas, escolhi Pai contra Mãe para ser experimentado nas aulas de História.   
 
A DURAÇÃO 
A experiência didática foi executada em duas aulas de 50 minutos cada.  
 
 O MÉTODO 
 

1. Preparação: distribuição de cerca de quinze imagens – retiradas da Internet – 

mostrando reproduções de recortes de jornais do século XIX anunciando 

gratificações (ou promessas de gratificações) para buscas e capturas de 

escravos foragidos.  

2. Sensibilização: a partir do contato dos estudantes com os recortes 

jornalísticos, abertura para perguntas sobre impressões, curiosidades etc.  

3. Roda de leitura: impresso, o conto Pai Contra Mãe foi distribuído e lido 

coletivamente. 

4. Prosa: terminada a leitura, começamos a prosa.        

O RELATO 
 
Finalizada a leitura do conto – e o conto termina com a frase “ – Nem todas as 
crianças vingam, bateu-lhe o coração” – que foi dita por Cândido Neves e informada 
pelo narrador –, chamou a minha atenção a expressão (muito espontânea) 
manifestada por um estudante: “ – Pesada esta última frase; profundo”. 
Dei eco à frase do estudante, solicitando que desenvolvesse a ideia. A partir de 
então, o debate estava aberto, e foi muito... profundo.  
 
POR ÓBVIO, muitas considerações foram emitidas sobre as injustiças – e a 
naturalização, na sociedade oitocentista – da escravidão, de suas práticas violentas 
e de seus detalhes micro-históricos, cotidianos. O conto como dispositivo disparador 
do debate, deu-me condições de informar os estudantes sobre: 1) as diferenças 
entre escravos urbanos e rurais; 2) no setor urbano, a diversidade dos chamados 
“escravos de ganho”; 3) a legislação reguladora dos castigos físicos aplicados aos 
escravos; 4) a necessidade histórica do surgimento de um profissional típico daquele 
tempo, os “caçadores de escravos” – mais comumente conhecidos por “capitães do 
mato”; 5) a coisificação da pessoa escravizada, tornando-a mera mercadoria na 
sociedade, ou seja, objeto de venda, troca, empréstimo, aluguel, transmissão por 
herança, enfim, de usos e abusos...; 6) o tráfico negreiro e suas especificidades; 7) 
quando e onde havia a possibilidade de o escravo obter as Cartas de Alforria; 8) a 
prática de rejeição e abandono de crianças na “Roda dos enjeitados” etc. etc.       
  
NÃO TÃO ÓBVIO, foram os temas e problemas vindos à tona a partir do conto 
machadiano: as conexões com as injustiças nos dias atuais, diante das quais nós 
também naturalizamos e (conscientemente) “fechamos os olhos” – neste ponto, o 
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conceito de “banalização do mal” da filósofa Hannah Arendt foi lembrado; a falta de 
compaixão do ser humano, independente das fronteiras temporais – “parece ser 
inerente ao homem”, alguém concluiu; a questão do patriarcalismo e da 
proeminência do homem (“Pai”) em relação à mulher (“Mãe”), da raça branca 
(Cândido Neves) sobre a negra (Arminda); nas práticas sociais, os contorcionismos 
mentais que utilizamos para “aliviar nossas consciências”, a exemplo de Cândido 
Neves; a centralidade do dinheiro nas práticas sociais... e por aí afora... 
Não tenho dúvidas de que, se a duração do encontro fosse mais longa, as 
discussões seriam mais amplas e profundas. Outros temas, problemas e 
abordagens poderiam ser levantados; eu mesmo contive-me em desenvolver certas 
reflexões (ou transmitir outras informações sobre os tão variados aspectos da 
escravidão) porque estava preocupado em “fechar” dignamente o debate nos limites 
do tempo previsto para o término da aula.   
 
O TESTEMUNHO 
 
Didaticamente, pareceu-me muito adequado entrelaçar a crônica machadiana com a 
História; a primeira – pude perceber nos discursos dos estudantes – deu vida nova e 
humanizou a segunda. Neste sentido, foi – metaforicamente falando – um 
casamento perfeito. 
Repaginada com ajuda da Literatura, a História pôde ser estudada vista de baixo ou 
– dito de forma mais, digamos, historiográfica – ao “rés-do-chão”, conforme 
expressão consagrada pelo historiador Jacques Revel. Em Pai contra mãe, temos 
uma evidência categórica de que contos (também) contam história.  
A experimentação com esse conto específico, se assim posso dizer, foi um ótimo 
aperitivo do grande potencial didático a ser explorado a partir das multifacetadas 
temáticas contidas nos demais contos machadianos. Vale a pena degustá-los.            
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ANEXO A - TCLE professores 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _________________________________________________, RG 

nº______________, professor participante do projeto de extensão denominado 

“MACHADO DE ASSIS EM DIÁLOGO COM A FORMAÇÃO DOCENTE: O ENSINO 

DAS HUMANIDADES NO ENSINO MÉDIO”, estou sendo convidado/a para 

participar do estudo, em formação realizada pela pesquisadora Cláudia Fernandes 

Benevenute, sob a orientação da professora Dra. Letícia Queiroz de Carvalho. 

Passo, a saber, que se trata de pesquisa em nível de mestrado 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 de literatura no Ensino Médio. A partir dessa temática, 

tenho ciência que a questão definida para a pesquisa é: Como o cotejamento dos 

postulados teóricos e filosóficos de Mikhail Bakthin, sobretudo a temática da 

exotopia, e de representantes da fortuna crítica machadiana, como Schwarz, 

Gledson, Chalhoub e Baptista, aliado à leitura e à discussão de alguns contos de 

Machado, contribui com o debate do ensino de literatura no contexto escolar do 

Ensino Médio.  

Estou ciente de que para responder essa questão a pesquisa adotará a abordagem 

qualitativa articulada à pesquisa dialógica na perspectiva bakhtiniana. Os dados 

serão produzidos a partir das discussões promovidas no referido curso e de 

atividades realizadas a distância com uso de e-mail e Moodle. Além desses dados, 

serão contempladas intervenções realizadas pelos professores a partir da 

observação e aplicação do conjunto de atividades em sala de aula. Além disso, 

poderão ser realizadas entrevistas semiestruturadas para a complementariedade 

dos dados. Os nomes dos participantes serão preservados atendendo as questões 

éticas orientadoras da pesquisa com seres humanos. Eu, enquanto participante da 

pesquisa, estou ciente de que, embora os riscos em pesquisas dessa natureza 

sejam minimizados, existe o risco de constrangimento que é inerente às relações 

interpessoais, e que me beneficiarei a partir da análise de meu desenvolvimento 

profissional enquanto docente. A pesquisadora compromete-se a esclarecer antes e 
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durante a pesquisa a metodologia que estará sendo desenvolvida e utilizada. 

Quaisquer dúvidas e/ou necessidades em relação ao estudo, a pesquisadora poderá 

ser contactada pelo telefone (28) 99976 1084 ou endereço eletrônico 

claudia.benevenute@ifes.edu.br, assim como sua orientadora, Profa. Dra. Letícia 

Queiroz de Carvalho no telefone (27) 988181888 ou endereço 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. As informações que eu fornecer para 

a pesquisadora serão armazenadas por ela 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 sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 

(cinco) 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 deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela 

pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra devolvida e 

arquivada com a pesquisadora. Li ou foi lido para minha pessoa às informações 

sobre o estudo e estou claramente informado sobre minha participação nessa 

pesquisa. Como voluntário, durante ou depois da pesquisa é garantido o anonimato 

das informações que eu fornecer. Ficam claros para mim quais as finalidades do 

estudo, os riscos e benefícios para minha pessoa, a forma como a pesquisa será 

aplicada para minha pessoa e a garantia de confidencialidade e privacidade de 

minhas informações. Concordo em participar voluntariamente deste estudo e, se for 

de meu desejo, poderei deixar de participar da pesquisa em qualquer momento, 

durante ou após minha participação, sem penalidades, perdas ou prejuízos para 

minha pessoa ou de qualquer equipamento ou benefício que possa ter adquirido.  

Vitória (ES), _________ de ____________________ de _________.  

___________________________________________________________________ 

 Assinatura da Pesquisadora 

___________________________________________________________________ 

Assinatura da Professora Orientadora  

___________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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ANEXO B - Carta de anuência das escolas parceiras 

 

Eu,_______________________________________________________________ 

abaixo assinado, responsável pelo Instituto Federal do Espírito Santo, campus 

Cachoeiro, autorizo a realização do estudo intitulado de “MACHADO DE ASSIS EM 

DIÁLOGO COM A FORMAÇÃO DOCENTE: O ENSINO DAS HUMANIDADES NO 

ENSINO MÉDIO” realizada pela pesquisadora Cláudia Fernandes Benevenute, 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: Como o 

cotejamento dos postulados teóricos e filosóficos de Mikhail Bakthin, sobretudo a 

temática da exotopia, e dos principais representantes da fortuna crítica machadiana, 

como Schwarz, Gledson, Chalhoub e Baptista, aliado à leitura e à discussão de 

alguns contos de Machado, contribui com o debate do ensino de literatura no 

contexto escolar do 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 Cláudia Fernandes 

Benevenute em parceria com os professores da área de humanidades deste 

campus, e, posteriormente nas discussões promovidas em um curso de formação 

para os professores atuantes no Ensino Médio desta instituição de ensino. 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 
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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 (28) 99976 1084 ou endereço 

claudia.benevenute@ifes.edu.br, assim como sua orientadora, Profa. Dra. Letícia 

Queiroz de Carvalho, no telefone 27 988181888 ou endereço eletrônico 

letícia.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.  

 

 

Cachoeiro de Itapemirim, ES, __________________________. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Pesquisadora: Cláudia Fernandes Benevenute 

 

_____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável do Ifes, campus Cachoeiro 
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ANEXO C - Termo de cessão de imagem e voz para fins educacionais 

 

Nome: Idade: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

CPF: Telefone: E-mail: 

Endereço: UF: 

Cidade: CEP:  

 

Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Ifes – Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Avenida Vitória, nº 1729, Bairro 

Jucutuquara – CEP: 29040-780– Vitória – ES, por meio das pesquisadoras Cláudia 

Fernandes Benevenute e Profa. Dra. Letícia Queiroz de Carvalho, inseridas na 

pesquisa MACHADO DE ASSIS EM DIÁLOGO COM A FORMAÇÃO DOCENTE: O 

ENSINO DAS HUMANIDADES NO ENSINO MÉDIO, designado CESSIONÁRIO, o 

presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS 

EDUCACIONAIS mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que 

voluntariamente aceitam e outorgam:  

 

Por meio do presente instrumento autorizo o Ifes a utilizar minha imagem e/ou voz, 

captados por meio de fotografias, gravações de áudios e/ou filmagens de 

depoimentos, declarações, utilizados com fins educacionais nas redes de ensino 

público. Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, gratuito 

e não exclusivo, não havendo impedimento para que o(s) CEDENTE(s) utilize(m) o 

material captado como desejar(em).  

 

Declaro que o Ifes está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido 

material produzido, com direito de utilização, de forma ilimitada e por um prazo 

indefinido no que se refere à concessão de direitos autorais, utilização e 

licenciamento a terceiros, para que façam uso, de qualquer forma, no todo ou em 

parte, deste material ou de qualquer reprodução, respeitando as questões éticas 

orientadoras da pesquisa com seres humanos.  

 

Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso 
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da imagem e outras informações ou de utilizações decorrentes da mesma. A cessão 

objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E 

VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do CEDENTE sob as modalidades 

existentes, tais como reprodução, representação, tradução, distribuição, entre 

outras, sendo vedada qualquer utilização com finalidade lucrativa. Os dados serão 

armazenados em arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em 

impressos e/ou em CDs/DVDs (áudio e vídeo) e serão mantidos, por um período de 

5 anos após o término da pesquisa. Fica assegurado de que os mesmos serão 

utilizados somente para fins de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e 

acadêmicos, observando as normas éticas da pesquisa. A cessão dos direitos 

autorais relativos à IMAGEM E VOZ PRODUZIDOS DURANTE O CURSO do 

CEDENTE é por prazo indeterminado, a não ser que uma das partes notifique a 

outra, por escrito, com a antecedência mínima de 180 (cento e oitenta dias).  

 

Recebi duas vias deste Termo de cessão de Imagem e Voz para fins educacionais 

assinadas pela pesquisadora de maneira que uma ficará sob minha posse e outra 

devolvida e arquivada com a pesquisadora. Em caso de dúvidas, a pesquisadora 

poderá ser contactada pelo telefone (28) 99976 1084 ou endereço eletrônico 

claudia.benevenute@ifes.edu.br, assim como sua orientadora, Profa. Dra. Letícia 

Queiroz de Carvalho, no telefone 988181888 ou endereço eletrônico 

letícia.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. Fica designado o foro da Justiça 

Federal, da seção Judiciária do Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas 

relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser superadas 

pela mediação administrativa.  

___________________________________________________________________ 

Assinatura do CEDENTE (Pai/Responsável) 

______________________________     ______________________________ 

Assinatura da Pesquisadora      Assinatura da Professora Orientadora  

 

Local: Vitória, Data: _____________. 


