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RESUMO 

 

Produção de material didático específico para uma turma de nível IV - 8º e 9º anos da 
Educação de Jovens e Adultos, tomando como ponto de partida a leitura de uma série 
de cartas da correspondência entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade nos anos 
20 do Século XX, e da verificação do modo como o diálogo entre os dois autores 
revela elementos que transparecem no conto “Piá não sofre? Sofre”, do livro Os contos 
de Belazarte, de Mário de Andrade. A produção do material didático foi precedida da 
análise do conto selecionado, o qual será trabalhado concomitantemente com 
algumas cartas, em uma análise dos elementos textuais, discursivos e semânticos 
presentes em representações desses dois gêneros: carta e conto. O conto 
selecionado foi escrito entre 1923 a 1926, datas próximas à passagem do seu autor 
pelo Rio Grande do Norte, nos anos de 1927 a 1929, na companhia de Câmara 
Cascudo, sendo este também o período em que há registros de cartas no conjunto da 
correspondência entre ambos. Para a leitura do material selecionado, foram utilizados 
referenciais teóricos da teoria da literatura e historiografia literária, sobretudo da 
história do movimento modernista brasileiro. Para a produção do material didático, 
foram eleitos como referencial teórico os conhecimentos acumulados na área de 
ensino da literatura, letramento e as recomendações dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. A metodologia do trabalho foi construída a partir dos referenciais teóricos 
e teve como suporte básico o estudo de sequências didáticas a partir das quais tomou 
forma uma unidade temática específica, requerida pelo material analisado e testado 
em sala de aula. 
 

Palavras-Chave: Gêneros carta e conto. Sequência didática. Unidade temática. 

Ensino de Literatura. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Specific educational material production for a group of level IV – 8th and 9th years of 
Youth and Adults Education, having as starting point the reading of a series of letter of 
correspondence between Câmara Cascudo and Mário de Andrade in the 1920s, and 
the verification of the way the dialog between the two authors reveals elements that 
transpire themselves in the tale entitled “Piá não sofre? Sofre”, from the book Os 
contos de Belazarte, de Mário de Andrade. The educational material production was 
preceded by the analysis of the selected tale, which will be studied along with some of 
the letters, in an analysis of the textual, discursive and semantic features of the text in 
representation of these both genres: letter and tale. The selected tale was written 
between 1923 and 1926, dates close to the years when the author came by Rio Grande 
do Norte state, in the years from 1927 to 1929, accompanied by Câmara Cascudo, 
being also this period that there are records of letters in the set of correspondence 
between them. To the reading of the selected material, it was used theoretical 
references from literature and literary historiography, especially the history of Brazilian 
modernist movement. To the production of the educational material, it was chosen as 
theoretical reference the accumulated knowledge in the area of literature teaching, 
literacy and the recommendations of the Brazilian National Curriculum Parameters. 
The methodology in this study was constructed from the theoretical references and 
had as basic support the study of didactic sequences from which a specific thematic 
unit got its shape from, required by the analyzed material and tested in a classroom. 
 
Keywords: Letter and tale genres. Didactic sequence. Thematic unit. Literature 
Teaching. 
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Figura 1 – Capa do livro Cartas,1924 – 1944, Câmara Cascudo e Mário de Andrade, 
1ª edição, 2010 

 

                                                           Fonte: www.submarino.com.br  



 
 

Figura 2 – Capa do livro Os contos de Belazarte, 1ª edição, 2008 

 

Fonte: http://lelivros.red/book/download-os-contos-de-belazarte-mario-de-andrade-em-epub-mobi-e-

pdf/ 

 

 

 

 

  



 
 

“Luís do coração, 

Como você é tão bom pra mim! Cada carta de você é um carinho descansante pra 

mim, fico feliz [...] E você faz parte da minha felicidade, Luís. 

                              Te abraço. 

                                                                  Mário.” (MA 6 set 1925) 

Figura 3 – Imagem de Mário de 
Andrade 

 
 

Fonte: http://www.elaineelesbao.com.br/?p=12562 

 

“Todos os desta sua amada tribo se recomendam com uma saudade bruta. Adeus, 

bestão querido. 

                            Seu 

                                              Cascudinho.” (CC 12 set 1930) 

Figura 4 – Imagem de Câmara 
Cascudo 

 

Fonte: http://www.memoriaviva.com.br/ 



 
 

 

“Prefiro o sertão vermelho, bruto, bravo 

Com o couro da terra furado pelos serrotes 

Hirtos, altos, secos, híspidos 

E a terra é cinza poalhando um sol de cobre 

E uma luz oleosa e mole 

Escorre 

Como o óleo amarelo de lâmpada de igreja.”  

Luís da Câmara Cascudo (estrofe do poema Não gosto do sertão verde, anexo da 

carta enviada a Mário de Andrade em 25 de maio de 1926) 

 

 

Figura 5 – Mário de Andrade e Luís da Câmara Cascudo no sertão, 1929 

 

                                              Fonte: http://www.historiaecultura.pro.br/ 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Toda a noite, temos um minuto para falar no 
Mário... Com uma saudade tipo graúdo, seu 

mano. (CC, 10 abr 1929) 
 

E então você... gema neste acocho de tamanduá 
que te mando. (MA 6 mar 1929) 

  

 

A correspondência entre escritores vem servindo de tema a muitos estudos na 

área da Literatura, por trazerem, no seu bojo, um muito do discurso e das experiências 

vividas pelos escritores, transparecendo isso nas suas obras. Luís da Câmara 

Cascudo (1898-1986), o historiador, o etnógrafo, o folclorista, o antropologista, o 

sociólogo, o ensaísta, o jornalista, o tradutor de diversos idiomas, o comentador, 

memorialista, o cronista, conheceu Mário de Andrade (1893-1945) através do escritor 

pernambucano Joaquim Inojosa, que enviou o recorte de um artigo seu ao escritor 

paulista. A partir de então tiveram início a correspondência e amizade entre os dois – 

registrada no livro Câmara Cascudo e Mário de Andrade: Cartas, 1924-1944 (2010), 

que abrange o período de 1924 - 1944. As cartas foram entremeadas pela passagem 

de Mário de Andrade por Natal, mais precisamente pela casa de Câmara Cascudo, 

no período de dezembro de 1928 a janeiro de 1929, conforme consta no livro O turista 

aprendiz (1983).  

Em tal viagem, Mário descobre o Brasil nos confins de terras nordestinas, de 

terras potiguares, fato que muito provavelmente interferiu na sua produção literária, o 

que é revelado em alguns paratextos da obra do autor. Do mesmo modo que 

em outras obras têm-se notícias de prefácios escritos e não 

publicados, Belazarte recebeu sua apresentação nunca divulgada. A 1ª edição 

de Macunaíma (1928) traz, na relação de obras do autor, Belazarte como “em 

preparo”, significando que, apesar de os contos terem sido escritos de 1923 a 1926, 

de alguma maneira receberam influência da estadia em Natal, pois só foram 

publicados em 1934. Baseado nos documentos do arquivo, supõe-se que Mário de 

Andrade redigiu um prefácio em 1930 e outro em 1931. A hipótese deriva de carta a 

Manuel Bandeira, em que Mário relata: 
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Mas chegou justamente no momento em que eu acabava de escrever 
um prefácio maluco pro Belazarte, em que dizia ‘e se Deus me der 
dinheiro é no Nordeste que hei-de-morrer.’ Casa já tenho e a resolução 
de passar no Nordeste meu fim de vida é séria.(ANDRADE, 2008). 

 

Neste projeto, a apresentação e leitura de algumas cartas trocadas entre 

Cascudo e Mário de Andrade forneceram elementos discursivos para que os alunos, 

com a leitura do conto “Piá não sofre? Sofre”, pudessem atribuir certos sentidos e 

semelhanças entre eles, principalmente a questão afetiva. 

A carta mostra o discurso do homem, do autor, que aparece no texto literário 

dando corpo a algum personagem, dando detalhes do já visto aos olhos, com 

acréscimo das cores do discurso literário, mas de uma veracidade quase palpável. O 

conto, revestido de ficção, traz no seu corpo a não-ficcionalidade presente na carta, 

seja na descrição, seja nas falas, seja no perfil de algum personagem. Os tipos 

presentes no conto dão corporeidade aos tipos encontrados na sociedade.  

A mescla de dois gêneros tão distintos, inclusive no campo da literatura: um 

estritamente literário (conto), outro pleno de elementos literários (carta), apresentados 

na sala de aula de Ensino Fundamental, forneceu subsídios para que os alunos 

percebessem que os mesmos discursos, pensamentos e percepções perpassam o 

campo da Literatura e o da vida prática, em alguns momentos não se fazendo 

distinção entre um e outro, pois “a leitura possibilita ao educando uma rede de 

sentidos, que somente será efetivada se o texto lido for compreendido”, como postula 

Juliana Pessi Mayorca no seu artigo “Letramento e ensino de literatura” (2001, p. 13). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais “Os conteúdos de língua e 

linguagem não são selecionados em função da tradição escolar que predetermina o 

que deve ser abordado em cada série, mas em função das necessidades e 

possibilidades do aluno.” (BRASIL, 1998, p.37) de modo a permitir que ele, em 

sucessivas aproximações, se aproprie dos instrumentos que possam ampliar sua 

capacidade de ler, escrever, falar e escutar. A escolha dos gêneros carta e conto 

priorizou as necessidades dos alunos e suas possibilidades de aprendizagem, afinal, 

a língua, sistema de representação do mundo, está presente em todas as áreas de 

conhecimento e a literatura permeia toda a vida humana, desde a mais tenra idade 

com as narrativas orais até as incursões nas primeiras leituras. 
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A leitura literária é vista nessa perspectiva como uma prática que possibilita a 

compreensão do mundo, inclusive habilitando o sujeito para questioná-lo e 

reinterpretá-lo. 

Mas, afinal, qual é o papel da Literatura nesse tempo em que as mídias 

eletrônicas exercem um papel bem mais sedutor que o livro, como levar os alunos a 

gostar de ler, como formar leitores de livros literários, como dar um sentido novo às 

aulas de Literatura, em que muitas vezes os alunos não atribuem nenhum sentido? A 

leitura do texto literário insere-se num processo gradativo, sendo assim importante na 

formação de alunos mais criativos, mais atentos ao que leem. É também um agente 

transformador da sociedade, em que de maneira poética, literária, artística, temáticas 

sociais vêm à tona e eles, de maneira crítica e questionadora, reflitam sobre a 

sociedade em que vivem e que atuem nela conscientemente e como agentes de 

transformação. Sobre esse aspecto, Cosson (2009, p.120) postula ao definir 

“letramento literário”: 

 

Ser leitor de Literatura na escola é mais do que fruir um livro de ficção 
ou se deliciar com as palavras exatas da poesia. É também posicionar-
se diante da obra literária, identificando e questionando protocolos de 
leitura, afirmando ou retificando valores culturais, elaborando e 
expandindo sentidos. Esse aprendizado crítico da leitura literária, que 
não se faz sem o encontro pessoal com o texto enquanto princípio de 
toda experiência estética, é o que temos denominado aqui de 
letramento literário. 

  

Letramento é um termo mais ou menos novo, da segunda metade da década 

de 80, no vocabulário linguístico significando “tornar-se alfabetizado, adquirir a 

tecnologia de ler e escrever e envolver-se nas práticas sociais de leitura e de escrita” 

(SOARES, 2000a, p. 18) e tem consequências sobre o indivíduo, alterando seu estado 

ou condição em aspectos sociais, psíquicos, cognitivos, linguísticos e até mesmo 

econômicos. Sob esse enfoque, a leitura é muito mais que decodificação de símbolos, 

é o confronto com o próprio saber do leitor e sua experiência de vida. 

Sabe-se hoje que na escola o estudo da literatura está inserido numa prática 

que começa e termina nela mesma, fomentando uma leitura empobrecida e 
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ressaltando apenas aspectos gramaticais, históricos e de caracterização das escolas 

literárias: 

 

A leitura da obra, quando realizada, servia apenas para discussões 
inócuas de temas vagamente inspirados pelo texto e o preenchimento 
de fichas de leitura padronizadas. O conhecimento literário foi reduzido 
a listas sem muito sentido de nomes, datas e características de 
autores, obras e estilos de época. As relações possíveis entre os 
textos foram perdidas pelo uso aleatório e excessivo de fragmentos ou 
nas seleções já organizadas pelos livros didáticos. (COSSON, 2009, 
p. 57) 

 

No entanto, a leitura do texto literário é um diálogo entre autor e leitor que vai 

das linhas às entrelinhas e muito além das linhas, nesse ambiente de interação que é 

o próprio texto, sendo necessário trabalhar muito mais do que a mera exploração 

gramatical e histórica, preparando os alunos para ler, compreender e consumir 

literatura, assumindo assim, um papel importante na formação de cidadãos mais 

criativos, atentos, críticos e questionadores. Para isso, foi necessário a tenacidade de 

vários pesquisadores e educadores, que persistentemente enfatizaram, e continuam 

a enfatizar, a essencialidade da leitura literária na formação do leitor e o dever da 

escola de trabalhar adequadamente com o texto literário. 

Sendo assim, a leitura efetiva de textos literários, nesse caso o conto, e a 

ampliação dos horizontes de leitura, pôde levar os alunos ao contato com uma 

variedade imensa de situações por meio das personagens. Tal leitura permitiu a 

extração de sentidos e a construção de hipóteses, proporcionando-lhes experiências 

a partir das quais são construídos mundos possíveis, interpretações e sentidos 

ampliados, indo muito além da tradicional exploração gramatical, afinal, muitos só 

tiveram contato com o texto literário na sala de aula, que é o seu espaço primordial, 

primeiro, imprescindível. A leitura silenciosa, em voz alta, individual, grupal permitiu 

esse primeiro encontro dos alunos com os textos, as cartas e o conto. 

Segundo Cosson (2009), é papel do professor ajudar o aluno a promover a 

interpretação do texto literário por meio das mais variadas atividades, questionando, 

relacionando e analisando os mecanismos literários com os quais o texto foi 

construído. Ainda segundo ele, o espaço da literatura é em sala de aula, portanto, um 
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lugar de desvelamento da obra que confirma ou refaz conclusões, aprimora 

percepções e enriquece o repertório discursivo do aluno: 

 

O espaço da literatura como texto na sala de aula trata dessa 
necessidade de aprendizagem que demanda tanto o contato 
permanente com o texto literário quanto a mediação do professor na 
formação do leitor. Só assim o exercício do imaginário, que permite à 
criança viajar sem sair de casa em um dia de chuva, terá a mesma 
base daquele que oferece ao jovem palavras e formas para manifestar 
seus sonhos e ao adulto a certeza de que todos os mundos são 
possíveis: o exercício da leitura literária. (COSSON, 2009, p. 61) 

 

Estes gêneros (carta e conto), articulados aos demais, no projeto educativo da 

escola, observadas as diferenças das características e expectativas específicas de 

cada comunidade escolar, de cada região do país, podem perfeitamente fazer parte 

dos conteúdos de turmas de EJA no terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental. 

Segundo os PCN’s (1998, p. 37), “As necessidades dos alunos definem-se a partir 

dos objetivos colocados para o ensino. As possibilidades de aprendizagem, por sua 

vez, definem-se a partir do grau de complexidade do objeto e das exigências da tarefa 

proposta.” Ambas necessidades e possibilidades são determinadas pelos 

conhecimentos já construídos pelos alunos. Ainda segundo os PCN’s, as práticas de 

escrita que envolvem os gêneros trabalhados são perfeitamente adequadas às séries 

a que se destinam, haja vista que o grau de complexidade do objeto refere-se, 

fundamentalmente, à dificuldade posta para o aluno ao se relacionar com os diversos 

aspectos do conhecimento discursivo e linguístico nas práticas de recepção e 

produção de linguagem. 

O Parecer CNE/CEB 11/2000 atesta a respeito da EJA que ela tem uma função 

social reparadora, pois visa aqueles que se viram privados do saber básico, dos 

conhecimentos aplicados e das atualizações requeridas, que foram excluídos das 

antigas e novas oportunidades do mercado de trabalho e vulneráveis a novas formas 

de desigualdades. Se as múltiplas modalidades de trabalho informal, o subemprego, 

o desemprego estrutural, as mudanças no processo de produção e o aumento do setor 

de serviços geram uma grande instabilidade e insegurança para todos os que estão 
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na vida ativa, quanto mais para os que se veem desprovidos de bens tão básicos 

como a escrita e a leitura: 

 

Esta função reparadora da EJA se articula com o pleito postulado por 
inúmeras pessoas que não tiveram uma adequada correlação 
idade/ano escolar em seu itinerário educacional e nem a possibilidade 
de prosseguimento de estudos. Neste momento a igualdade perante 
a lei, ponto de chegada da função reparadora, se torna um novo ponto 
de partida para a igualdade de oportunidades. A função equalizadora 
da EJA vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos 
sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. 
A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção 
forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais 
oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve 
ser saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de 
estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no 
mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na 
abertura dos canais de participação. Para tanto, são necessárias mais 
vagas para estes "novos" alunos e "novas" alunas, demandantes de 
uma nova oportunidade de equalização. (PARECER CNE/CEB 11/ 
2000) 

 

Nesse caminho, a educação é uma chave indispensável para o exercício da 

cidadania na sociedade contemporânea, e vai se impondo cada vez mais nestes 

tempos de grandes mudanças e inovações nos processos produtivos, como bem 

atestam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos: 

 

Ela possibilita ao indivíduo jovem e adulto retomar seu potencial, 
desenvolver suas habilidades, confirmar competências adquiridas na 
educação extraescolar e na própria vida, possibilitar um nível técnico 
e profissional mais qualificado (Parecer CNE nº 11/2000, p. 11). 

 

Com esta compreensão do processo de leitura literária e a partir da análise do 

material selecionado para trabalhar em sala de aula, a dissertação apresentada é 

constituída de três capítulos, resumidos a seguir. 

O capítulo 1 trata das reflexões teóricas essenciais à compreensão do processo 

desenvolvido, faz uma apresentação do material selecionado para trabalho junto aos 

alunos e apresenta o relato da intervenção feita em sala de aula, constando de uma 
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sequência didática realizada no período de 02 a 31 de março de 2015 na Escola 

Municipal Terezinha Paulino de Lima, no município de Natal-RN. 

 O capítulo 2 mostra a sequência didática trabalhada em sala de aula, 

objetivando a orientação de uma leitura crítica de parte da correspondência entre Luís 

da Câmara Cascudo e Mário de Andrade nos anos 20 do século XX; a apresentação 

dos gêneros a serem trabalhados: primeiro a carta, depois o conto; um breve 

apanhado sobre o contexto histórico em que as cartas e contos foram produzidos: 

Regionalismo e início do Modernismo; informações através de filmes, documentários, 

livros, pesquisas na internet, entre outros, sobre quem foram Luís da Câmara Cascudo 

e Mário de Andrade; e o estabelecimento de relações entre o conteúdo das cartas 

trocadas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade e o conto. 

O capítulo 3 traz uma proposta didática para professores. O material produzido 

está pautado na necessidade de se montar um modelo que possa ser utilizado por 

professores de literatura nas suas aulas, objetivando criar esse espaço e incentivar os 

alunos a conhecerem o texto literário mais a fundo. 

Finalmente, apresentamos algumas considerações finais com o objetivo de 

sintetizar, no relato, a experiência adquirida e encaminhar para leitura o resultado da 

pesquisa. 
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2 OS GÊNEROS CARTA E CONTO E SUA APLICABILIDADE EM SALA DE 

AULA NUMA PERSPECTIVA DE LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

2.1 LETRAMENTO LITERÁRIO, TEXTO LITERÁRIO, LEITURA E ESCRITA 

 

Diante do objetivo de apresentar uma proposta de ensino de literatura 

pensando em aproximar o aluno da arte da palavra, do texto ficcional que pode 

representar uma sociedade de um dado tempo e lugar, possibilitando uma gama de 

sentidos que só será realizada se houver leitura e compreensão do texto, tem-se que 

pensar nas questões de letramento, fenômeno que ocorre quando se tem a 

compreensão do que se leu e não apenas a decodificação.  

Usamos hoje a expressão letramento literário para designar parte do letramento 

como um todo, fato social caracterizado por Magda Soares como inserção do sujeito 

no universo da escrita, através de práticas de recepção/produção dos diversos tipos 

de textos escritos que circulam em sociedades letradas como a nossa. Sendo um 

desses tipos de textos o literário, um cidadão literariamente letrado seria aquele que 

cultivasse e assumisse como parte de sua vida a leitura desses textos, “preservando 

seu caráter estético, aceitando o pacto proposto e resgatando objetivos culturais em 

sentido mais amplo, e não objetivos funcionais ou imediatos para seu ato de ler” 

(PAULINO, 2001, p. 118). 

Há autores que consideram que letramento são as práticas de leitura e escrita. 

Segundo Kleiman (1995, p. 19): “Podemos definir hoje o letramento como um conjunto 

de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. Nessa concepção, 

letramento são as práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas 

práticas são postas em ação, bem como as consequências delas sobre a sociedade. 

Soares (2000b), no livro Letramento: um tema em três gêneros designa 

letramento como “o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidos no 

uso da língua em práticas sociais e necessários para uma participação ativa e 

competente na cultura escrita.”, ou seja, é a condição de quem não apenas sabe ler e 

escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita, pois segundo a 
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autora, a leitura inclui a habilidade de decodificar palavras até à compreensão de 

textos escritos, captando significados, linguagem figurada, além de interpretar 

sequência de ideias, fazer previsões sobre o sentido do texto, refletir, fazer 

julgamentos, etc. 

Segundo Soares (2000a), há duas dimensões principais do letramento: a 

dimensão individual e a dimensão social. A dimensão individual engloba a habilidade 

de transcrever a fala, incluindo habilidade motora, ortografia, pontuação, seleção de 

assunto para determinado público, organização de ideias, tudo isso aplicado a 

diferentes textos escritos. 

Quanto à dimensão social do letramento, este passa a ser visto como um 

fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita, 

e de exigências sociais de uso da língua escrita. (SOARES, 2000a). 

A formação do sujeito deve se dar através de uma prática pedagógica que não 

o veja apenas como decodificador do código escrito, mas que exerça a escrita nas 

diversas situações sociais que lhe são demandadas, afinal, o texto literário é um rico 

material tanto para a aquisição de conhecimento quanto para a discussão e reflexão 

em torno de temas que envolvem o estar do ser humano no mundo, tendo, portanto, 

um papel “humanizador”, como diz Antonio Candido: 

 

As produções literárias, de todos os tipos e todos os níveis, satisfazem 
necessidades básicas do ser humano, sobretudo através dessa 
incorporação, que enriquece a nossa percepção e a nossa visão de 
mundo. [...] Em todos esses casos ocorre humanização e 
enriquecimento, da personalidade e do grupo, por meio de 
conhecimento oriundo da expressão submetida a uma ordem 
redentora da confusão. Entendo aqui por humanização (já que tenho 
falado tanto nela) 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 da 
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e 
abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 
2004, p. 17). 

 



26 
 

Esse papel humanizador de que fala Candido está em perfeita sintonia com as 

novas concepções de ensino, comprometidas com a formação para a cidadania, 

contudo, não se pode ver nos textos literários apenas a sua camada ideológica, seu 

conteúdo, pois a função primordial das aulas de literatura é ensinar a ler. Por isso, 

cabe definir o que se concebe aqui por leitura. Ler é atribuir sentidos ao texto. A partir 

de uma gama de conhecimentos que o leitor previamente possui, a leitura deve ser 

um permanente diálogo entre os interlocutores ali colocados. Segundo a Reorientação 

Curricular (BRASIL,2006), a leitura escolar, portanto, para fazer sentido, deve 

recolocar o aluno na posição de sujeito dessa interlocução, retirando-o da posição 

passiva e improdutiva que hoje, normalmente, ocupa. 

 
Os estudos literários, os livros didáticos, hoje, ainda continuam a enfatizar a 

historiografia literária, mas uma nova proposta deve se despojar de alguns preceitos 

já arraigados, pois o texto literário deve ser o ator principal, e não um discurso sobre 

a história da literatura, embora os conhecimentos de diferentes áreas afins, incluindo 

a própria história da literatura, possam ser ferramentas úteis para lidar com o texto 

literário e formar leitores competentes para lidar com a complexidade do mundo 

contemporâneo. Abordado a partir dessa perspectiva, ele deixa de ser obsoleto, 

perdido no tempo e no espaço, peça velha de museu antigo para transformar-se em 

desafio, em conquista, em conhecimento significativo, e pode, perfeitamente ser 

atrelado a outros tipos de arte: a música popular, a pintura, a escultura, a fotografia, o 

cinema, o teatro, a televisão, o cartum, o quadrinho, afinal, a literatura dialoga com a 

vida, e nela cabem todos os outros textos das mais diversas linguagens, como bem 

afirma o texto Reorientação Curricular: Educação de Jovens e Adultos/Ensino Médio, 

no capítulo “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias” (BRASIL, 2006, p. 15): 

 

Como todo texto dialoga com outras linguagens, é imprescindível que 
se façam ligações com outras áreas, ressalvando-se sempre a 
preocupação de indicar os pontos comuns que fazem de todas essas 
áreas um espaço comum. Tais ligações e a reflexão sobre as diversas 
linguagens é posicionamento decisivo para a construção de cidadãos 
ativos na participação social, já que não se sentiriam jamais excluídos 
do mundo porque ausentes do processo de construção de sentido 
pelas linguagens. 
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Entende-se a linguagem como sendo o mecanismo fundamental de 

comunicação e de inserção prática nas atividades comunicativas humanas. Segundo 

SILVA et OLIVEIRA, no artigo “Práticas de leitura e letramento em uma sala de EJA 

em Rondonópolis-MT” (2009), o aluno da EJA, jovem e adulto, vem à escola com o 

domínio da linguagem, pois como falante da língua a aplica desde a mais tenra idade, 

mas chega com inúmeras dificuldades não sanadas durante os seus anos no ensino 

regular. Entretanto, faz-se necessário uma melhor elaboração desta linguagem para 

que atenda à velocidade de produção e de difusão de novos conhecimentos, 

necessidade imposta nos dias atuais. Para essa elaboração da linguagem, são 

necessárias constantes atualizações, compreendendo a nossa prática enquanto 

professores. O trabalho com o texto literário ajuda muito nesse processo: 

 

Ler passou a ter uma acepção muito mais larga do que a tradição 
escolar atribuía. Não lemos um texto simplesmente quando 
decodificamos letras, sílabas e palavras, mas quando 
compreendemos as relações internas a ele e as externas, do texto com 
o mundo. Por essas razões, torna-se mister um trabalho centrado no 
texto como, simultaneamente, congregador e emanador de sentidos, 
como algo que não só seja entendido no âmbito especificamente 
linguístico (nos fundamentos de sua textualidade, tais com relações de 
coesão, coerência etc.), como também nos diálogos que mantém com 
o contexto social que o produziu e que o consome como dado 
ideológico.” (BRASIL, 2006, p. 27). 

 

Quando o aluno de EJA chega ou retorna à escola há que se considerar o 

amplo repertório de conhecimento de mundo já adquirido, por meio do contato com a 

linguagem no decorrer de sua vida, embora ainda esteja construindo os 

conhecimentos do sistema linguístico e da organização textual. Convém afirmar que 

o trabalho com a leitura, compreensão e produção escrita na Educação de Jovens e 

Adultos deve ter como objetivo principal o desenvolvimento de habilidades para que o 

aluno seja capaz de interagir de forma adequada em todas as situações exigidas, 

usando, para isso, toda uma gama de recursos linguísticos e seus efeitos de sentido. 

Essa visão da linguagem gera uma necessidade nova de apresentá-la aos 

alunos como algo vivo, de que todos participam. “É indispensável que o estudo de 

linguagem possa propiciar aos alunos uma sensação de responsabilidade linguística 

de construção e não somente de mero espectador.”(BRASIL, 2006, p. 14), tudo isso 
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não se desprezando os conhecimentos tradicionais reunidos ao longo dos estudos, 

mas enfocando esses mesmos fenômenos geradores de tais conhecimentos. 

Assim sendo, é necessário que o profissional atuante na Educação de Jovens 

e Adultos desenvolva um trabalho que englobe inicialmente os gêneros de maior 

afinidade com a turma, apresentando depois outros usados em situações diversas e 

objetivos variados, ampliando assim o repertório comunicativo do aluno, bem como o 

seu papel na sociedade. 

Nesse contexto, a escola acaba se tornando a única opção de acesso aos 

vários tipos de textos, um ambiente apropriado para a aquisição desse conhecimento, 

muitas vezes pelo desconhecimento da variedade de gêneros ou mesmo pelo fator 

financeiro que inviabiliza a aquisição de livros. “Por essa razão, o espaço a ser 

ocupado pela leitura na sala de aula é fundamental para a construção do repertório 

social e cultural do leitor.” (COSSON, 2010, p. 67). Quanto a esse aspecto, é 

importante refletir sobre o que dizem os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998): 

 

[...] a escola deve assumir o compromisso de procurar garantir que a 
sala de aula seja um espaço onde cada sujeito tenha o direito à palavra 
reconhecida como legítimo, e essa palavra encontre ressonância no 
discurso do outro. Trata-se de instaurar um espaço de reflexão em que 
seja possibilitado o contato efetivo de diferentes opiniões, onde a 
divergência seja explicitada e o conflito possa emergir; um espaço em 
que o diferente não seja nem melhor nem pior, mas apenas diferente, 
e que, por isso mesmo, precise ser considerado pelas possibilidades 
de (re)interpretação do real que apresenta um espaço em que seja 
possível compreender a diferença como constitutiva dos sujeitos 
(PCNs, 1998, p. 48). 

 

O trabalho em sala de aula com os gêneros “carta” e “conto” e o inter-

relacionamento entre eles, haja vista o escritor do conto, Mário de Andrade, ser um 

dos lados da correspondência na escrita das cartas, acaba nos remetendo também a 

um estudo de gênero, que segundo Bahktin (2010) são formas padrão relativamente 

estáveis de estruturação de um todo sendo infinitas, assim como são infinitas as 

formas de atividade humana, com as quais os gêneros sempre estão necessariamente 

relacionados. 
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Mais uma vez, conforme Bakhtin em Os gêneros do discurso: “falamos apenas 

através de gêneros sem suspeitar que eles existam, pois eles nos são dados da 

mesma forma da língua materna” (2010, p. 282), pois através do gênero se torna 

possível adivinharmos o discurso alheio (2010, p.283). E, uma vez que é possível que 

se domine uma língua, sem que se domine os seus gêneros, estes se tornam 

indispensáveis para a compreensão mútua em um diálogo (2010, p.284), pois são eles 

que dão coesão à compreensibilidade de um enunciado (2010, p.286). Ainda segundo 

ele: 

 

[...] todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que 

sejam, estão relacionadas com a utilização da língua. Não é de 
surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão 
variados como as próprias esferas da atividade humana (...). O 
enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada 
uma dessas esferas, não só por seu conteúdo temático e por seu estilo 
verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais – mas também, e 
sobretudo, por sua construção composicional. (Bahktin 2010) 

 

Ainda segundo Bahktin (2010): 

 

[...] a riqueza e a variedade de gêneros do discurso são infinitas, pois 

a variedade virtual da atividade humana é inesgotável e cada esfera 
dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que 
vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa (BAKHTIN, 2010, p. 249) 

 

A aplicação de diferentes gêneros textuais propicia a especificidade do 

processo de construção e de apropriação do conhecimento pelo indivíduo adulto a 

partir de suas características, de seus interesses, de suas motivações, de suas 

aspirações e de suas condições reais de vida. Nesse contexto, a escola exercerá 

papel primordial, não isoladamente, mas em conjunto com outros segmentos, no 

processo de inserção desse público, de modo que eles possam participar ativamente 

de uma sociedade mais aberta a eles próprios e, por isso, mais justa. 

A proposta do trabalho com os dois gêneros envolveu primordialmente os 

aspectos de leitura e escrita. Segundo Coscarelli et Novais (2010), a primeira, vista 
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como um sistema dinâmico, aberto, auto-organizado e, por isso, complexo, pois ler é 

um processo de integração de diversas operações, ou seja, ela é vista como um 

sistema não linear, podendo haver uma tendência, um norte, mas não uma certeza, 

uma determinação precisa em relação ao sentido que o leitor vai construir. Assim 

sendo, dependendo da situação e do leitor, o texto pode ter várias compreensões, 

afinal não se pode esperar leituras sempre iguais em contextos diversos e feitas por 

atores diferentes. 

Vários fatores podem influenciar o processamento de sentido do texto, entre 

eles, a familiaridade do leitor com o assunto do texto e com o gênero textual, a 

presença de metáforas ou de sentidos figurados não muito comuns e ambiguidades 

semânticas. Segundo Coscarelli et Novais (2010, p. 23) 

 

É mais fácil para o leitor construir o sentido de frases que falam sobre 
um assunto que ele já conhece do que compreender frases sobre 
assuntos desconhecidos. Se o autor do texto mantiver o tópico ao 
longo do texto, se evitar a presença de ambiguidades, de contradições 
e de metáforas pouco comuns, e se, além disso, fizer bom uso de 
elementos coesivos, o leitor provavelmente não vá encontrar muitas 
dificuldades na construção da coerência local. 

 

Os elementos trazidos pelo próprio texto em integração com os elementos da 

memória de longo prazo do leitor são a base da compreensão textual. Marcuschi, em 

“Atividades de referenciação, inferenciação e categorização na produção de sentido” 

(2003), no tocante ao conceito de representação, remete ao paradigma simbólico em 

que acredita-se que o cérebro armazena representações do mundo, como se a 

linguagem e os códigos mentais fossem um espelho da realidade, como se o mundo, 

a linguagem e a cognição estivessem relacionados de forma direta. 

Quando atinge a proficiência, o leitor direciona o seu foco para a produção de 

sentido, tendo em vista que a decifração do código não é mais empecilho. Essa 

proficiência nada mais é do que o letramento, que modifica a forma de ver o código, 

ou seja, o leitor passa a ver os significados a que as letras remetem e não mais os 

caracteres, criando assim uma representação mental coerente do texto. O tempo e 

esforço necessários para que um leitor letrado construa o sentido de um texto escrito 
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é bem menor do que o tempo necessário para que um somente alfabetizado faça o 

mesmo. 

Se compreendemos a leitura de textos literários como uma interação de 

natureza especial entre autor e leitor, na qual estão em pauta procedimentos 

intelectuais que apelam às funções superiores da mente gerando essa proficiência, 

podemos ver nos eventos de trabalho com cartas e conto um bom preâmbulo para 

que essa interação ocorra de forma adequada nas experiências independentes de 

leitura do indivíduo. 

É sempre importante lembrar que ler compõe-se de múltiplas possibilidades, 

pela gama de experiências que os textos oferecem e pelos inúmeros objetivos pelos 

quais as pessoas se aproximam deles. Os textos podem informar sobre fatos da 

realidade e alimentar desejos e sonhos do que ainda parece ser impossível; podem 

colocar o leitor em contato com experiências humanas que jamais viverá, podem 

também traduzir sentimentos que o afligem e não pode expressar com clareza, como 

está claro no texto Língua portuguesa na Educação de Jovens e Adultos 

(BRASIL/MEC): “Abrem as portas para o encontro com todos que vieram antes e os 

colocam em comunhão com aqueles que partilham do mesmo tempo. Oferecem 

prazer estético, ajudam a encarar a vida ou proteger-se dela”. 

Nas aulas de literatura, além da leitura, há que ter também o desenvolvimento 

das habilidades de escrita de textos. Apropriar-se do sistema de escrita tem duas 

faces: o aprender a escrever e o desenvolvimento das habilidades de produção do 

texto escrito (SOARES, 2003). Esse processo passa por problemas e dificuldades 

enfrentados pelo aluno. A autora atesta que ao lado de exercícios de produção de 

texto, são também importantes exercícios que conduzam o aluno, de forma mais 

sistemática, ao domínio das características do texto escrito, sempre levando-se em 

conta o gênero desse texto; por exemplo: exercícios de estruturação de texto, de uso 

de recursos de coesão, de identificação e preenchimento de lacunas de 

informatividade, de adequação das estruturas linguísticas, do léxico, da variedade e 

do registro de língua ao gênero do texto e à situação de interlocução.  

Koch e Elias, no livro Ler e escrever: estratégias de produção textual (2009) 

postulam que 
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[...] nas situações do dia a dia, nos deparamos com definições de 

escrita, tais como: “escrita é inspiração”; “escrita é uma atividade para 
alguns pouco privilegiados (aqueles que nascem com esse dom e se 
transformam em escritores renomados)”; “escrita é domínio de regras 
da língua”; “escrita é trabalho” que requer a utilização de diversas 
estratégias da parte do produtor. 

 

Tal pensamento acabaria tolhendo os nossos alunos no tocante à própria 

produção textual, pois achariam que estão aquém dessas definições. Enquanto 

professores, temos que ter em mente e repassar para eles que a escrita é composta 

de três interfaces: um sujeito que tem algo a dizer, o outro (leitor) que receberá a 

informação e o objetivo a que se propõe a própria escrita. As cartas trocadas entre 

Câmara Cascudo e Mário de Andrade envolvem uma troca de informações, alguns 

aspectos práticos, mas principalmente uma troca de afetos mútuos entre dois amigos, 

pois havia um grau de intimidade, de familiaridade entre eles, o que permitia certas 

informalidades. E partindo desse modelo de gênero, os alunos puderam produzir suas 

próprias cartas também. O conto “Piá não sofre? Sofre.”, como qualquer outro, não 

tem um interlocutor preciso, como a carta, mas interlocutores-leitores que acabam 

interagindo de acordo com a sua bagagem linguístico-textual, social e histórica. 

Exatamente como aconteceu na sala de aula, em que alguns se indignaram com o 

comportamento da mãe de Paulino, a Teresinha, tendo-a como uma vilã, malvada e 

insensível em relação ao filho, enquanto outros a tiveram como coitada, vítima da 

violência gerada pela miséria da classe suburbana e trabalhadora da cidade grande. 

E a partir dessas personagens, desse mundo exposto na narrativa, os alunos puderam 

produzir os seus próprios contos. 

Para que essa prática de produção textual pudesse ser efetivada, os alunos 

entraram em contato com os gêneros trabalhados e puderam ver sua forma, estilo, 

características, pois segundo Koch e Elias (2009), escritores produzem textos com 

base em modelos, os modelos têm na sua constituição aspectos cognitivos, sociais e 

interacionais e são constituídos e reconstituídos ao longo de nossa existência em 

decorrência das inúmeras práticas sociais de que participamos. Ainda segundo as 

autoras, significa dizer que quando escrevemos, não somos totalmente “livres’ para 

utilizar indiscriminadamente qualquer forma textual; e que como qualquer outro 
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produto social, os gêneros não são formas fixas, mas estão sujeitos a mudanças, 

decorrentes das transformações sociais, de novos procedimentos de organização e 

acabamento da arquitetura verbal, bem como de modificações conforme o lugar 

atribuído ao ouvinte.  

Considera-se, portanto, a atualidade do material a ser apresentado para leitura. 

Hoje, no Brasil, é notável a expansão da EJA, pois as crianças em fase escolar 

acabam passando por diversas condições sociais adversas que geram repetência, 

reprovação e evasão, produzindo assim excluídos dos ensinos fundamental e médio 

que mantém adolescentes, jovens e adultos sem escolaridade completa. Segundo o 

Parecer CNE Nº 11/2000 – CEB, p. 649: 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida social 
não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio 
da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e tenham 
sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na 
elevação de obras públicas. 

 

Aproveitar as diversificadas experiências que os alunos da EJA trazem consigo, 

como por exemplo, o que fazem dos seus tempos e do dia-a-dia é uma necessidade 

premente no currículo escolar. As condições de existência buscadas pela inserção 

profissional e a experiência são os dois fatores primordiais que fazem com que uma 

boa parcela desses alunos já seja trabalhadora. Portanto, o tratamento dos conteúdos 

curriculares não pode se ausentar dessa proposição fundamental: a vivência do 

trabalho e a expectativa de melhoria de vida, como está dito no Parecer CEB nº 15/98: 

 

O trabalho é o contexto mais importante da experiência curricular (...) 
O significado desse destaque deve ser devidamente considerado. (...) 
O trabalho já não é mais limitado ao ensino profissionalizante. Muito 
ao contrário, a lei reconhece que, nas sociedades contemporâneas, 
todos, independentemente de sua origem ou destino profissional, 
devem ser educados na perspectiva do trabalho...  

 

A questão de como os alunos da EJA trabalham seus tempos se relaciona às 

formas de identidade que são construídas ao longo de uma relação enquanto sujeito 
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com a escola, tanto em sua jornada como aluno, como em sua jornada como 

profissional, e em como esses dois aspectos formam o aluno que ele é. 

 

2.2 AS CARTAS TROCADAS ENTRE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO E MÁRIO DE 

ANDRADE 

 

Enquanto gênero textual a carta pode parecer um tanto quanto obsoleta, posto 

que o advento da tecnologia proporcionou mudanças significativas na vida de boa 

parte das pessoas. A escrita de cartas pessoais quase não acontece mais em nossos 

dias, haja vista a chegada da informática e da internet como ferramentas de 

comunicação instantânea, rápida e mais eficaz em um mundo onde tudo acontece 

muito rápido e não se pode mais perder semanas ou meses esperando respostas por 

carta.  

Mas escrever cartas era uma atividade essencial à comunicação em meados 

do século XX, e dela se utilizavam a maioria dos intelectuais brasileiros, como 

postulam Edna Maria Rangel de Sá e Humberto Hermenegildo de Araújo (2012, p. 

121): 

 

Vista como uma memória cultural documentada, a produção epistolar 
pode se caracterizar também como um registro de dimensão não 
institucional, no contexto do espaço material, simbólico e funcional 
construído e gerido pela intelectualidade que historicamente se 
organiza em torno do poder. 

 

Havia ares de mudança no cenário brasileiro das primeiras décadas do século 

XX que refletiam nos vários segmentos do panorama nacional, fomentando assim a 

reformulação do pensamento estético brasileiro, transfigurando-se no desejo de 

redefinir a maneira de se pensar e ver o país, de renovar a arte e a cultura nacional, 

fato mostrado na correspondência entre intelectuais e escritores da época. 

O estudo da correspondência entre Luís da Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade merece uma atenção especial, visto que o primeiro se tratava do principal 
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intelectual do Rio Grande do Norte no século XX, liderando a vida literária e a cultura 

local; e o último, poeta, escritor, um dos pioneiros do modernismo brasileiro, sendo 

personagem central do movimento de vanguarda de São Paulo por vinte anos e um 

expoente potencial da Semana de Arte Moderna, evento que em 1922 fomentou o 

processo de reformulação da literatura e das artes visuais no Brasil. 

Da década de 1920, no auge do movimento modernista, constam 27 cartas de 

Mário e 32 de Cascudo, tendo no modernismo e nos ares modernos, o eixo gerador 

da correspondência entre ambos.  

Mário de Andrade, o paulista, representando a vida urbana, a dinamicidade da 

cidade de São Paulo com suas fábricas, seu progresso, espírito objetivo, sentimento 

urbano-industrial, incorporada das novas tecnologias da sociedade de massas e 

habitada por muitos imigrantes europeus, representava o pilar que superaria o atraso 

e garantiria a entrada do país na modernidade. “Moderno em suas propostas e 

caminhos, Mário fez um crivo crítico, ao escolher, em seu sólido e sempre renovado 

lastro de cultura, tudo o que lhe pareceu coerente para a produção de uma obra 

brasileira atual” (LOPEZ, 2007, p. 62). 

Os personagens suburbanos de Os Contos de Belazarte bem representavam 

esse lado obscuro da modernidade, de um mundo incerto, frágil e despedaçado que 

é o da periferia da cidade de São Paulo em pleno momento de expansão econômica 

e de industrialização, os que estavam à margem, os que ninguém vê, os proletários, 

os que davam a vida para que a cidade fosse o que era, grande e desenvolvida. No 

conto “Piá não sofre? Sofre.”, as personagens traduzem bem esse momento: a 

Teresinha, lavadeira, vivendo do pouco que ganhava para sustentar a mãe velha e 

doente e o filho pequeno num ambiente de extrema pobreza, precisão e sujeira. 

Câmara Cascudo, na sua singularidade brasileira, um entusiasta da brasilidade, 

teria o significado de “sertão”, de regional, de região Nordeste, solicitando leituras 

sobre modos e tempos diferentes de produção cultural em diversas regiões e estados, 

sob a influência e a pressão dos grandes centros nacionais, defendendo a 

necessidade do tema do sertão ser trabalhado literariamente como matéria brasileira, 

pois, segundo ele, a cultura sertaneja era a representação mais autêntica do Brasil e 

estava ameaçada de desaparecimento ante os ventos da modernidade. 
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Cascudo encontrou em Mário de Andrade a convicção de que só o 

conhecimento efetivo das regiões daria um lastro real ao projeto de nacionalidade 

defendido pelo modernismo posterior à Semana de Arte Moderna. O diálogo entre os 

dois, nas cartas, confirma a tese de que a questão do regionalismo permanece como 

uma força estimulante na literatura brasileira. 

Maria Suely da Costa (2013, p. 68) no seu artigo “Produção em Revista no 

Contexto Modernista Brasileiro”, postula: 

 

A região nordeste do início do século XX, semelhante a outros espaços 
brasileiros, convivia também com o problema da desigualdade 
econômico-social. Mesmo assim caracterizados, os espaços urbanos 
das províncias passaram a sofrer o processo de modernização pondo 
lado a lado elementos da modernidade e velhos elementos da 
estrutura social e cultural. Aos poucos, a iluminação elétrica, o cinema, 
o motor de arranque, automóveis, aviões, passaram a fazer parte de 
um ambiente visto como “provinciano”. 

 

Mário de Andrade visitou o Rio Grande do Norte entre o final do ano de 1928 e 

o início de 1929, evento que renderia muitas páginas de cartas, desde a preparação 

da viagem até o seu regresso, em que elas vinham recheadas de saudades das coisas 

vistas, ouvidas e vividas em terras potiguares, conforme pode ser verificado nos 

seguintes trechos das suas cartas: “O dia de Natal foi uma gostosura daquelas 

meladas mesmo que a gente nunca esquece mais” (MA, 29 set 1927)1 “Vou trabalhar, 

não sei o que dá em mim, paro no meio e estou lembrando aí. Esta vida é uma 

resposta que diz ‘não’ pra gente. Eu viveria tão melhor em Natal.” (MA, 6 mar 1929). 

E com vontade de regresso. Aqui encontrou um Câmara Cascudo eclético, dinâmico, 

que gerenciava a vida cultural local, proporcionando relações com outros espaços 

culturais, o que possibilitou o entrecruzar de propósitos vigentes no momento, 

fomentando essa discussão entre as duas regiões do país, representadas por esses 

dois intelectuais da época. 

As cartas escolhidas para a apresentação em sala de aula são as que tratam 

no seu corpo, de aspectos da cidade grande, São Paulo, e as contendas intelectuais 

                                                           
1 As referências às cartas de autoria de Mário de Andrade serão marcadas com a sigla MA; as de autoria de 
Câmara Cascudo terão a sigla CC, nesta dissertação. 
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do período: “Tudo brigando? Por quê? Ou melhor, para quê? Esta gente 

decididamente não vive. Que expressão pode ter certas atitudes? Como vou ficando 

subjetivista e palerma acho graça em vez de indignar-me. Quando leio notícia de 

movimento intelectual, nomes difíceis e fáceis, dou para rir. Acaba sistematicamente 

em zanga, briga e afastamento. Não. Melhor é casar, morar em Natal, assinar revistas, 

pensar em livros, cumprimentar por carta toda gente e morrer aos cem anos.” (CC, 03 

set 1929); a vontade de vir terminar os dias em Natal e fugir da metrópole: “Estou em 

S. Paulo faz uma semana porém só hoje principio berrando pros amigos esta saudade 

pelo Norte, e a recordação danada que está roendo este pobre coração do Mário. Não 

posso mais.” (MA, 6 mar 1929); o livro Os Contos de Belazarte que estava pronto para 

ser editado: “No mês que vem principio ajuntando arame pra editar as Histórias de 

Belazarte, livro engasgado na minha vida e que carece de sair pra eu andar mais sem 

tropeço.” (MA, 6 ago 1929); o afeto entre os dois, contido nas coisas simples que todos 

fazem, comer, dormir, trabalhar, relacionar-se uns com os outros: “Cotinha envia 

saudades na impossibilidade de mandar o bolo de macaxeira.” (CC, 10 abr 1929); “Um 

abraço pro nosso querido coronel, lembranças gratidão para todos, um beijo pras 

minhas mãos de dona Ana, mais uma vez uma gratidão especial pra Dália, uma 

vontade de bolo pra Cotinha, etc, etc.” (MA, 6 ago 1929). 

A leitura e discussão das cartas escolhidas fez com que os alunos 

percebessem as suas características e particularidades: que ela é sempre uma 

interface, pois tem a imagem do outro, pressupõe uma presença ainda que ausente, 

pois dialoga, há uma proximidade entre o eu e o outro e que tem a função de interação, 

sendo um espaço de intersubjetividades, pois contempla em si, tanto a subjetividade 

daquele que a emite quanto a do que a recebe, assim como as subjetividades plurais 

da época (sociológicas, culturais e ideológicas); e que elas eram fruto de uma amizade 

construída com base no afeto entre os dois escritores. 

 

 

2.3 OS CONTOS DE BELAZARTE 

 

O conto nasceu junto com a civilização humana. Sempre houve pessoas 

contando histórias, reais ou fabulosas, através da oralidade ou da escrita. Os 
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portugueses trouxeram-no ao Brasil, personificado nas narrativas orais, aparecendo 

como narrativa escrita somente no período do Romantismo, valendo salientar que os 

escritores desse período não se destacaram nesse gênero. Machado de Assis foi o 

primeiro grande contista brasileiro, já no período do Realismo, consagrando-se pelo 

talento e habilidade com que usava as palavras. A partir do Modernismo, os contos 

brasileiros adquiriram identidade própria, pois os autores impingiam novas 

características a cada narrativa produzida, manifestando-se assim das mais variadas 

formas. 

Segundo Luzia de Maria (1987, p. 23), no seu livro O que é conto: 

 

O conto se caracteriza por ser uma narrativa curta, um texto em prosa 
que dá o seu recado em reduzido número de páginas ou linhas [... ] a 
forma conto apresenta como sua maior qualidade o fator concisão. 
Concisão e brevidade. Assim o dado quantitativo é mera decorrência 
do aspecto qualitativo do texto. Curto porque denso. 

 

Nádia Batella Gotlib, no seu livro Teoria do conto (1985), postula que o conto 

inicialmente oral, depois escrito, não é simplesmente um relatar de acontecimentos e 

ações. “O conto, no entanto, não se refere só ao acontecido. Não tem compromisso 

com o evento real. Nele, realidade e ficção não têm limites, graus de proximidade 

precisos. [...] Há naturalmente, graus de proximidade ou afastamento do real.” (p. 8). 

Ainda segundo Gotlib, a realidade contada literariamente seria já uma invenção, 

enquanto produto de um autor que a elabora enquanto tal. Pois há diferença entre 

relato e literatura, sendo esta última interferida no seu discurso pela voz do escritor 

resultando num produto estético. 

Gotlib (1985) prossegue discorrendo sobre como há diferentes formas de narrar 

que por vezes se agrupam com alguns pontos característicos que delimitam um 

gênero. Discorre ainda que em alguns períodos essas características eram mais 

acentuadas, como, por exemplo, na antiguidade greco-latina e na Renascença, mas 

há períodos em que esses limites se embaralham, em que há um aumento nas 

possibilidades de misturar características dos vários gêneros, acontecendo 

progressivamente do Romantismo até o Modernismo. No entanto, a maneira pela qual 
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uma história é narrada compõe a própria matéria da qual é feito o conto, caracterizada 

pelo seu movimento através dos tempos. 

Gotlib (1985) postula que para alguns, é necessário que haja ação no conto, 

mas, para outros, o que o conto mostra é justamente a ausência de mudança e de 

crise, pois se ela existe, muitas vezes, só é notada pelo leitor e não pela personagem, 

sendo que, às vezes, não existe mesmo crise nenhuma. Neste caso, as personagens 

não mudam: 

 

E no conto nada acontece, isto é, o que acontece é este nada 
acontecer. A monotonia do relato e a mesmice do cotidiano subsistem, 
então, o que seria a dinâmica do processo de evolução de uma 
mudança.” (GOTLIB, 1985, p. 28) 

 

O conto consagra o instante, recorta e fragmenta a vida comum, delineia tipos 

e personagens que bem podem ser nossos vizinhos, o homem da padaria ou nós 

mesmos. Há no conto uma capacidade de fragmentar o curso da vida, e é justamente 

nesse viés que ele é eficiente, quando, breve, desvela o momento presente, fixando-

se na sua momentaneidade, sem ontem nem amanhã. Sendo assim, postula Gotlib 

(1985) que o conto seria um modo moderno de narrar, caracterizado por seu teor 

fragmentário, de ruptura com o princípio da continuidade lógica, tentando consagrar 

esse instante temporário. 

Qual seria o leitor de contos? Segundo Frank O’Connor (apud Gotlib, 1985), o 

conto  

 

[...] visa satisfazer o leitor solitário, individual, crítico, porque nele não 
há heróis com os quais este possa se identificar, tal como acontece no 
romance, em que esta solidão é de certa forma amenizada ou 
desaparece, na medida em que compartilha as ações do herói e se 
identifica com ele 

 

Maria (1987) discorre sobre em como no conto, para os modernos, se instaura 

a autonomia da arte diante do real, lembrando que na década de 20 estava muito 
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presente no espírito modernista a questão de se criar uma linguagem literária com 

feição própria nitidamente brasileira, fato visto nos personagens de Os Contos de 

Belazarte de Mário de Andrade. Isso só seria possível através da valorização da língua 

portuguesa falada pelo povo, aqui, e não como era pregado pelas gramáticas, presas, 

todas elas, à sintaxe lusíada, arraigada aos falares de Portugal e não nossos. 

Mário de Andrade fez sua estreia, no conto, com o livro Primeiro Andar (1926), 

mas sua maturidade como contista se revela com a publicação de Os contos de 

Belazarte (1934) e Contos novos (1947). Mário exerceu forte militância na 

disseminação da brasilidade no período em que escreveu os primeiros, encontrando 

no povo as personagens mais comuns e esquecidas, dando a sua visão de uma 

literatura brasileira com língua e tipos brasileiros. 

Os Contos de Belazarte representam bem aspectos que dizem respeito à 

cidade, São Paulo, em plena modernização no começo do século XX. Mário de 

Andrade incorpora uma nova imagem da cidade nos contos, fator importante para 

entender a modernização ocorrida no final do século XIX e início do século XX, embora 

esse ponto de vista específico da história e da cidade paulista não poderia representar, 

por si só, o programa pela brasilidade, sob o risco de se tomar São Paulo como o 

Brasil inteiro. O seu narrador Belazarte tem origem na tradição oral, no Pedro 

Malasarte das histórias populares que é um malandro à moda antiga, tendo no seu 

próprio nome a referência à cultura popular que é outro aspecto da busca pelo Brasil. 

Belazarte fala de histórias conhecidas por ele, para que os conselhos e reflexões 

contidos nela sejam mais verdadeiros, mais autênticos. 

O livro Os Contos de Belazarte (1933) reúne sete contos escritos por Mário de 

Andrade em 1923 e 1926: “O besouro e a Rosa”, “Jaburu Malandro”, “Caim, Caim e o 

resto”, “Menina de olho no fundo”, “Túmulo, túmulo, túmulo”, “Piá não sofre? Sofre.” e 

“Nízia Figueira, sua criada”. O conto escolhido para trabalhar em sala de aula foi “Piá 

não sofre? Sofre.” que conta a história de Paulino, um menino que vive com a mãe e 

sofre muito com a falta de amor e comida. Quando vai morar com a avó, o problema 

da comida é sanado, mas continua sem receber carinho. A família pobre tem costumes 

não higiênicos e o menino adoece. Pode-se fazer uma leitura de que Paulino sofre 

mais com a falta de afeto do que com a própria fome, pois, nos raros momentos em 

que ele tem contato com esse sentimento, regozija-se: “Com a mão grande e bem 
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quente pegou na cabecinha dele, ajeitando-a no pescoço de borracha. Carregado 

gostoso naqueles braços bons, com o xale dando inda mais quentura pra gente ser 

feliz...” (p. 5); “Paulino se levantou sem saber, com uma burundanga inexplicável de 

instintos festivos no corpo, “Mamma!” que ele gritou. Teresinha virou chamada, era o 

figliuolo. Não sei o que despencou na consciência dela, correu ajoelhando a sedinha 

na calçada, e num transporte, machucando bem delicioso até, apertou Paulino contra 

os peitos cheios. E Teresinha chorou porque afinal das contas ela também era muito 

infeliz.” (p. 9) 

O conto mostrou aos alunos uma história de pessoas comuns, moradoras de 

uma cidade grande em constante crescimento e efervescência, massificados, meio 

que inertes e absortos na sua vidinha comum, com as agruras comuns a todas as 

pessoas pobres, indiferentes ao sofrimento, como bem postula Irenísia Torres de 

Oliveira, no seu artigo “Subúrbio e modernização: os Contos de Belazarte, de Mário 

de Andrade” (2008, p. 6): 

 

Mário vai ao cotidiano do pobre em busca da alma deste país 
desconjuntado. Está disposto ao sacrifício. Não acha o país, mas 
encena uma vez mais, no próprio cerne histórico da escrita, os 
impasses de classe de um país dividido. Vendo dessa forma, o escritor 
encontra sim, a alma do país, mas não está fora, olhando, no controle; 
está dentro, submetido à dinâmica histórica de suas relações. 

 

A leitura e discussão do conto escolhido levou os alunos a perceberem suas 

características, a interagirem com a história e seus personagens, identificando-se com 

eles, porque cada conto compromete-se com o seu início: a de contar histórias. E que 

elas sejam breves, nesse flagrante de momentos especiais da vida, que tanto podem 

ser acontecimentos importantes como apenas o desfiar das horas que o tempo nos 

inflige na mera contemplação da vida. 

 

 

2.4 O TRABALHO COM CARTA E CONTO NA SALA DE AULA 
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O trabalho com gêneros, em especial “Carta” e “Conto” em uma turma de EJA 

de nível IV – 8º e 9º anos – forneceu a base para uma leitura crítica de algumas 

correspondências entre dois escritores, além da verificação de como essas 

correspondências caracterizam situações que aparecerão também em Os Contos de 

Belazarte, do escritor paulista Mário de Andrade. Nas cartas encontram-se: temas da 

literatura local, aspectos da literatura brasileira, modernização da cidade, observações 

sobre a cultura popular, questões relacionadas ao regionalismo e modernismo, traços 

de uma afetuosidade muito presente entre os dois escritores. Os alunos foram levados 

a encontrar no conto esses e outros elementos mais descritos na sequência didática. 

As questões relativas ao Regionalismo e principalmente ao Modernismo, 

relevantes para o projeto, não foram muito aprofundadas, pois a intervenção foi feita 

numa turma de EJA de Ensino Fundamental, mas não puderam ser relegadas, logo 

foram apresentadas de maneira simples, apenas para que os alunos se situassem em 

qual tempo e contexto as cartas e contos foram escritos, afinal como dizem Araújo et 

Sá (2012, p. 134): 

 

O texto das correspondências analisadas permite concluir 
parcialmente que o ‘novo’, ao longo dos anos 1920 e, sobretudo na 
região Nordeste, abrange não só os registros do que se considerava 
‘modernismo’, mas também a questão do regionalismo que se 
reapresentava de forma multifacetada e em diálogo com as questões 
originadas no centro intelectual regional da época, o estado de 
Pernambuco. 

 

Os componentes curriculares da EJA visam a formação integral do aluno, 

principalmente nos traços definidores da sua cultura, mostrando a face do Brasil, que 

é esse país uno em sua multiplicidade, moderno e democrático. Na nossa cultura, 

temos traços de herança cultural europeia e de latinidade, mas etnicamente somos 

um povo mestiço, formado do entrecruzamento de várias raças. Numa perspectiva 

romântica, esses traços passaram a ser “suavizados”: o índio aparecia europeizado, 

a mestiçagem era ignorada e a paisagem amaneirada, tudo isso num processo de 

escrita idealizada. A Semana de Arte Moderna em 1922 foi o fomentador da nova 

literatura, pois o seu dinamismo somado à ousadia de alguns protagonistas do evento 

produziu uma renovação não só no âmbito literário, mas nas artes plásticas e na 
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música. O modernismo chega com o propósito relevante de ruptura dessa situação. 

Aspectos que denotavam obscuridade e entrave à elaboração da cultura, passam a 

ser geradores de beleza, atribuindo características significantes às raças e culturas 

localizadas nessa natureza rude, mas nem por isso, menos bela. Neste sentido, 

Antonio Candido (1980. p. 128) postula:  

 

Um certo número de escritores se aplica a mostrar como somos 
diferentes da Europa e como, por isso, devemos ver e exprimir 
diversamente as coisas. Em todos eles encontramos latente o 
sentimento de que a expressão livre, principalmente na poesia, é a 
grande possibilidade que tem para manifestar-se com autenticidade 
um país de contrastes, onde tudo se mistura e as formas regulares 
não correspondem à realidade. 

 

Mário de Andrade é um desses escritores e, nas suas obras, traduz esse 

sentimento de beleza que os ares modernos vêm trazer às terras tupiniquins, 

procurando tratar de redefinir a nossa cultura à luz de uma avaliação nova dos seus 

fatores. Há um comprometimento do escritor modernista com a identidade da cultura 

nacional a partir de uma descrição de como ele viu e desenvolveu o conceito de 

nacionalidade, representando um momento avançado nessa linhagem do 

pensamento brasileiro. 

No livro Os Contos de Belazarte, Mário de Andrade traz o subúrbio, mostrando 

o jeito peculiar do brasileiro fazer as mesmas coisas que todos fazem: ganhar dinheiro, 

comer e dormir, fatos simples do cotidiano que se traduzem também nas cartas 

trocadas com Luís da Câmara Cascudo. 

A publicidade das correspondências de grandes escritores é algo que tem que 

ser feita, haja vista a sua enunciação se dar no terreno da teoria literária, pois tem 

algo, ao mesmo tempo, de foro íntimo e da prosa de ficção, gerando um mesmo 

movimento em que o sujeito se abre ao outro para que este o conheça, e também se 

dando a conhecer por si mesmo. Delineados os dois sujeitos na arena da 

correspondência, há uma autenticação da paisagem de ambos, de como eles estão 

situados no contexto da época, de como se posicionam frente aos problemas, às 

ideologias e movimentos literários da época. 
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A leitura de algumas cartas da correspondência de Câmara Cascudo e Mário 

de Andrade forneceram elementos que mostraram essas questões referentes à 

brasilidade, ao “novo”, à pluralidade cultural, juntamente com o conto que veio mostrar 

a face do brasileiro naquela época e a sua importância para a formação do que hoje 

chamamos de homem pós-moderno. 

No tocante ao ensino de literatura, o velho modelo pautado pela historicidade 

desvinculada dos textos não funciona, e faz-se necessário priorizar a leitura do próprio 

texto literário, sendo ele de todos os tipos e todos os níveis, pois satisfazem 

necessidades básicas do ser humano, enriquecendo a percepção e a visão de mundo, 

promovendo questionamentos sobre o universo, as relações humanas e sociais, os 

aspectos filosóficos, entre outros. No conto “Piá não sofre? Sofre.”, essas questões 

foram bem trabalhadas, embora o contexto histórico em que ele foi produzido não 

pôde deixar de ser visto. A análise das cartas trabalhadas permitiu ao aluno vislumbrar 

a década de 20, o vocabulário da época, a imagem das cidades – São Paulo e Natal, 

a vida dos escritores envolvidos no processo de correspondência e como essas 

vivências do período influenciaram a escritura do conto. Essa relação texto-situação 

é de extrema importância para a delimitação de significados possíveis num plano 

original de construção, ficando bem claro que, em outro momento histórico, diferente 

do original, esses textos poderiam adquirir novas significações adequadas a um outro 

mundo, a um outro contexto. 
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3 RELATO DE INTERVENÇÃO 

 

3.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

3.1.1 Introdução  

 

Durante as aulas de Língua Portuguesa no IV Nível da EJA/Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Professora Terezinha Paulino de Lima, turma B, 

turno noturno, foi constatado que a maioria dos alunos da turma não cultivavam o 

hábito de ler, principalmente em se tratando de texto literário. Tal constatação ocorreu 

no processo de ensino-aprendizagem conduzido por mim como professora da 

Educação de Jovens e Adultos nos anos de 2008 a 2014, quando ingressei nessa 

modalidade de ensino, pois em todos os anos havia sérias dificuldades no tocante à 

leitura do texto literário. A literatura para eles era um universo quase que totalmente 

desconhecido. Como a realização de atividades que incluam a prática da leitura e da 

escrita em sala de aula, no Ensino Fundamental, é mais do que necessária, sobretudo 

na fase de letramento em que os alunos da sala se encontram, pensou-se em 

promover a inserção desses alunos no universo da literatura, contribuindo para que 

eles tenham a chance de alargar sua visão sobre o mundo e a realidade, atribuindo 

novos sentidos, reinterpretando-os e processando-os de uma maneira crítica. Sobre 

isso, postula Antonio Candido (2004, p. 186): 

 

A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve estar 
satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar 
forma aos acontecimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos 
liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura 
é mutilar a nossa humanidade. 

 

Partindo dessa preocupação, e objetivando uma possível solução para o 

problema, pensei em aplicar uma sequência didática na turma e verificar os resultados 

obtidos, usando para isso a proposta de Lopes-Rossi (2011), que atesta que a 

sequência didática contribui para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita 
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dos alunos e pode ser dividida em módulos didáticos, como exposto no artigo 

“Gêneros discursivos no ensino de leitura e produção de textos” (2011): o primeiro 

módulo corresponde à leitura para apropriação das características típicas do gênero; 

o segundo corresponde à produção escrita do gênero com suas condições de 

produção típicas; e o terceiro compreende à divulgação ao público, de acordo com a 

forma típica de circulação do gênero. Ainda segundo a autora: 

 

[...] um dos méritos do trabalho pedagógico com gêneros discursivos 

[...] é o fato de proporcionar o desenvolvimento da autonomia do aluno 
no processo de leitura e produção textual como uma consequência do 
domínio do funcionamento da linguagem em situações de 
comunicação, uma vez que é por meio dos gêneros discursivos que 
as práticas de linguagem incorporam-se às atividades dos alunos. 
(2011, p. 71) 

 

O primeiro módulo, que corresponde à leitura, deve levar o aluno à discussão, 

comentários e conhecimento das condições de produção e de circulação dos gêneros 

escolhidos, a carta e o conto, cada um por sua vez, a partir de vários exemplos. É 

importante que, mesmo com a reprodução do texto para todos, os originais sejam 

levados à sala de aula. Nesse caso, o livro Luís da Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade: Cartas 1924-1944, organizado por Marcos Antônio de Moraes, (2010), onde 

foram publicadas as cartas selecionadas e o livro Os Contos de Belazarte, de Mário 

de Andrade (2008), onde foi publicado o conto “Piá não sofre? Sofre.” A sequência de 

atividades desse primeiro módulo contribui para o desenvolvimento de habilidades de 

leitura dos alunos e os prepara para a produção escrita dotando-os dos 

conhecimentos, ainda que básicos, sobre os gêneros. Nesse sentido, o trabalho com 

um projeto, assim organizado, deixa mais clara e eficiente a contribuição que a leitura 

pode dar ao processo de produção escrita. 

O segundo módulo didático, que é o da produção escrita, pode ser 

desenvolvido com os alunos organizados em pequenos grupos, favorecendo a 

interação, a troca de informações, a divisão de tarefas, entre outras vantagens. A 

intervenção do professor em outros níveis de domínio da escrita – o gramatical, de 

organização de parágrafos, de coesão textual, de adequação vocabular – é prevista 

nessa fase, como atesta Lopes-Rossi (2011, p. 77): 
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Revisão e correção participativa dos textos produzidos pelos alunos 
envolvendo o professor, outros colegas da sala e até mesmo outros 
leitores são atividades muito importantes nesse módulo. Não se pode 
esperar que a primeira versão do texto já esteja perfeita. A opinião dos 
colegas quanto ao conteúdo e organização geral do texto é desejável 
não apenas como contribuição à produção, mas também como um 
exercício de leitura crítica do gênero. 

 

Essa etapa de correção das produções permite ao professor selecionar 

dificuldades gramaticais dos alunos e utilizá-las em exercícios de análise linguística 

em outras aulas. Em função da divulgação das suas produções, os alunos tendem a 

ficar mais atentos às formalidades da escrita, preocupados em apresentar ao público 

um produto final bonito, bem acabado. 

O terceiro módulo didático requer algumas providências, tais como organizar 

uma exposição ao público ou ainda distribuir os textos produzidos, nesse caso, na 

própria escola, através de uma pequena compilação do material. 

 

É uma etapa de grande satisfação para todos os envolvidos no projeto. 
Sentimentos como emoção e orgulho encerram um processo que, 
certamente, contribuiu muito para o desenvolvimento das habilidades 
comunicativas dos alunos e para a ampliação de seu conhecimento de 
mundo. (LOPES-ROSSI, 2011, p. 78) 

 

O professor mediador de conhecimentos, orientador e parceiro dos alunos nas 

produções, dentro de um contexto escolar que favoreça a interação entre os alunos, 

a troca de conhecimentos, a valorização das habilidades individuais e a avaliação dos 

alunos pelo envolvimento ao longo do processo, fará com que essa proposta 

pedagógica obtenha sucesso, pois ela é possível mesmo em escolas com poucos 

recursos financeiros, basta um professor determinado a aceitar o desafio e implantá-

la, buscando assim, alternativas para um ensino melhor. 

 

 

3.1.2 Contextualização 
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A Escola Municipal Professora Terezinha Paulino de Lima funciona nos três 

turnos, sendo o matutino e o vespertino dedicados ao Ensino Regular do 6º ao 9º ano 

e o turno noturno dedicado à Educação de Jovens e Adultos/EJA. Localiza-se no 

conjunto Parque dos Coqueiros, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, no 

município de Natal. A comunidade não possui bibliotecas públicas, mas conta com 

quadras para a prática de esportes. Na escola há biblioteca e sala de leitura, além de 

laboratório de informática e sala de multimídias. A turma do nível IV da escola possui 

25 alunos, sendo 12 do sexo masculino e 13 do sexo feminino, com faixa etária 

variável entre 15 a 50 anos, alguns residentes na comunidade e outros em 

comunidades circunvizinhas. Os mais jovens são oriundos, na sua maioria, dos turnos 

matutino e vespertino da escola e não trabalham, só estudam. Os outros, de idade 

mais avançada, a maioria trabalha no turno diurno, mas há também donas de casa, 

mulheres jovens que casaram, deixaram de estudar para criar os filhos e só depois 

retornam à escola para concluir os estudos. Nota-se um interesse muito grande nessa 

parcela que trabalha ou que está retornando à escola na aprendizagem; em 

contrapartida, os mais jovens, oriundos do Ensino Regular, em sua maioria, não 

sabem realmente por que estão na escola, e levam o tempo em brincar, gazear e não 

fazer as atividades propostas. 

Nesse contexto, percebe-se então, o espaço mínimo que é dedicado à literatura 

para esse aluno da EJA, tornando-o distante do texto literário, da literatura em si e do 

seu papel. Sobre isso, postula Compagnon (2009, p. 22): 

 

Pois o espaço da literatura tornou-se mais escasso em nossa 
sociedade há uma geração: na escola, onde os textos didáticos a 
corroem, ou já a devoraram; na imprensa, que atravessa também ela 
uma crise (...) nos lazeres, onde a aceleração digital fragmenta o 
tempo disponível para os livros.  

 

Sendo assim, para muitos, inclusive para os alunos da EJA, a literatura não tem 

objetividade, praticidade e não serve para muita coisa, é apenas fonte de prazer e 

entretenimento que nada diz sobre a vida. Não dizemos aqui que a literatura deva 

explicar a origem da vida, mas devemos falar como ela não está apartada dela, como 

metaforiza o momento em que foi e é produzida e recebida, além de dialogar com as 
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outras áreas do conhecimento. Precisa-se, urgentemente, através das pesquisas 

sobre literatura, sobre ensino de literatura e em nossas aulas de literatura, abraçar a 

busca por um papel transformador nos estudos literários que de fato mobilize “o 

universo de conhecimento do outro – o leitor – para atualizar o do texto e fazer sentido 

à vida neste mundo que é o lugar onde esse leitor realmente está”, como postula 

Eliana Yunes em Tecendo um leitor: uma rede de fios cruzados (2009). 

  

3.1.3 Plano  

 

O trabalho com a sequência didática propiciou à turma o contato com dois 

gêneros textuais de forma motivadora, por meio da utilização de materiais didáticos 

diferenciados, partindo de conhecimentos já existentes e de outros inovadores, a fim 

de que os alunos extrapolassem as paredes da sala de aula e estendessem seu 

conhecimento além do planejado pelo currículo escolar proposto.  

Neste projeto, leitura e produção de textos caminharam lado a lado, ou seja, as 

leituras resultaram numa produção escrita, levando os alunos a inter-relacionar essas 

práticas. O objetivo foi promover o conhecimento do gênero conto, com a 

apresentação do conto “Piá não sofre? Sofre.”, juntamente com algumas cartas 

trocadas entre o autor do conto, o paulista Mário de Andrade e o escritor potiguar 

Câmara Cascudo. Para isso, optou-se por uma metodologia diversificada, variando 

desde a leitura silenciosa, oral, individual e compartilhada do conto e das cartas, a 

exibição de vídeos sobre os autores, até a escritura de cartas para serem trocadas 

entre eles e de um conto individual, com o intuito de mostrar a relação entre os dois 

gêneros. 

Portanto, quando se busca a formação do leitor literário, é importante conceber 

um trabalho que proporcione ao aluno-leitor a compreensão da literatura como arte 

próxima, não distanciada, mas fazendo parte de seu mundo, como fonte de saber e 

de beleza. Trata-se, portanto, de um processo que parte de um princípio: 

 

O trabalho com a literatura tem de passar, necessariamente pela 
leitura de textos literários. Esse tipo de leitura é uma porta aberta para 
ressignificações, associações, transformações. Lidar com a literatura 
na sala de aula implica promover um encontro especial com a leitura 
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do texto literário, de modo que o aluno descubra as múltiplas faces da 
linguagem e se torne, essencialmente, um leitor literário. (CAFIERO et 
DIAS, 2012, p. 56) 

 

Após a leitura de cada texto, foi realizado um trabalho de interpretação oral 

seguido de atividades e produção de textos, correções coletivas, incentivando, 

também, as habilidades dos alunos no desenho, na apresentação oral e teatral. O 

objetivo foi sendo alcançado paulatinamente; percebeu-se pelas observações, 

produções e avaliações realizadas em sala, uma vez que eles interagiram bem com 

os gêneros, tanto na leitura, como na produção textual. 

Não se pode afirmar que eles adquiriram, em tão curto espaço de tempo, uma 

excelente competência textual, mas as produções dos gêneros “carta” e “conto” feitas 

por eles, no desenrolar da aplicação da sequência didática, pôde comprovar a 

apropriação desses gêneros enquanto unidade textual, como atividade concreta de 

linguagem. Sobre esse aspecto, postula Bronckart (2007, p. 77): 

 

A noção de texto, portanto, designa uma unidade concreta de 
produção de linguagem, que pertence necessariamente a um gênero, 
composta por vários tipos de discurso, e que também apresenta os 
traços das decisões tomadas pelo produtor individual em função da 
sua situação de comunicação. 

 

Ao término das produções textuais, os textos não foram avaliados por meio de 

nota, mas, inicialmente, através de um dos textos, separado para esse fim e exposto 

anonimamente, por meio de análise colaborativa da turma, percebendo, com a ajuda 

do professor, os possíveis “defeitos” presentes naquela primeira escritura. Em outro 

momento, todos fizeram reescrituras dos seus próprios textos. 

 

 

 

 

3.1.4 Cronograma de Ação 
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Tema: Estudo dialógico entre os gêneros carta e conto, com ênfase na temática 
do afeto 

AULA DESCRIÇÃO DA AULA TEMPO 

Aulas I e II. 

02/03/2015 

_Questionamento inicial sobre se eles sabiam quem eram 
Câmara Cascudo e Mário de Andrade. Os alunos sabiam 
muito pouco a respeito de Câmara Cascudo, apenas que 
havia um museu em Natal com o nome dele. Sobre Mário 
de Andrade não conheciam nada; 

_ Diante dessa falta de informação sobre os escritores 
que este projeto pretendia trabalhar, achamos necessário 
falar aos alunos um pouco sobre Mário de Andrade e 
Câmara Cascudo. Para nosso auxílio e para tornar as 
aulas mais dinâmicas, selecionamos alguns vídeos que 
contam um pouco sobre os autores: vídeo 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=-F3jl57wlVM. Título: 
Câmara Cascudo e o Modernismo. Resumo: “Escavador 
das tradições mais enraizadas do Brasil, um dos mais 
importantes pesquisadores do folclore nacional também 
teve sua participação no movimento cultural de 1922. Foi 
Câmara Cascudo, em contato com Mário de Andrade, um 
dos condutores das ideias modernistas para o Nordeste 
do país. Quem descobriu a ligação foi o professor doutor 
Humberto Hermenegildo, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.” Vídeo 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=AYkET7glBvA. Título: 
Literatura – Mário de Andrade reinventando o Brasil Parte 
1-4. Vídeo 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=9GEb1aaIEFs. Título: 
Semana de Arte Moderna. Vídeo 4: 
https://www.youtube.com/watch?v=1q7Stx1hqW8. 
Resumo: “O mundo da literatura, programa exibido pela 
SESCTV, vai até Natal-RN para entrevistar a filha e a neta 
de Câmara Cascudo e mostrar a casa que abrigou a 
família durante muitas décadas. Para completar, o 
especialista Tarcísio Gurgel conta um pouco mais sobre 
a trajetória intelectual do escritor”; 

_Após a exibição dos vídeos, foi feita uma roda de 
conversa a respeito dos dois escritores, qual a relação 
que eles tinham, e o contexto histórico no qual os dois 
estavam inseridos. Conceitos e explicações sobre o 
Regionalismo e o Modernismo foram acrescentados. 
Levei à sala alguns folhetos explicativos sobre a Semana 
de arte Moderna, contendo textos, poemas e imagens 
que foram passados de mão em mão na roda. 

 100 min. 

Aulas III e 
IV. 

_Introdução ao assunto das cartas trocadas entre 
Câmara Cascudo e Mário de Andrade. Como foram 
selecionadas quatro cartas para serem trabalhadas com 

100 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=-F3jl57wlVM
https://www.youtube.com/watch?v=AYkET7glBvA
https://www.youtube.com/watch?v=9GEb1aaIEFs
https://www.youtube.com/watch?v=1q7Stx1hqW8
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04/03/2015 
a turma, a classe foi dividida em quatro grupos, cada um 
ficando com um exemplar das quatro cartas. Foi sugerido 
que fizessem uma leitura silenciosa e anotassem 
aspectos que chamassem a atenção do grupo; 

_Após a leitura silenciosa, um integrante de cada grupo 
leu a sua carta, obedecendo-se aí a ordem na qual elas 
foram escritas, as datas contidas nelas: a primeira, “São 
Paulo, 6 de março de 1929” (MA); a segunda, “Natal, 10 
de abril de 1929” (CC); a terceira, “São Paulo, 6 de agosto 
de 1929” (MA); e a quarta, “Natal, 3 de setembro de 1929” 
(CC); 

_ Passado o momento da leitura oral, cada grupo teve um 
tempo para expor os elementos que mais chamaram a 
atenção nas cartas lidas. Aspectos citados:  

 O V. (maiúsculo) no lugar de “você”; 

 Algumas expressões em outra língua, no 
caso, a língua inglesa: “All right” (CC, 10 abr 1929 
e CC, 3 set 1929); “and farmer” (CC, 3 set 1929); 
“pijama and caju” (CC, 3 set 1929); 

 Nomes de várias pessoas que eles não 
conheciam: “Jorge Fernandes, Soares de Passos, 
Jorge de Lima, Mário Sobral, Emile Gebhard, 
Bernardino de Sousa (CC, 3 set 1929); “Assis 
Cintra” (CC, 10 abr 1929);  

 Palavras escritas fora do padrão da norma 
culta: “cumpanhero”, “beim, mai” (MA, 6 mar 1929); 
“ôto Máro” (CC, 10 abr 1929); “sodade” (MA, 6 ago 
1929); “piquinina”; “danisca”; “pólista” (CC, 3 set 
1929); 

 Frases e expressões que denotavam o 
grande apreço e afeto que nutriam um pelo outro: 
“Acabei só quando o egoísmo me pediu que não 
sofresse mais de saudades tamanhas.”; “Abraço 
todos, num abraço fechado de coração que sabe 
mesmo querer bem. E então você... gema nesta 
acocho de tamanduá que te mando”. (MA, 6 mar 
1929); “Toda a noite, temos um minuto para falar 
no Mário... Com uma saudade tipo graúdo, seu 
mano”, “Tenha V. três costelas partidas por um 
acocho, sequaz. (CC, 10 abr 1929); “Cascudinho, 
Cascudão, Olhai pro céu, olha pra ... mim”; “E pra 
você, seu mano, nada menos que os meus setenta 
e cinco quilos atuais de quem está mais magrinho, 
o pobre! É sodade, é sodade!” (MA, 6 ago 1929). 

_Após esse momento de exposição dos elementos que 
mais chamaram a atenção nas cartas lidas, e como os 
alunos ficaram curiosos para saber quem eram as 
pessoas citadas nelas, os grupos foram à sala de vídeo 
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(previamente agendada) para pesquisarem esses nomes, 
cada grupo com dois. Ficou agendada, para a próxima 
aula, a exposição das biografias pelos grupos. 

 Aula V e 
VI. 

06/03/2015 

 _No primeiro momento, os grupos se reuniram 
novamente e fizeram uma breve exposição da biografia 
das pessoas citadas nas cartas, pesquisadas no dia 
anterior; 

_ Em seguida, a aula foi expositiva-dialogada a respeito 
de gêneros textuais (o que são, para que servem, com 
que propósito atuam, para quem são dirigidos, onde 
aparecem, como se configuram). Na aula, foram expostos 
outros tipos de gêneros (uma receita, uma propaganda, 
um conto pequeno, um poema, uma notícia de jornal e 
uma carta pessoal). Após a exposição do assunto, os 
alunos fizeram uma atividade grupal de reconhecimento 
dos gêneros e facção de um deles, sendo que cada grupo 
ficou com um tipo para produzir e expor; 

_ Com o objetivo de treinar a escrita de cartas, foi 
sugerida uma brincadeira com os alunos: Um amigo 
secreto. Nessa brincadeira, os alunos tiraram um nome 
de outro aluno e, de forma anônima, deveriam escrever 
para o aluno cujo nome foi tirado no papel, daí eles 
tiveram que criar um pseudônimo enquanto destinatários. 
A caixa dos correios foi feita por um deles com uma caixa 
de papelão e afixada sobre o armário da sala. Todos os 
dias, ou no mínimo em dias alternados, eles teriam que 
escrever uma carta respondendo à recebida. Essa 
brincadeira de troca de cartas anônimas durou duas 
semanas. Eles ficaram muito à vontade para mostrar 
essas cartas ou não, mas quase todos queriam mostrar 
diariamente. Ao final desse período (20/03), os alunos 
produziram uma última carta na qual eles escreveram 
seus verdadeiros nomes. Essa carta foi entregue e faz 
parte dos nossos dados gerados. 

100 min. 

Aula VII e 
VIII. 

10/03/2015 

_ Como já tinha sido falado sobre gêneros textuais em 
aulas anteriores, comecei a aula entregando o conto “Piá 
não sofre? Sofre.”, do Livro Os contos de Belazarte 
(2008) de Mário de Andrade, sugerindo uma leitura 
silenciosa. Alguns reclamaram dizendo que “era grande”, 
mas ao começarem a ler, o silêncio reinou e todos foram 
absorvidos pelo texto. Foi sugerido que lessem mais de 
uma vez, observando pontos que chamassem a atenção 
deles; 

_ Após a leitura silenciosa, abriu-se uma roda de 
conversa a respeito do conto. Aspectos percebidos pelos 
alunos: 

100 min. 
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 A falta de afeto, de cuidado, de carinho, de 
amor com o menino Paulino; 

 A crueldade das pessoas adultas para com 
a criança; 

 A extrema pobreza em que a família vivia; 

 A origem estrangeira da Teresinha, fato que 
eles perceberam por algumas palavras e 
expressões ditas por ela: “figlia dum cane” (p.2); 
“figliuolo mio” (p.2); “Stá zito, guaglion” (p.2); 
“Mamma”(p.9). No conto mesmo, eles perceberam 
que a origem era italiana: “E mandava que 
Teresinha agora se arranjasse, porque não estava 
pra sustentar cachorrice de italiana acueirada com 
espanhol.”(p.5); 

 A contextualização com os dias atuais, em 
que as crianças continuam a sofrer maus-tratos 
dos pais, da família, da sociedade em geral; 

 As profissões que, nos dias atuais, quase 
não se encontra mais: lavadeira de roupas, 
carroceiro. 

_ Em seguida, os elementos da narrativa foram 
trabalhados de maneira expositiva-dialogada. Após a 
exposição, os alunos responderam uma atividade na qual 
identificavam no conto tais elementos: (narrador, 
personagens, tempo, espaço, enredo) 

Aula IX e 
X. 

12/03/2015 

_ Como foi citado pelos alunos a questão do afeto, tanto 
nas cartas de Câmara Cascudo e Mário de Andrade 
(positivamente) quanto no conto “Piá não sofre? Sofre” 
(negativamente), decidimos trabalhar outros textos que 
continham essa temática. Foram trabalhados, então, os 
poemas “Bilhete” de Mário Quintana, “O menino doente” 
e “O porquinho-da-Índia”, ambos de Manuel Bandeira. A 
turma dividiu-se em três grupos, cada um ficou com um 
poema para apresentá-lo, utilizando-se de pintura, 
desenho, representação cênica, além da declamação 
para a turma. Os desenhos dos poemas foram expostos 
na sala, num mural. 

100 min. 

Aula XI e 
XII. 

16/03/2015 

_Fazendo um paralelo com o menino Paulino do conto 
“Piá não sofre? Sofre.”, foi apresentado aos alunos o 
conto “Negrinha” de Monteiro Lobato, criança que 
também sofre maus-tratos. No caso dela, por ser filha de 
escravos, negra, pobre. O contexto da escravatura no 
Brasil foi um pouco trabalhado na aula, para 
contextualizar o processo de sofrimentos pelos quais 
Negrinha passou;  

100 min. 
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_ Após as leituras silenciosa, oral individual e grupal, 
foram feitas atividades de compreensão do texto e de 
identificação dos elementos da narrativa. 

Aula XIII e 
XIV. 

18/03/2015 

_Produção textual: de posse dos elementos vistos nos 
dois contos trabalhados, foi feita na sala a construção de 
um conto coletivo curto, sob a orientação do professor. A 
sala foi dividida em quatro grupos e cada um se 
encarregou de criar um elemento da narrativa: 

 1º grupo: criar um narrador, alguém que 
contasse a história (quem seria, como seria, se era 
personagem, se era onisciente ou só observador); 

 2º grupo: criar os personagens (no mínimo 
três, pois o conto seria curto); 

 3º grupo: escolher o espaço, ou os espaços, 
onde o conto seria ambientado; 

 4º grupo: pensar em um tempo, no qual 
seriam discorridas as ações dos personagens 
(minutos, horas, dias, semanas, meses, anos). 
Para facilitar, o tempo teria que ser cronológico. 

_ O enredo foi criado na hora pelos grupos. Um grupo 
iniciou a história, o grupo seguinte continuou e assim 
sucessivamente, a história foi rodada pelos grupos até 
chegar ao seu final. Enquanto isso, o professor foi 
colocando no quadro a história que ia sendo contada; 

_ Após esse momento, foi feita uma leitura do conto, 
alguns ajustes de concordância que eles mesmos 
perceberam que precisava, e cada um, individualmente, 
passou o conto da lousa para o seu caderno. 

100 min. 

Aula XV e 
XVI. 

20/03/2015 

_ Nesse dia, foi a descoberta do “Amigo Secreto” com a 
entrega de uma carta devidamente assinada ao 
professor. Foi um momento de interação da turma, de 
divertimento, e contou com um lanche coletivo 
organizado pelos alunos. 

100 min. 

Aula XVII e 
XVIII. 

23/03/2015 

_ Produção textual: cada aluno produziu em sala seu 
próprio conto e entregou ao professor. Essa atividade 
contou com a ajuda do professor em determinados 
momentos, fazendo atendimentos individuais. 

100 min. 

Aula XIX e 
XX 

25/03/2015 

_Foi escolhido um conto mais problemático, e sem citar o 
nome do autor e, com o auxílio do Datashow, que o 
projetou na lousa, foi feita a reescrita coletiva com o 
auxílio de todos; 

_ Após esse momento, individualmente, o professor 
chamou os alunos e orientou as eventuais falhas contidas 

100 min. 
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na produção textual, sugerindo uma reescrita para 
melhorar o conto e entrega na próxima aula. 

Aulas XXI 
e XXII 

27/03/2015 

_ Entrega dos contos reescritos para o professor; 

_ Leitura, com autorização, de alguns contos para a 
turma; 

_Sala de informática: com o auxílio do profissional de 
informática, digitação dos contos para exposição em varal 
literário na sala de aula e entrega da versão digitada ao 
professor. 

100 min. 

31/03/2015 _Encerramento: entrega de uma cópia digitada do conto 
ao professor; 

_Exposição dos contos digitados no varal literário; 

_ Convite às outras turmas do turno noturno para virem 
conhecer o trabalho; 

_ Lanche coletivo. 

100 min. 

Tempo total  1200 min 
(21ha) 

 

A atividade iniciou-se no dia 02/03/2015 e encerrou, com a entrega dos 

trabalhos, no dia 31/03/2015. Todas as atividades da sequência didática foram 

realizadas em dias alternados, reservados para esse fim. A disciplina de Língua 

Portuguesa tem duas horas/aula por dia, todos os dias da semana, haja vista a 

disciplina ser dada em um bloco de seis meses. 

 

3.1.5 Avaliação dos dados gerados 

 

O material produzido foi de qualidade razoável, haja vista as próprias 

deficiências do aluno da EJA e também à enorme carência social que aflige a maioria 

dos alunos, porém houve interesse da turma em produzir os textos e acompanhar a 

sequência das aulas. As atividades individuais e em grupo foram socializadas com o 

restante da turma, na forma de rodas de conversa, gerando grande entusiasmo nos 

colegas, pois os alunos compartilharam experiências, trocaram informações e 

socializaram as suas produções textuais (em anexo). 
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As questões tratadas na correspondência de Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade apareceram também nas cartas produzidas pela turma. Uma delas, a mais 

latente, foi a questão afetiva: “Queria te dizer que você é muito especial e te amo 

muito, [...] você sempre será o melhor para mim, eu te amo.” (Carta 3); “Te amo demais 

minha doida que eu amo.” (Carta 07); “[...] você sempre foi um baixinho irritante, mas 

que eu amo muito e não vivo sem.” (Carta 8); “[...] sei que nos conhecemos agora, 

mas já te considero.” (Carta 09); “Conte comigo para sempre, saudades.” (Carta 10); 

“Saiba que você é muito importante para mim, apesar de você falar errado, mas 

estamos aí juntas.” (Carta 11); “Cara eu amo você, tu és minha melhor amiga e sempre 

vai ser! Beijão” (Carta 12); “[...] você é uma parte muito importante da minha vida, [...] 

Te amo demais, quero expressar isso em palavras, mas desejo ainda mais que a 

gente se encontre para que eu demonstre em meus gestos e atitudes. [...] Com muito 

amor.” (Carta 13). 

Além da questão afetiva, apareceram também outras questões, como os 

tratamentos carinhosos que dispensaram uns aos outros, nas missivas, assim como 

os dois escritores: “BF”2 (Carta 02); “Minha doida”, “BFF3” (Carta 07). 

Outra questão que permeou as cartas de Câmara Cascudo e Mário de Andrade 

foi a informalidade na escrita, o que denotava intimidade entre eles. Essa questão 

também apareceu nas cartas analisadas, por meio de emoticons (pequeno conjunto 

de caracteres tipográficos que normalmente são usados nas comunicações escritas 

de programas de mensagens na internet) e expressões da oralidade: “rs4” (Carta 02); 

“<35” (Carta 04); “kkkkk6” (Cartas 05 e 07); “:37” (Cartas 06 e 08); “Um xeru nos zói” 

(Carta 08); “[...] mas daí você foi morar no mesmo apartamento que eu, nossa!!!” 

(Carta 12). 

Assuntos do cotidiano também eram sempre tratados pelos modernistas 

Cascudo e Mário. As cartas analisadas no trabalho trazem esse viés: “Hoje teve jogo 

do Real Madri e Barcelona”, “E Washington, ainda não desistiu de Ana Clara?” (Carta 

05); “Claro, que tal nos encontrarmos amanhã com o Jacinto e a Cleocinda?” (Carta 

                                                           
2 Sigla utilizada entre os jovens que significa Best Friend. 
3 Sigla utilizada entre os jovens que significa Best Friend Forever. 
4 Conjunto de letras usadas na linguagem da internet que significa “risos”. 
5 Conjunto de caracteres usados na digitação que, na internet, transforma-se em um coração. 
6 Repetição da letra “k” significando risada ou gargalhada. 
7 Conjunto de caracteres usados na digitação, que na internet, transforma-se em uma carinha sorrindo. 



58 
 

06); “No dia do noivado da minha prima, você tava lá no parquinho.” (Carta 07); “Você 

me deve um açaí, amanhã eu cobro.” (Carta 08); “Venho aqui, por meio desta carta 

para te convidar para irmos a Caicó em 2016 para o melhor carnaval do RN.” (Carta 

10); [...] quando iremos para Caicó? Gostaria de conhecer esse sertãozinho.” (Carta 

11). 

Os contos produzidos pela turma, que fazem parte da análise, trazem os 

elementos da narrativa, assunto trabalhado em sala, e em comum com o conto “Piá 

não sofre? Sofre.” de Mário de Andrade, o sofrimento de alguns personagens em 

alguns deles. Contos que abordam essa temática: “Romeu e Julieta” (Conto 01); “A 

escola e os alunos” (Conto 02); sem título (Conto 04). 

 

3.1.6 Conclusão 

 

Refletir sobre o ensino de literatura perpassa pela leitura e hoje significa pensar 

que a inserção na sociedade atual exige que o aluno saiba encontrar caminhos para 

selecionar, organizar e sistematizar a multiplicidade de informações disponíveis e 

conduzir-se como sujeito de sua aprendizagem.  

Há um caminho a ser percorrido pelo professor quando pretende iniciar seus 

alunos na leitura do texto literário, e esse caminho conduz para o prazer do texto, 

como bem postula o crítico Harold Bloom (2001, p. 25): 

 

Lemos, intensamente, por várias razões, a maioria das quais 
conhecidas: porque, na vida real, não temos condições de “conhecer” 
tantas pessoas, com tanta intimidade; porque necessitamos de 
conhecimento, não apenas de terceiros e de nós mesmos, mas das 
coisas da vida. Contudo, o motivo mais marcante, mais autêntico, que 
nos leva a ler, com seriedade [...] é a busca de um sofrido prazer. 

 

O trabalho com os gêneros “carta” e “conto”, com ênfase na leitura e escrita, 

perpassado pela temática do afeto e compreendido dentro de uma sequência didática 

foi significativo, pois levou os alunos a refletirem sobre a organização de cada um 
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deles, tudo isso de maneira reflexiva, já que os gêneros são construções dinâmicas 

e, portanto, variam com o tempo e de acordo com a apropriação de cada autor. 

Portanto, as atividades propostas têm de respeitar seus interesses, seu 

universo, caso contrário as expectativas em torno da atividade realizada pela escola 

tornam-se estéreis. Sobre isso, postulam Cafiero et Dias (2012, p. 58)): 

 

O trabalho com o texto literário precisa despertar nos alunos o gosto 
pela leitura e, simultaneamente, desenvolver sua capacidade 
argumentativa e crítica. Recursos didáticos e pedagógicos atualizados 
e dinâmicos são elementos úteis nas aulas de literatura. Assim, a 
proposição de debates, discussões, o estímulo ao posicionamento 
crítico em atividades como seminários, a participação em encenações 
e dramatizações são alternativas à elaboração de fichas formais de 
leitura, perguntas fechadas sobre o texto, provas de livros.  

 

A sequência didática aplicada em sala de aula contemplou essa dinamicidade, 

pois contou com exibição de vídeos, rodas de conversas, discussões pós-leituras, 

confecção e troca de cartas, produção de conto, releituras e reescrituras, exposição 

dos contos produzidos, entre outros. 

As aulas de literatura passaram a ser mais prazerosas com o uso da sequência 

didática, pois a relação dos alunos com o universo literário pareceu bem mais íntima, 

visto que alguns alunos relataram que antes achavam o texto literário difícil e distante 

deles e agora sentiam-se, inclusive, capazes de produzir seus próprios contos. Essa 

articulação mais efetiva sugerindo formas de trabalhar o texto literário, em que o aluno 

antes de ser produtor é leitor, compartilha o que lê e interpreta suscitando novos 

olhares, tem o intuito de formar sujeitos pensantes que são leitores críticos e não 

reprodutores de ideias alheias e sem sentido, pois “o texto instrui e o leitor constrói.” 

(COMPAGNON, 200 p. 150). Torna-os também produtores de ideias, de pensamentos 

postos no papel, representativos e representantes de si, do outro e do mundo, na 

maravilhosa viagem que é a literatura. 
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4 PROPOSTA DIDÁTICA PARA PROFESSORES – PRODUTO FINAL 

 

4.1  APRESENTAÇÃO 

 

Este material didático é fruto da aplicação de uma sequência didática na sala 

de aula do nível IV da EJA, do turno noturno da Escola Municipal Professora Terezinha 

Paulino de Lima, situada no Conjunto Parque dos Coqueiros, no bairro Nossa Senhora 

da Apresentação, na Zona Norte da cidade de Natal-RN. A sequência didática intitula-

se “Cartas e contos na sala de aula: diálogos e afetos” e é dividida em duas partes: a) 

uma leitura de quatro cartas trocadas entre Luís da Câmara cascudo e Mário de 

Andrade na década de 20 do século passado, período em que o escritor paulista 

esteve em Natal em visita ao amigo de cartas; b) uma leitura e exploração do conto 

“Piá não sofre? Sofre.” do livro Os contos de Belazarte, obra escrita nesse período, 

inclusive citada em uma das cartas de Andrade a Cascudo: “No mês que vem principio 

ajuntando arame pra editar as Histórias de Belazarte, livro engasgado na minha vida 

e que carece de sair pra eu andar mais sem tropeço.” (MA8, 6 ago, 1929), e de como 

o afeto permeia essa correspondência e faz falta em alguns personagens do conto. 

A concepção do afeto é bastante vasta e está inserida em vários ramos das 

ciências e artes, como a História, a Filosofia, a Psicanálise (especialmente com Freud 

e Lacan), e também a Literatura. Carlos Pinto Corrêa, psicanalista, membro do Circuito 

Psicanalítico da Bahia, no seu artigo “O afeto no tempo” (2005, p. 2) postula que 

 

Na filosofia, entende-se como afeto, em seu senso comum, as 
emoções positivas que se referem a pessoas e que não têm o caráter 
dominantemente totalitário da paixão. Enquanto as emoções podem 
se referir a pessoas e coisas, os afetos são emoções que 
acompanham algumas relações interpessoais, das quais fica excluída 
a dominação pela paixão. Daí a temporalidade indicada pelo adjetivo 
afetuoso que traduz atitudes como a bondade, a benevolência, a 
inclinação, a devoção, a proteção, o apego, a gratidão, a ternura, etc 

                                                           
8 A partir deste ponto, sempre que nos referirmos a uma carta de Mário de Andrade, indicaremos o 

código MA; sempre que nos referirmos a uma carta de Câmara Cascudo, indicaremos o código CC. 
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Corrêa discorre sobre a concepção filosófica do afeto, pontuando que o tema 

faz parte da reflexão de praticamente todos os filósofos, desde a Antiguidade até 

nossos dias. Sem esgotá-lo, cada autor traz novas luzes ou novos conflitos sobre o 

afeto, desde Aristóteles e Platão, passando por Santo Agostinho e por São Tomás de 

Aquino, terminando com Freud e Lacan. Aristóteles chamou de afetivas as qualidades 

sensíveis porque cada uma delas produz uma afeição dos sentidos concernentes à 

alma. Já Santo Agostinho e São Tomás de Aquino mantêm o ponto de vista 

aristotélico, defendendo que as afeições precisam ser moderadas pela razão, pois 

esse caráter passivo das afeições da alma parecia ameaçar a autonomia racional. 

Ainda segundo Corrêa, Freud entende o afeto como um estado emocional que 

inclui toda a gama de sentimentos humanos, do mais agradável ao mais insuportável, 

manifestado de forma violenta, física ou psíquica, de modo imediato ou adiado. Assim 

além do entrelaçamento conceitual, estamos diante de um acontecer permanente e 

intenso na vida do homem, companheiro desde o nascimento até a morte. Lacan o 

entende como uma relação, um acesso direto ao verdadeiro independente da cultura, 

da época ou da língua, expressando-se como as lágrimas na tristeza e o riso na 

alegria. 

Corrêa (2005, p. 6) termina seu artigo postulando que: 

 

O afeto está sempre ligado àquilo que nos constitui como sujeitos 
desejantes em nossa relação com o outro semelhante, com o grande 
Outro, como lugar do significante e da representação do objeto a. A 
manifestação literária do afeto tocando todos estes pontos é como se 
tocasse o Real, que o poeta toma como se fosse a própria vida. Esta 
é a matéria-prima fundamental da poesia.  

 

Câmara Cascudo e Mário de Andrade, apesar de pouco terem se encontrado, 

desenvolveram relações de amizade, permeadas de afeto, fato comprovado nas suas 

cartas, que vinham sempre cheias dessas expressões, incidindo sobre o tempo vivido 

por ambos, suas relações familiares, de trabalho, projetos, sonhos futuros, 

lembranças passadas. 

Em meio a toda essa efervescência cultural, eles mantinham, nas cartas, 

muitas expressões de afeto, tanto nas saudações como nas despedidas. Logo nas 
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primeiras correspondências, o tom era mais formal, tratando-se nas saudações pelo 

nome completo, mas com o desenrolar da troca de cartas, logo surgiu uma afinidade 

entre eles, o que os fez tratarem-se por nomes e expressões bem afetuosos. 

De Mário para Cascudo: ”Luís do coração”; “Camaradão”; “Luisico”; 

“Cascudinho do coração”; “Cascudinho”; “Luís querido”; “Compadre Cascudo”; 

“Cascudinho e tanto”; “Meu querido Cascudinho”; “Cascudito”; “Cascudinho velho”; 

“Cascudete velho de guerra”; “Cascudete amigo e confrade”; “Cascudinho, meu amigo 

velho”; “Cascudo, meu velho”; “Cascudete querido”. (MA, 14 ago 1924 – 13 ago 1944). 

De Cascudo para Mário: “Amigão”; “querido amigo”; “Mário querido”; “Mano 

Mário”; “Mário, bestão querido”; “Mário do coração natalense”; “Mário queridão”; “Meu 

querido Mário”; “Mário rei Mano bestão querido”; “Mário querido da revista e meu”; 

“Mário tutti baiano do coração tabatinguera”; Mário camaradão”; “’Compadre’ Mário”; 

“Meu querido amigo”; “Mário mano”; “Mário do coração pôlista”; “Mário do coração 

brasileiro”; “Mário, querido, do coração bolchevista”; “Mário amigo”; “Pôlista marista”; 

Meu caro Mário”; “Macunaíma”; “Velho Mário”; “Mário do Catete”; “Mário velho amigo”; 

“Mário, velhão querido”; “Mário amigo”; “Mário velho”; “Macunaíma querido”; (CC, 25 

ago 1924 – 12 jun 1944) 

Da mesma forma afetuosa com que se saudavam, despediam-se, sempre com 

saudades, lembranças, pesar por estar longe, esperanças de encontro e reencontro. 

De Mário para Cascudo: “Um sincero aperto de mão.”; “Aqui vai o meu sincero 

desejo de o conhecer pessoalmente. Abracemo-nos”; “Até breve. Escreva e venha por 

aqui. Nos abraçaremos. Que bruta conversa que havemos de ter, nem é bom pensar!”; 

“Te abraço.”; “Sodade comprida do”; “Um abraço esperando”; “Me abrace.”; “Um 

abraço enorme do amigo certo.”; “Com um baita abraço do sempre.”; ‘Este abraço 

longo e pernilongo do”; “Abraço rijo”; “E veja se se lembra ainda suficientemente de 

mim pra me dar um acocho de quebrar ossos.”; “Com um acocho arrochado do”; “Te 

abraço feito doido”; “Seu sempre e mais que sempre.”; “Um beijão pra boca do Potengi 

e saudade pra todos.”; “Um baita abraço do sempre amigo que te quer bem e um beijo 

pras mãos de sua mãe. Me lembro sempre dela, tão boa.”; “E então você... gema 

neste acocho de tamanduá que te mando.”; “É sodade, é sodade!...”; “Abracemo-nos. 

Quando vem por cá?”; “Me lembre a todos os seus com o melhor carinho e acredite 

neste companheiro velho de guerra, que aqui vai inteirinho num abraço acochado que 
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não para mais.”; “E pra você o abraço sempre amigo e verdadeiro do”; “Me queira bem 

sempre e abrace a todos aí com a maior saudade”; “Te abraço. E me lembre a todos, 

dessa sua [casa] minha e família minha.”; “Ciao. Mando a bênça pro afilhado e pra 

vocês todos o abraço e a saudade mais fraternos deste, não sei o quê, franqueza, 

deste sempre.”; “Quanto a nós, nos abracemos todos em torno de Fernando Luís, 

fecho definitivo da nossa vida em comum.”; “O meu carinho mais terno pro Fernando 

Luís, e pra você um abraço de perfeita amizade e gratidão do”; “Me beije o Fernando 

Luís por mim e aguarde só este acochado abraço do sempre.”; “E este seu abraço 

muito irmão do”; “E pra você, seu mano, a lembrança completa do”; “Um abraço 

fidelíssimo do”; “Com o abraço mais amigo e afetuoso pra todos os seus, do” (MA, 14 

ago 1924 – 13 ago 1944). 

De Cascudo para Mário: “Com admiração, seu”; “E receba V. um longo abraço 

do”; “Seguro e fiel”; “Abraços do”; “Abração do”; “Abração, deste seu”; “E adeus, 

paciente amigo mártir.”; “Abraços e pêsames, do seu”; “Abraços, abraços, abraços.”; 

“Abraço grande do seu”; “Grande abraço, meu amigo, grande abraço. E se V. estiver 

com a cara limpa um beijo também. Escreva.”; “Ciao. Um abraço enorme e saudoso, 

imensamente grato e amigo do”; “Abração.”; “Dê cá um abração. Seu”; “Abraços deste 

invariável e seguro”; “Grande abraço deste seu seguro e fiel amigo.”; “Grande e 

descansado abraço”; “E o abraço mais carinhoso do”; “Afetuosamente”; “Tenha V. três 

costela partidas por um acocho, sequaz.”; “Adeus, mano querido. Guarda um 

tempinho para mim na semana. Ou no mês. Escreve. Com mil demônios, escreve, 

burguês proprietário.”; “Seu mano.”; “Abraço muito afetuoso deste seu”; “Abração 

deste seu cada vez mais o mesmo”; “Todos os desta sua amada tribo se recomendam 

com uma saudade bruta. Adeus, bestão querido. Seu”; “Adeus, Máro, abração deste 

mano”; “Ciao. Abraço de todo tamanho.”; “Abraços e beijos. Minhas lembranças a 

todos os seus.”; “Leal abraço solidário deste mano potiguar”; “O povo daqui manda 

um caçuá de abraços.”; “Mande a bênção do Fernando Luís e abrace o pai do 

mesmo...”; “Abençoe o Nando e abrace este seu imutável”; “Abraços e afetuosos 

murros deste seu”; “Ti abraço, bestão querido!”; “Receba o afeto” (CC, 25 ago 1924 – 

12 jun 1944). 

Nessa perspectiva, almeja-se que esses materiais produzidos funcionem como 

um incentivo ao ensino de literatura, com vistas a formar leitores e escritores mais 

conscientes, críticos e desejosos dessas práticas, podendo ser utilizados por 
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professores em escolas de educação básica em seu trabalho nas salas de aula de 

literatura, conforme a necessidade verificada, esperando promover o encontro dos 

alunos com o texto literário de maneira mais dinâmica, mais contextualizada, mais 

prazerosa. 

A proposta consta de duas atividades: uma sobre carta e outra sobre conto. 

Segundo Dolz (2010, p.82), a sequência didática pode ser definida como um 

conjunto de atividades escolares organizadas sistematicamente em torno de um 

gênero de texto. Referenciando essa afirmação, Costa (2012, p. 44) postula: 

 

Os gêneros são os textos que as pessoas utilizam diariamente e que 
são caracterizados por padrões sociocomunicativos, cuja definição se 
dá por meio de composições funcionais, objetivos da enunciação e 
estilo, e por certos parâmetros como: finalidade, destinatários e 
conteúdo. 

 

Apesar de flexíveis, os gêneros são formas de certo modo estáveis, pois 

definem o que pode ser dito, escrito na sua produção; e o que dizer e escrever pode 

estabelecer a escolha de um determinado gênero. Ao nos apropriarmos de um gênero 

para nos comunicarmos, o transformamos em instrumento de produção de nossos 

textos, de acordo com nossas intenções enunciativas. Para Schneuwly (2010, p. 22), 

“para se tornar mediador, para se tornar transformador da atividade, precisa ser 

apropriado pelo sujeito; ele não é eficaz, senão à medida que se constroem por parte 

do sujeito, os esquemas de sua utilização”. 

Paulo da Silva Lima, no artigo “Gêneros, sequências didáticas e produção de 

textos no Ensino Médio”, publicado no livro Prática de língua e literatura no ensino 

médio: olhares diversos, múltiplas propostas (2012) postula que: 

 

No entanto, esse tipo de atividade só faz sentido se o ambiente escolar 
em que ela será desenvolvida proporcionar aos alunos momentos de 
produção textual, sem que isso se converta, necessariamente, num 
objeto de ensino sistemático. Por isso, as sequências não podem ser 
encaradas como um manual a ser seguido de forma rígida, mas 
apenas como uma estratégia de ensino que, dependendo da 
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necessidade, pode a todo momento ser reformulada. (LIMA, 2012, p. 
178) 

 

Tendo contato com exemplares do gênero, ouvindo ou lendo-os, os alunos se 

situam acerca de suas características e funções, de modo que eles o pratiquem, de 

forma efetiva, numa situação de interação verbal, produzindo assim, textos para 

interlocutores reais.  

Uma sequência didática para o gênero carta pode seguir, de forma sucinta, os 

seguintes elementos básicos de funcionamento: na apresentação da situação, o aluno 

deverá saber que o gênero a ser produzido é a carta pessoal e que ele será remetente, 

emissor de uma mensagem para um colega, como também destinatário, pois irá 

receber respostas desse colega a quem destinou a sua carta; o local de produção 

tanto pode ser a sala de aula, como também ser feito como tarefa para casa. O local 

de troca das cartas será na própria escola. 

Já para o gênero conto, a estrutura será praticamente a mesma, sendo que o 

aluno será enunciador/escritor de histórias e o destinatário será o professor (embora 

apenas de imediato, pois o leitor pode ser qualquer pessoa que domine o código 

referente ao gênero). O local de produção será a sala de aula e a apresentação dos 

contos produzidos pode ser no auditório para toda a escola, podendo ser leitura ou 

apresentação musical ou cênica deles. 

Portanto, ao propor essa sequência didática nas aulas de literatura da EJA, 

 

[...] esperamos tanto da escola como do professor uma 
conscientização, cada vez maior, sobre a importância do aluno como 
protagonista de sua própria formação. Por isso, estabelecendo 
estratégias de ensino que busquem tornar a sala de aula um 
verdadeiro local de interação, o professor estará contribuindo para que 
o aluno se torne um bom produtor de textos e também um indivíduo 
capacitado para atuar de forma mais efetiva como cidadão brasileiro 
(LIMA, 2012, p. 184) 

 

Faz-se necessário ressaltar que é importante investir na qualidade da leitura 

dos nossos alunos, sabendo que eles geralmente conseguem decifrar o texto e terem 
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uma ideia geral sobre o que o texto está dizendo. Para isso, o professor precisa, de 

um lado, exigir mais inferências dos seus alunos/leitores e, de outro, respeitar a 

diversidade de leituras possíveis, compreendendo a origem das diferentes 

interpretações. Certamente, com esse investimento na competência em leitura, cria-

se condições e permite-se ao jovem, ao adulto atingir outro patamar de 

desenvolvimento, fazendo com que ele encontre caminhos para distinguir, arrumar e 

metodizar a multiplicidade de informações disponíveis e conduzir-se como sujeito de 

sua aprendizagem.  

 

4.2 OBJETIVO 

 

  Aproximar os alunos da EJA da literatura, discutindo a temática do afeto, 

através das cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade e do conto 

“Piá não sofre? Sofre.”, fazendo com que os alunos estabelecessem relações numa 

perspectiva que pressupõe uma situação dicotômica: as cartas contendo muitas 

expressões afetivas e o conto repleto da falta delas. Através dessa aproximação, 

torná-los leitores conscientes do seu papel enquanto observadores, críticos, e 

produtores de seus próprios textos. 

 

4.3 A LITERATURA NA ESCOLA 

 

Leite, leitura, 
Letras, literatura, 

Tudo o que passa, 
Tudo o que dura 

Tudo o que duramente passa 
Tudo o que passageiramente dura 

Tudo, tudo, tudo 
Não passa de caricatura 

De ver que viver não tem cura 
(Paulo Leminski) 
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Esta proposta de trabalho resulta da aplicação de uma sequência didática em 

sala de aula nas aulas de literatura, tomando como base algumas cartas trocadas 

entre Luís da Câmara Cascudo e Mário de Andrade e o conto “Piá não sofre? Sofre.” 

do escritor paulista, de modo a relacionar os textos a partir da temática do afeto. 

Trata-se, portanto, de um projeto importante no âmbito do sistema escolar, 

particularmente no ensino de literatura, cujos problemas remontam aos primórdios de 

sua inserção no currículo, quando se enfatizava de modo praticamente exclusivo a 

história da literatura e os procedimentos formais dos textos poéticos e ficcionais. 

Diante de tantos questionamentos e estudos que já remontam pelo menos quarenta 

anos, constata-se que os modelos de livros didáticos que temos não têm contribuído 

satisfatoriamente para formar leitores, pois poucas iniciativas foram tomadas no 

sentido de mudança nos conteúdos e na metodologia de ensino de literatura. José 

Hélder Pinheiro Alves, no artigo “Literatura: ensino e pesquisa” publicado no livro 

Olhares críticos sobre literatura e ensino (2014) postula que: 

 

Diante de tantos questionamentos, é o momento de pesquisadores 
buscarem alternativas metodológicas para o ensino de literatura e, ao 
mesmo tempo, se articularem para influir mais diretamente nas 
políticas públicas de leitura em todos os níveis. Quanto às alternativas 
metodológicas, várias pesquisas vêm sendo feitas em diferentes 
pontos do país, voltadas para o ensino de literatura em seus diferentes 
gêneros e níveis de ensino. (ALVES, 2014, p. 22) 

 

Alves reitera que em várias universidades vem tomando corpo um viés de 

pesquisa inspirada em alguns conceitos da Estética da Recepção, buscando nela 

alguns pressupostos teóricos que possam respaldar uma metodologia mais 

participativa, sobretudo no lugar central assumido pelo leitor. “Neste sentido, a ER, ao 

considerar a obra como ‘uma partitura’, reforça a ideia de que as obras estão abertas 

a diferentes possibilidades de preenchimento” (2014, p. 22), aproximando o leitor dos 

vazios que estão postos nas obras e, ao serem preenchidos, podem garantir o 

envolvimento efetivo do leitor. Cabe ao professor conceder aos alunos o direito de 

manifestar suas percepções e a justificativa de seu modo de ver. Faz-se necessário 

estabelecer um contato efetivo desse aluno, desse leitor com o texto literário de forma 

contínua, contextualizada, inteira. 
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Sobre isso, bem postulam Humberto Hermenegildo de Araújo e José Luiz 

Ferreira em O semiárido na literatura – a água dá o tom: sugestões de atividades de 

ensino (2013, p. 7): “Categorias como interdisciplinaridade e contextualização tornam-

se imperativas para a superação de um ensino e de uma aprendizagem fragmentados 

e estanques”, entendendo-se que a aprendizagem interdisciplinar é um processo 

contínuo e que prima por uma investigação primorosa desse aprender em suas fases, 

modificações, avanços e cristalizações. Requer mudança dos conceitos consolidando 

tal possibilidade na busca da compreensão de novos pensamentos e valores. 

O que se espera é que essa proposta possa contribuir para o trabalho cotidiano 

do professor em sala de aula. Isto é, que o profissional se convença de que é possível 

a vivência da literatura de um modo participativo, em que os leitores em processo 

formativo possam ser sujeitos de suas experiências leitoras. E mais: que a efetivação 

da leitura literária prime por um modelo que trate das relações múltiplas e instigantes 

da leitura, não sendo vista apenas como ensino de literatura, modelo transvestido de 

historicidade, já bastante arraigado. É preciso recriar o modo de ensinar, 

transformando a leitura em experiência contínua, não situacional; em tal condição, não 

confundida nem dependente de eventos ou restrita a instantes, é que a leitura 

acontece na sociedade, na cultura e na educação como necessidade própria, 

autêntica, liberta de quaisquer amarras impostas por propostas curriculares. 

Limitado pelas propostas curriculares alheias a sua escolha, o professor se 

deixa conduzir por um viés que não permite opções de variação, pois tem poucas 

aulas para explorar o conteúdo literário, quase sempre divididas com as necessárias 

para trabalhar o gramatical, e ele se vê no dever de seguir as regras já postuladas. 

Por isso, faz-se necessário uma reformulação, uma ênfase no ensino da literatura 

como arte, como prática humanizadora, tendo o texto literário como ponte entre 

autores e leitores, e que o professor, acompanhando e aperfeiçoando o potencial de 

leitura dos alunos, organize dinâmicas que possam obter respostas concretas de 

ressignificação do texto. 

Assim como outras formas de expressão artística, a literatura, numa visão 

humanística, promove o desenvolvimento integral do homem, que percorre, pela 

linguagem, esferas desconhecidas, inventa e reinventa realidades, presencia 

situações, alarga o conhecimento de mundo, encontra o equilíbrio emocional e 
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psíquico, desenvolve sua capacidade crítica. Seja no papel de escritor ou de leitor, a 

literatura possibilita ao homem a expansão do seu potencial criador e imaginativo, 

satisfazendo sua necessidade de ficção, extraindo do texto literário ideias que podem 

ser transmitidas, conceitualizadas, debatidas, construindo experiências, de modos 

diferentes, a cada vez que a leitura é feita. 

A bem considerar, não se ensina exatamente literatura; ensina-se com 

literatura, como postula Caio Gagliardi no artigo “Ensinar literatura: a que será que se 

destina?” publicado na revista Remate de Males (2014): 

 

O que a literatura ensina não se pode descrever como mera 
transferência de conhecimento. Não se trata de um conteúdo 
mensurável, e sim de uma vivência potencialmente depuradora da 
atenção, da percepção, da consciência, da reflexão e dos afetos. Mais 
próxima, portanto, de uma experiência transformadora do que de uma 
disciplina propriamente dita, a literatura, ela mesma, é que ensina. 

 

Os alunos tentam estabelecer com o texto o que Mikhail Bakhtin em Estética 

da criação verbal (2010) chama, quando trata da relação do ouvinte com o discurso, 

de “atitude responsiva ativa”, segundo a qual receber e compreender a significação 

linguística implica fazer negociações de sentido, numa constante colaboração entre 

autoria e recepção: 

 

De fato, o ouvinte que recebe e compreende a significação (linguística) 
de um discurso adota simultaneamente, para com este discurso, uma 
atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total ou 
parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc. e esta 
atitude do ouvinte está em elaboração constante durante todo o 
processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, às 
vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor.(BAKHTIN, 2010, 
p. 290) 

 

O trabalho com o texto literário visa a essa ativa relação entre leitor-autor-texto, 

considerando que ele apresenta propriedades composicionais capazes de serem 

mostradas, discutidas e consideradas em sua leitura, apontando sobretudo para a 

constituição desse leitor e produtor de textos capaz de se colocar como verdadeiro 
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utilizador dos recursos da língua. Por isso, a importância de se conceber o texto como 

efetivação concreta de linguagem, compondo-se de três vértices: o produtor, o 

receptor e o produto, verificadas as condições de produção. Como unidade de ensino, 

deverá ser abordado tanto no plano da produção quanto na sua compreensão. Cabe 

à escola promover essa formação identitária pela leitura literária, dando espaço para 

as subjetividades, em que cada um projete um pouco de si na leitura, pois a leitura de 

um texto é sempre a leitura do sujeito por ele mesmo, como propõe Barthes, em O 

rumor da língua (2004, p. 29): 

 

Abrir o texto, propor o sistema de sua leitura, não é apenas pedir e 
mostrar que podemos interpretá-lo livremente: é principalmente, e 
muito mais radicalmente, levar a reconhecer que não há verdade 
objetiva ou subjetiva na leitura, mas apenas verdade lúdica: e, ainda 
mais, o jogo não deve ser entendido como uma distração, mas como 
um trabalho – do qual, entretanto, se houvesse evaporado qualquer 
padecimento: ler é fazer nosso corpo trabalhar (sabe-se desde a 
psicanálise que o corpo excede em muito nossa memória e nossa 
consciência) ao apelo dos signos do texto, de todas as linguagens que 
o atravessam e que formam como que a profundeza achamalotada 
das frases. 

 

Nessa situação, esta proposta de trabalho acredita que a literatura tem papel 

fundamental na formação dos jovens e cidadãos em geral, pois não se limita a 

repassar informações ou mostrar apenas um caminho, aquele caminho que, enquanto 

professores, consideramos o mais correto, mas ajuda o aluno a tomar consciência de 

si mesmo, dos outros e da sociedade, quando aceita-se como pessoa e sabe aceitar 

os outros. Dependendo dos seus valores, concepção de mundo e realidades diversas 

que cada um deles irá se defrontar pela vida e pelas leituras afora, é na literatura que 

estão as possibilidades de escolha entre muitos caminhos a serem trilhados. “A 

literatura, como patrimônio cultural, convive com todas as formas de conhecimento e 

é imprescindível à humanização dessas formas, sobretudo em seu aspecto 

transformador” (ARAÚJO; FERREIRA, 2013, p. 9).  

 

4.4 CARTAS – PRÁTICA EPISTOLAR NOS ANOS 20 
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4.4.1 Contextualização 

 

A troca de cartas foi uma prática bastante difundida ao longo do Modernismo 

brasileiro entre os intelectuais do período que fizeram parte desse movimento, 

inferindo-se que essa prática – circulação de manuscritos, produção de textos de 

crítica e de troca de ideias – tornou-se importante instrumento no processo de 

formação e consolidação do movimento modernista, pois permitia o estabelecimento 

de fecundos debates teóricos promovidos por escritores unidos por afinidades 

intelectuais, mas separados geograficamente nas diversas regiões do país. 

 

Por ter sido tão pródiga, as cartas que puderam ser preservadas 
constituem-se hoje em importante fonte de pesquisa, consideradas a 
variedade e a densidade das discussões que elas encerram: assuntos 
pessoais mesclam-se a questões literárias, políticas e econômicas; 
queixas de intrigas entre colegas dividem espaço com comentários 
sobre estudos ou pesquisas. (MACHADO, 2012, p. 7) 

 

Nesse processo dialógico, coroado pela informalidade da escrita e também pela 

forma de tratamento entre os interlocutores, colocava-se em pauta uma rica 

diversidade de assuntos debatidos.  

Nas correspondências trocadas entre Luís da Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade, esse tratamento era bastante afetuoso, com diminutivos, expressões de 

agrado, de carinho e de muitas saudades, como postula Alessandra Castilho da 

Costa, no artigo “Ação – formulação – tradição: a correspondência de Câmara 

Cascudo e Mário de Andrade de 1924 a 1944, entre proximidade e distância 

comunicativa”, publicado no livro História do português brasileiro no Rio Grande do 

Norte (2012, p. 145): “É o relacionamento entre os interlocutores que define o espaço 

que uma determinada carta pessoal poderá ocupar entre os diversos agrupamentos 

de cartas pessoais.” Nessas cartas, os escritores tratam de assuntos pessoais, 

comuns a cartas pessoais, como família, filhos, saúde e trabalho, quanto de literatura, 

cultura brasileira, língua e música. 
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Cascudo e Mário de Andrade eram duas almas solitárias dentro do universo 

social e cultural das suas relações. Encontraram-se e, diante das afinidades eletivas 

lograram laço harmonioso de irmandade espiritual e camaradagem. Anna Maria 

Cascudo Barreto, no “Ensaio de abertura” do livro Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade: Cartas, 1924-1944 (2010) postula que nas primeiras cartas de Cascudo a 

Mário sobressai o interesse em divulgar a nordestinidade, a declaração de brasilidade 

e considerações sobre o modernismo, além do convite para o paulista vir conhecer 

Natal, acenando com a possibilidade de tranquilidade, de pureza e exotismo que 

exalava por aqui. “A Vila Cascudo – depois perdida no vórtice de negócios do meu 

avô – era quieta, rodeada de árvores, serena, com amplas janelas dando para morros 

verdes, cheia de sossego e paz.” (BARRETO, 2010, p. 9). À distância, Mário e 

Cascudo afinam-se na ânsia de abarcar, cada qual a seu modo, o referencial letrado 

e artístico do tempo. 

Essa amizade consolidada nas cartas trocadas ao longo de vinte anos (1924-

1944), repleta de troca de afeto e de bases muito sólidas, não se constituiu porque 

eles eram semelhantes, muito pelo contrário, eles eram bem diferentes nas suas 

personalidades, embora muito conscientes da sua brasilidade, o que fez com que a 

amizade intelectual e a admiração recíproca fossem crescentes: 

 

Cascudo era explosão, entusiasmo, orador perfeito de imagens 
arrebatadas, encantando ouvintes, tornando suas aulas e 
conferências sempre repletas e inesquecíveis. Mário de Andrade, mais 
introvertido, revelava: “Tenho péssima faculdade de elocução; sou 
incapaz de falar de improviso [...] por isso sou obrigado a escrever 
minhas lições, a fazer verdadeiras conferências [...]”. As maiores 
afeições são resultantes de temperamentos contrastantes. Daí a 
impressionante vitalidade da obra do “provinciano incurável”, que 
experimentava tudo o que lhe despertava curiosidade mental, viajando 
no tempo, procurando referências originais, pesquisando com a 
seriedade de um sábio, seguindo a trilha do seu talento refinado. Mário 
de Andrade, porém, o advertia: “Sem paciência e trabalho refletido, 
que só pode ser posterior ao momento da criação, não tem obra que 
seja grande. Todo trabalho deve ser pausadamente pensado, toda 
explosão estraga mais o explosivo que o alvo” – citando a filosofia de 
Souza Costa. (BARRETO, 2010, p. 11) 
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Havia um interesse e uma necessidade nessa prática de troca de 

correspondências entre os escritores de divulgação daquilo que estava sendo feito, 

que se encontrava em processo de elaboração, quer fossem pequenos trechos ou até 

textos completos que estavam produzindo, ou mesmo os já terminados esperando 

apenas a publicação, tendo como principal motivo o desejo de receberem de seus 

colegas algum tipo de manifestação sobre o texto apresentado, que poderia ser um 

simples comentário até um julgamento. Havia uma prática comum nesse período, 

comprovada por inúmeros relatos ao longo das correspondências trocadas entre 

Cascudo e Andrade, o que se manifestava por meio de um pedido de julgamento ou 

uma tentativa de publicação. Em carta enviada no dia 4 de setembro de 1925, 

Cascudo fez a seguinte advertência:  

 

Perdoe V. o papel. Estou no meio de vaqueiros e cantadores. Não há 
luz elétrica. [...] Mando três poemas para V. Leia-os, rasgue-os, 
publique-os. Como quiser. Chamei-os 1, 2 e 3. Se gostar dê-lhes nome 
pela impressão que obtiver. São absolutamente flagrantes, autênticos, 
fiéis. São seus. 

 

Como visto, Cascudo não apenas compartilhou a sua criação, como a deu ao 

Mário para que fizesse o que bem entendesse. Em carta de 4 de outubro de 1925, 

Mário comentou cada um dos três poemas, deixando bem claro que não se apropriaria 

deles, os quais considerou “bons”, “enérgicos retos” e sobre eles fez uma série de 

apontamentos, tais como: a dificuldade de entender a grafia de Cascudo, avaliações 

sobre eles e uma crítica maior ao de número 3, julgado como o mais problemático e 

sugerindo mudanças. Preocupado, talvez, com uma possível reação de desagrado 

em virtude dos apontamentos feitos, no final Mário alertou a Cascudo afirmando que 

essa era uma prática que compartilhava com outros modernistas: 

 

Não zangue não de eu estar propondo mudanças no poema que é 
seu. O Manuel e o Drummond e uma porrada de outros amigos fazem 
isso comigo e eu com eles sem nenhuma cerimônia. É lógico que 
nenhum tem obrigação de aceitar tudo o que os outros propõem. O 
certo é que eu mesmo devo muito para eles principalmente pro 
Manuel, que me querendo muito bem é absolutamente impiedoso 
comigo, não deixa passar nada. Assim também faço com você. Prova 
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de amizade que não obriga você a coisa nenhuma, está visto. E que 
só serve pra gente ir ficando cada vez mais cutuba e destorcido na 
arte que escolheu, não acha? Refletir nunca fez mal pra ninguém. (MA, 
4 out 1925) 

  

A amizade entre eles também propiciava certa informalidade na escrita: “Pólista 

de Macaé” (CC, 3 set 1929); “É sodade, é sodade!...” (MA, 6 ago 1929) e uma 

sinceridade na formulação dos comentários, que normalmente geravam respostas e 

até o estabelecimento de um diálogo sobre questões que compreendiam a elaboração 

do texto do manuscrito – “Muito obrigado pela oferta dos esclarecimentos que eu 

precisarei pra meu Na pancada do ganzá sair menos imperfeito.” (MA, 6 ago 1929) ou 

que ultrapassassem o próprio teor da criação dos seus textos. Esses diálogos 

colocavam em pauta questões estéticas ou filosóficas ligadas à literatura e às artes 

num geral: “Por exemplo Folclore musical nordestino ficava meio importante demais 

pra esta minha curiosidade simples e humilde de só mesmo saber mas muito amar.” 

(MA 6 ago 1929). Apareciam também as expectativas a respeito de obras que estavam 

sendo feitas para serem publicadas: 

 

Na pancada do ganzá além de título bonito como o quê, é modesto, 
me permite contar que em dois meses e pico de passeio e amigos, 
inda achei tempo de amar a vida nordestina e revelar tesouros dela. E 
nada impede que o livro saia, como pretendo, com muitíssimas, o mais 
que me for possível, informações firmes sobre tudo. Mas não obriga a 
coisa completa e isso é que me agrada principalmente nele, pois seria 
até ridículo imaginar que vou dar coisa completa. Estou convencido 
que vai ser coisa grande e mesmo indispensável pra quem quiser 
saber de certas coisas. Mas definitivo não pode ser. Mas hei de fazer 
livro obrigatório pra toda biblioteca que se disser brasileira. (MA 6 ago 
1929) 

 

Nessa troca de cartas aparecem até assuntos como a trajetória intelectual e 

profissional de ambos, que assumiram projetos editoriais grandiosos: do escritor 

paulista, o Dicionário musical brasileiro e o Na pancada do Ganzá, não concluídos; do 

pesquisador potiguar, o Dicionário de folclore brasileiro, que se avolumava a cada 

nova edição. Mário chega a ensinar Filosofia e História da Arte na Universidade do 

Distrito Federal [ Rio de Janeiro ] (1938-1939); Cascudo, Etnografia Geral (1955-1963) 

e Direito Internacional (1966) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte: “[...] 
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de mais a mais fui nomeado diretor do Atheneu” (CC, 10 abr 1929); “Trabalho como 

um boi e penso em Natal. São duas espécies de polos da minha vida, você já sabe 

disso. A mecânica da vida pra São Paulo, e o sonho aí com vocês” (MA, 6 ago 1929), 

sem deixarem de lado aspectos da vida prática, como o projeto de Mário de Andrade 

de comprar uma casa em Natal no Bairro de Areia Preta, trâmite que Cascudo ficou 

responsável em agilizar: 

 

Recebi os 500$. All right. Mandei cercar o terrenão. Cento e vinte 
estacas de primeira, quase iguais, arame farpado e pixamento em tudo 
pra não enferrujar. Fica o matuim delimitado e feito gente grande. Um 
primor. Você é vizinho de Omar O’Grady e do mano de José augusto, 
Silvino que é desembargador. Neste setembro o serviço de cercar e 
“aramar” e pixar fica pronto e planto logo logo os quatro coqueiros e 
os três pés de cajueiros de seis meses. V. mande um croquis dando 
as coordenadas geográficas para localização dos coco-caju. (CC, 3 
set 1929) 

 

A leitura das cartas revela, enfim, a troca de carinhos e afetos, sentimentos 

construídos inicialmente sem nem se conhecerem pessoalmente, e depois 

cristalizados quando da passagem de Mário de Andrade por Natal: “Tenha V. três 

costelas partidas por um acocho, sequaz.” (CC, 10 abr 1929). O seguinte trecho é 

revelador da temática do afeto, transversal ao nosso estudo: 

 

E ficaremos tempo, muito tempo revivendo nada de viagens nem de 
notícias, revivendo a nossa vida em comum – vida de família antiga 
brasileira, que deixada em novembro passado aqui na rua Lopes 
Chaves, fui encontrar de novo, poucos dias depois na avenida Jundiaí, 
Vila Cascudo, Natal. Estou cheio de felicidades falando assim... “Beim, 
mai!” Abraço todos, num abraço fechado de coração que sabe mesmo 
querer bem. E então você... gema nesta acocho de tamanduá que te 
mando. (MA 6 mar 1929) 

 

Essa troca de correspondências suscitava a necessidade de consulta, entre os 

seus pares para receber o aval sobre a validade de publicarem os seus textos, 

buscando suas referências entre eles próprios. A circulação de ideias, de 

pensamentos, informações, pontos de vista teóricos e produção literária tornou-se 

importante meio para debates teóricos e para a tentativa de estabelecimento de 



76 
 

consensos e preceitos sobre o que produziam, tudo isso permeado pelo forte vínculo 

de amizade que os unia por meio das cartas, já que pouco se encontraram 

pessoalmente, mas tinham definições a respeito do outro bem arraigadas: 

 

Mário de Andrade considerava Câmara Cascudo “uma crônica viva 
das tradições norte-rio-grandense, “uma inteligência forte”. Cascudo 
encontrava em Mário o “grande estudioso do folclore, observador 
etnográfico insuperável”. (MORAES, 2010, p. 383) 

 

Cascudo e Mário foram duas figuras tão notáveis, enquanto correspondentes 

relevantes ao estenderem largas redes de sociabilidade, desejosos de compartilhar 

ideias, informações e projetos, que a veiculação de sua correspondência marca um 

esplêndido momento da história cultural brasileira, permanecendo como matéria para 

reflexão por todos os brasileiros, principalmente os que se preocupam com o destino 

deste país: 

Polígrafos e fecundos, legaram obras incontornáveis para o estudo da 
cultura nacional, nas mais diversas áreas das ciências humanas; 
obras instigantes que, pela seriedade com que foram pensadas, 
pedem (re)leitura, muito embora em nosso tempo, as noções de 
“folclore” e de “cultura popular” tenham passado por profundas 
revisões. Mário e cascudo viveram entre livros, jornais, revistas, cartas 
e fichas de pesquisa (muitas!), devotados à reflexão sobre a realidade 
brasileira, transformando erudição em conhecimento. (MORAES, 
2010, p. 383) 

 

Câmara Cascudo e Mário de Andrade estiveram, por décadas, ligados, 

sobretudo pelas cartas, numa dimensão maior, abordando estudos e pesquisas sobre 

práticas sociais e culturais, abrangendo produção do conhecimento. As opiniões e 

participações de parte a parte auxiliaram na difusão de suas ideias e ideais, tudo isso 

permeado pela troca de afeto que sempre norteou as correspondências de ambos, 

selando uma amizade forte e verdadeira. 
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4.4.2  Atividades propostas 

 

a) Apresentar a proposta – Introduzir o trabalho que será desenvolvido em 

sala de aula, mostrar a importância desse trabalho para as incursões futuras 

mais abrangentes no campo da Literatura no Ensino Médio; 

b) Apresentar os seguintes vídeos retirados do You tube: vídeo 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=-F3jl57wlVM. Título: Câmara Cascudo e o 

Modernismo. Resumo: “Escavador das tradições mais enraizadas do Brasil, 

um dos mais importantes pesquisadores do folclore nacional também teve sua 

participação no movimento cultural de 1922. Foi Câmara Cascudo, em contato 

com Mário de Andrade, um dos condutores das ideias modernistas para o 

Nordeste do país. Quem descobriu a ligação foi o professor doutor Humberto 

Hermenegildo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.” Vídeo 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=AYkET7glBvA. Título: Literatura – Mário 

de Andrade reinventando o Brasil Parte 1-4. Vídeo 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=9GEb1aaIEFs. Título: Semana de Arte 

Moderna. Vídeo 4: https://www.youtube.com/watch?v=1q7Stx1hqW8. 

Resumo: “O mundo da literatura, programa exibido pela SESCTV, vai até 

Natal-RN para entrevistar a filha e a neta de Câmara Cascudo e mostrar a 

casa que abrigou a família durante muitas décadas. Para completar, o 

especialista Tarcísio Gurgel conta um pouco mais sobre a trajetória intelectual 

do escritor”. Os vídeos são curtos, têm em média de oito a dez minutos para 

não cansarem os alunos, mas muito esclarecedores, pois trazem o contexto 

no qual as cartas foram trocadas entre os escritores Câmara Cascudo e Mário 

de Andrade.  

c) Avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero - Através da 

apresentação de um exemplar de carta, analisar até que ponto os discentes 

conhecem a estrutura, a forma, os objetivos dele. Estabelecer uma 

comparação entre a carta e o e-mail, gênero que a substituiu com o advento 

da informática e da internet, apenas para fazer um elo com o mundo 

contemporâneo globalizado, pois não pode ser relegado o fato de que as 

cartas que serão trabalhadas foram escritas no início do século XX, quase 

cem anos antes; 

https://www.youtube.com/watch?v=-F3jl57wlVM
https://www.youtube.com/watch?v=AYkET7glBvA
https://www.youtube.com/watch?v=9GEb1aaIEFs
https://www.youtube.com/watch?v=1q7Stx1hqW8
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d) Apresentar o gênero escolhido, fazendo circular os seus exemplares 

pela sala. Usar de "Estratégias de Leitura", como leitura silenciosa e em voz 

alta, leitura grupal, exposição de pensamentos, identificação dos fatores 

chaves, representação visual dos acontecimentos, interpretação, entre outros;  

e) Organizar e sistematizar o conhecimento sobre a carta, com estudo 

detalhado de seus elementos, de sua situação de produção e da forma como 

esse gênero circula (em um jornal ou livro, por exemplo).  

f) Toda a discussão em torno da temática deve convergir para uma 

atividade de produção de texto. Fazer uma produção escrita coletiva com a 

classe, tendo o professor como escriba, para que todos troquem 

conhecimentos e passem a dominar melhor o gênero estudado; logo após, 

sugerir produções individuais, com a criação de um "Amigo Secreto", onde os 

alunos trocarão cartas entre si, com pseudônimos, e depois será feita a 

descoberta. A culminância será a entrega de uma carta à professora que fará 

sua leitura para toda a turma. 

 

4.5 QUEM CONTA UM CONTO... 

 

“Se o livro fosse apenas meu, não deixava ele sair como sai. Mudava-lhe inteirinha a 

dicção. Mas é de Belazarte em principal, não meu. E solilóquio, justifica-se que fale como o 

livro está. [...] Por isso tudo, Belazarte existe e estes ‘meus contos’ ele é que os contou.” 

(Mário de Andrade, Prefácio inédito, p. 149) 

 

4.5.1 Contextualização 

 

O conto foi, em sua origem, uma narrativa oral, presente nas noites enluaradas 

em que os povos da antiguidade se reuniam e, como forma de entretenimento, 

narravam histórias de animais, lendas populares ou mitos antigos com um elemento 

comum: o contar. Consolidando-se na tradição oral dos povos, ele agia como 

transmissor de ensinamentos morais, valores éticos e visões de mundo, fortalecendo-

se na memória das gerações, passando de pai para filho a cada noite, a cada narrativa 
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contada, a cada história transmitida. Mário de Andrade retoma também a tradição da 

oralidade no livro Os contos de Belazarte, quando começa os seus sete contos com a 

seguinte frase: “Belazarte me contou”.  

Luzia de Maria (1987, p. 16-17), no seu livro O que é conto postula que o conto, 

como experiência literária, começa a adquirir autonomia a partir do Romantismo, 

exatamente porque é criação de um único indivíduo e é uma forma, assim como o 

romance e a poesia modernos, igualmente aberta a experimentalismos e inovações, 

ganhando sempre como arte e esgueirando-se, cada vez mais, de concepções 

fechadas, normativas e estanques. 

Sobre essa abertura, Mário de Andrade começa o primeiro conto do livro 

Contos Novos, dizendo: “Tanto andam agora preocupados em definir o conto que não 

sei bem si o que vou contar é conto ou não, sei que é verdade”, não para 

ingenuamente dizer que não sabe, mas para instituir de soberania o seu criador. 

Sendo assim, ele estaria reivindicando para o conto liberdade equivalente à que o 

poeta Manuel Bandeira propôs, em termos de poesia, no seu famoso poema 

denominado “Poética”.  

Mário aliava à prática de contos uma rica e admirável formação cultural que lhe 

permitiria discutir teoricamente a questão do conto como forma narrativa, mostrando, 

em algumas frases e sentenças, um certo enfado contra posturas normativas 

predeterminadas que surgiram ainda na Antiguidade, como o argumento da 

“autoridade” e os princípios do “gosto” e da “razão” que impediam as inovações. 

Assim, enfatizou-se a importância do julgamento consciente, com racionalidade e 

objetividade na composição artística, colocando-o junto com a necessidade da 

imaginação criadora, pois: 

 

Sendo o conto manifestação artística e também gênero literário, 
acabou passando por esse processo. Só que ele fugiu às ditas 
normas. A vida em sua constante mutabilidade carrega em seu 
movimento valores e convenções que se perdem na poeira do tempo. 
Eis porque grande parte das formulações teóricas acerca do conto, 
com base apenas na constatação do já ‘feito’, logo, logo revelam-se 
conhecimento datado, ou seja, válido apenas para o momento em que 
foi emitido, mostrando-se hoje completamente superado. (MARIA, 
1987, p.22) 
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Como era um entusiasta da literatura popular, das crenças e mitos do folclore 

brasileiro, da coloquialidade da linguagem e do conhecimento dos rincões esquecidos 

desse país, incluindo-se aí a pacata Natal dos anos 20, os contos de Mário de Andrade 

se caracterizam, em primeiro lugar, por terem uma linguagem jovem, bastante 

pessoal, em que a tendência ao experimentalismo da forma o leva a empregar, na 

língua escrita, elementos gramaticais característicos da linguagem oral, novos, alguns 

até discutíveis, “germinando em meio a um coloquialismo da melhor qualidade, 

relegando os efeitos retóricos e assumindo aquela simplicidade e espontaneidade do 

dia a dia dos personagens” (MARIA, 1987, p. 35). 

 

É lógico que a sogra havia de saber daquilo, soube e veio. Teresinha 
muito fingida falou bom dia pra ela e a mulatona respondeu com duas 
pedras na mão. Porém agora Teresinha não carecia mais da outra e 
refricou, assanhada feito irara. Bateboca tremendo! Paulino nem tinha 
pernas para abrir o pala dali, porque a velha apontava pra ele, falando 
“meu neto” que mais “meu neto” sem parada. E mandava que 
Teresinha agora se arranjasse, porque não estava pra sustentar 
cachorrice de italiana acueirada com espanhol. Teresinha secundava 
gritando que espanhol era muito mais melhor que brasileiro, sabe! Sua 
filha de negro! Mãe de assassino! Não careço da senhora, sabe! 
Mulata! Mulatona! Mãe de assassino! (Piá não sofre? Sofre. p. 106) 

 

Lembremos que na década de 20, estava muito presente no espírito modernista 

a questão de se criar uma linguagem literária com feição própria nitidamente brasileira. 

Isso seria possível através da valorização do português tal como é falado pelo povo 

daqui, e não como pregavam as gramáticas, fixas à tradição da sintaxe lusíada. 

Mário fez sua estreia no conto com o livro Primeiro Andar (1926), mas sua 

maturidade como contista se revela com a publicação de Os contos de Belazarte 

(1934) e Contos Novos (1947). 
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4.5.2 Belazarte me contou... 

 

“Espero que este livro seja detestado. Isso não prova que ele seja bom, mas me liberta. 

O maior castigo do artista é ser gostado. Não lhe dá amigos, lhe dá muitos companheiros. Os 

outros principiam compreendê-lo excessivamente e não tem nada que deforme e suje mais 

uma entidade que a excessiva compreensão dos outros.”  

 

 “Eu estava falando nestes contos ... Não sei o que eles valem e a distância vasta que 

me separa deles não me permite mais aquele ardor com que o artista se ilude sobre o que faz 

no momento. Porém gosto deles principalmente porque abrem com modéstia um rumo novo 

para mim.”  

(Mário de Andrade. Prefácio inédito. São Paulo, 2 de maio de 1930) 

 

O livro Os contos de Belazarte, de Mário de Andrade, foi publicado pela primeira 

vez em 1934, embora as histórias originais sejam dos anos 1920, 1930, quando surge 

das páginas do livro a cidade de São Paulo, que na primeira metade do século, estava 

em caótica e efervescente urbanização. O coloquialismo na fala dos personagens, 

boa parte sendo de imigrantes, sem norma culta, sem norma nenhuma, ecoa vigoroso 

nos contos. Desejos, sonhos e dinheiro também os permeiam, num viés atemporal, 

pois bem podiam estar acontecendo hoje. O texto é muito representativo da época, 

pois usa aspectos modernos no conteúdo. São contos muito bons, mas pessimistas e 

terríveis pelos temas que abordam: a solidão e a tristeza das gentes, a vida dura nos 

bairros pobres, os sonhos baldados.  

A força e a coerência na construção de Belazarte provocam, no contista, 

cogitações a respeito da autonomia desta sua personagem, conforme se lê na carta a 

Carlos Drummond de Andrade, em 23 de novembro de 1926: 

 

Eu estou achando que o defeito de certas histórias de Belazarte é que 
estão um pouco pesadonas de tão compridas, porém contra isso não 
posso nada. É estilo de Belazarte e não meu. Por mais que considere 
artisticamente esses casos não posso diminuí-los! Não são meus e 
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palavra que não estou fazendo blague. São de Belazarte figura 
imodificável. 

 

Em Belazarte, o narrador que vai fundo nas histórias, consegue transpor, 

artisticamente, a visão aguda de quem o inventou, como assinala Telê Ancona Lopez, 

em “Um contista bem contado”: 

 

Inclinado sobre os desvalidos da sorte, [...] movido pelo sentimento 
fraterno do cristão, pela solidariedade e crítica das estruturas sociais, 
conhecidas no expressionismo alemão. O humilde, o periférico, as 
vidas fora do brilho da metrópole, minguadas e medíocres, o operário, 
a mulher, o imigrante, o pária – firmam o conto urbano. (1996). 

 

Mário de Andrade testa a língua, tenta captar os sons e sotaques de imigrantes 

nacionais e estrangeiros, doutos e indoutos, misturados na urbe. O livro é um celeiro 

de frases, ideias, estruturas narrativas, oralidade, permeado por uma questão 

balizadora: a identidade nacional e o retrato da sociedade paulistana, com foco no 

subúrbio, com suas mazelas, a diversidade de raças e principalmente a não 

consciência de si mesmo. 

O narrador conta as histórias que um tal Belazarte lhe contou, narrador que tem 

sua origem na tradição oral, pois o livro parte das Crônicas de Malazarte, publicadas 

na revista América Brasileira entre 1923 e 1924, que conta as peripécias de Pedro 

Malasarte, um malandro à moda antiga, espécie de Robin Hood, enquanto este 

Belazarte, ao contrário afirma ser impossível para esses personagens saírem da 

pobreza, um tanto por serem ingênuos, como pela estratificação que a cidade 

crescente, em plena efervescência, causa neles. As histórias terminam sempre com 

um bordão do tipo: "fulano foi muito infeliz" ou "fulano foi infeliz", o que aumenta a 

melancolia no leitor que sempre espera um “felizes para sempre”. 

Um fator regular nos contos é a descendência italiana das personagens, 

primordiais para a formação da cidade de São Paulo. Tomando como base os dados 

do IBGE, que mostram que entre 1870 e 1920 os italianos somavam 42% da 

população total de São Paulo – dos 3,3 milhões de pessoas, eles eram 1,4 milhões –

, o livro Os contos de Belazarte, com tantos italianos como personagens, parece ser 
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um ótimo modelo do início da modernização do município. Além disso, conforme o 

IBGE, 

 

[...] o italiano reuniu as duas condições de imigração mais valorizadas 
por autoridades públicas, por intelectuais e por empresários privados. 
A proximidade de língua, religião e costumes, fez o imigrante italiano 
mais facilmente assimilável por nossa sociedade do que os alemães 
ou japoneses, por exemplo; além disto, correspondeu aos ideais de 
branqueamento de nossa população, acreditado como desejável para 
que nos tornássemos mais "civilizados" diante de nossos próprios 
olhos e aos olhos do mundo. (IBGE, 2011) 

 

Como forma de garantir a identidade dos seus personagens, Mário chama a 

atenção, nos seus contos, para o uso constante de palavras estrangeiras. O uso de 

algumas expressões em língua nativa, mesmo aprendendo a nossa, foi um recurso 

que os estrangeiros utilizaram como forma de não perderem a sua origem, não se 

esquecerem quem eram e de onde vieram. Se a perspectiva de Andrade era conservar 

nos Contos de Belazarte a linguagem oral, próxima do povo, o uso de algumas 

palavras e expressões, como “figlia dum cane” (“A figlia dum cane vinha, emproada 

porque tinha de seu aí pra uns trinta contos, nem sei, e desbaratava com ela por um 

nadinha.” – Andrade, 2008, p. 100) e “figliuolo” só vinham corroborar o seu projeto 

inicial: 

Podia ter amor uma mulher já feita, com trinta anos de seca no prazer, 
corpo cearense e alma ida-se embora desde muito!... E o Paulino, 
faziam já quase quatro anos, dos oito meses de vida até agora, que 
não sabia o que era calor de peito com seio, dois braços apertando a 
gente, uma palavra “figliuolo mio” vinda em cima dessa gostosura, e a 
mesma boca enfim se aproximando da nossa cara, se ajuntando num 
chupão leve que faz bulha tão doce, beijo de nossa mãe. (ANDRADE, 
2008, p. 101) 

 

A mobilidade social para os imigrantes era muito difícil se mantivesse-se 

apenas como operários e “não era raro que italianos e estrangeiros em geral 

desejassem trabalhar por conta própria, realizando serviços e trabalhos tipicamente 

urbanos nas maiores cidades brasileiras” (IBGE, 2011). Surgia, então, uma classe em 

ascensão, a dos que resolveram abrir negócio próprio: pequenos comerciantes, 

trabalhadores autônomos etc. 
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Eram os mascates, artesãos e pequenos comerciantes; motorneiros 
de bonde e motoristas de taxi; vendedores de frutas e verduras, tanto 
como ambulantes, como em mercados; garçons em restaurantes, 
bares e cafés; engraxates, vendedores de bilhetes de loteria e 
jornaleiros. (IBGE, 2011) 

 

Alguns personagens dos contos de Belazarte participam de mais de uma 

história, fazendo com que as narrativas assemelhem-se a capítulos novelescos, como 

as conversas de subúrbio, retomadas sempre no dia posterior, como por exemplo, 

Carmela, personagem secundária em “O besouro e a Rosa”, que torna-se 

protagonista em “Jaburu malandro”, conto que traz novamente João, namorado de 

Rosa para ser novamente desiludido. Teresinha que acaba viúva de marido vivo, em 

“Caim,Caim e o resto”, ressurge em “Piá não sofre? Sofre.” Com os mesmos 

sofrimentos, a mesma vida de desgraças. Segundo Mário de Andrade, no “Prefácio 

Inédito” (2008): “Belazarte é um bom começo. Tem piedade dos seres reais, que não 

tenho. E não sabe conceber o que seja a felicidade.[...] É uma limitação amarga e 

insuportável.” (p. 150) 

 

4.5.3 “PIÁ NÃO SOFRE? SOFRE.” – PAULINO, SUA INFÂNCIA NORTEADA PELA 

FALTA DE AFETO 

 

“Sou hoje um caçador de achadouros da infância. Vou meio dementado e enxada às 

costas cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos.” 

(Manoel de Barros) 

 

“Paulino sobrava naquela casa”  

(Piá não sofre? Sofre. 2008, p. 101) 

 

“A infância, por ser uma construção social e histórica, sabe-se que sofre 

transformações ao longo do tempo, levando-nos a concebê-la também de diversas 

formas nos variados períodos” (GOBBI, 2010, p. 71). Sendo assim, podemos dizer 
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que se tratam de infâncias, pois há uma convergência de classe social, gênero, etnia, 

religião, num questionamento sobre os modelos preconcebidos de concepção de 

crianças que muitas vezes nos são apresentados.  

Mário de Andrade, em vários de seus contos, enfatiza aspectos de uma cidade 

que não mais existe, abordando diferentes traços de infâncias que, nos dias atuais, 

ainda sobrevivem em nós, habitando reminiscências, fotografias, desenhos, contos e 

cartas e, assim, vivendo em nós e nos constituindo. As primeiras décadas do século 

XX apontam elementos de uma cidade, São Paulo, onde encontrarmos 

representações de infâncias de décadas atrás, e em alguns contos, ele opta por 

colocar crianças como personagens principais, ligadas aos conflitos apresentados no 

enredo. 

Segundo Gobbi (2010, p. 74) ao trabalhar com os contos escritos por Mário, o 

que é possível encontrar, entre tantos aspectos, é que eles nos fazem ver os objetos 

narrados, a partir do contato com um denso lado imagético presente nos textos. Essa 

característica incita-nos a uma leitura feita no viés das imagens, que saltam aos 

nossos olhos. Mário narra os seus contos de forma a nos deixar de conhecer e 

escarafunchar os seus diferentes espaços, as múltiplas infâncias, os personagens 

surgidos nos mais variados contextos. “Temos um texto que pode ser compreendido 

como imagem e do qual saltam imagens, figuras a desvelar infâncias esquecidas ou 

que fazemos por esquecer” (GOBBI, 2010, p. 74).  

As crianças são apresentadas nos contos de Mário de Andrade de forma ora 

irônica, na relação com os adultos familiares, ora pautada na frieza da urbe que, com 

o seu lado cinzento e pétreo do concreto, mostra-se avessa às relações de afeto, 

solidariedade, amor. Nesse contexto, a infância aparece como anulada pelas 

engrenagens criadas pela própria metrópole: 

 

É como se o autor rasgasse severamente as máscaras impostas para 
a compreensão do que é a infância e deflagrasse a presença de 
meninos e meninas emudecidos entre ruas e avenidas, entre casebres 
e miséria que, escondida, também escondiam infâncias pobres, que 
apesar de aparentemente sem fôlego, encontrava mecanismos para 
sobreviver e escapar de algum modo àquilo a que era subjugada 
(GOBBI, 2010, p. 83) 
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O conto “Piá não sofre? Sofre.” é longo, composto de dezesseis páginas e 

setenta e sete parágrafos e conta a história de Paulino, criança de quatro anos que 

vivia com a mãe Teresinha e a avó já idosa numa tapera onde faltava tudo, inclusive 

amor e comida. Antes de Paulino, Teresinha tinha tido outro filho que morreu de tifo, 

fato que, dadas as circunstâncias era melhor do que viver naquele sofrimento de vida: 

 

E sobrava tanto mais, que o esperto do maninho mais velho, quando 
viu que tudo ia mesmo por água abaixo, teve um anjo-da-guarda 
caridoso que depositou na língua do felizardo o micróbio do tifo. 
Micróbio foi pra barriguinha dele, agarrou tendo filho e mais filho a 
milhões por hora, e nem passaram duas noites, havia lá por dentro um 
footing tal da microbiada marchadeira, que o asfaltinho das tripas se 
gastou. E o desbatizado foi pro limbo dos pagãos sem culpa. Sobrou 
Paulino. (Piá não sofre? Sofre. 2008, p. 101) 

 

Teresinha , com o marido preso por suspeita de assassinato, história narrada 

em outro conto “Caim, Caim e o resto”, vivia do seu trabalho numa casa paupérrima 

como lavadeira de roupas. O que ganhava mal dava para o sustento da família, que 

incluía o filho pequeno e a mãe idosa. Imaginava o dia que o marido saísse da prisão 

e isso a fazia refrear seus desejos de mulher ainda jovem. Sofria também com as 

humilhações da sogra que, uma vez ao mês vinha deixar um dinheiro para o neto: 

 

Vivendo entre injustiças de toda a sorte, desejando homem pro corpo 
e não tendo, se esquecendo do Alfredo gostado pelo Alfredo 
ameaçando e já com morte na consciência... E só tendo na mão 
consolada pela água pura, ceroulas, calças, meias com mais de sete 
dias de corpo suado... E além do mais, odiando uns fregueses sempre 
devendo a semana retrasada... Tudo isso a Teresinha aguentava. E 
pra tampar duma vez todos os vinhos do amor, inda por cima chegava 
a peste da sogra amaldiçoada, odiada mas desejada por causa dos 
dez milréis deixados mensalmente ali”. (p. 100) 

 

Paulino sofria de sofrimentos físicos, como fome, sede, frio, maus-tratos, sem 

um lugar decente para dormir – “A cama grande ela vendeu quando esteve uma vez 

com a corda na garganta por causa do médico pedindo aquilo ou vinte bagarotes pela 
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cura do pé arruinado. Deu os vinte vendendo a cama.” (p. 101-102) – rodeado de 

baratas e toda a sorte de mazelas: 

 

O sofrimento era tanto que acabava desprezando os pinicões da fome, 
Paulino adormecia de dor. De madrugada, o tempo esfriando acordava 
o corpo dele outra vez. Meio esquecido, Paulino espantava de se ver 
dormindo no assoalho, longe do colchão da vó. Estava com uma 
dorzinha no ombro, outra dorzinha no joelho, outra dorzinha na testa, 
direito no lugar encostado no chão. Percebia muito pouco as 
dorzinhas, por cauda da dor guaçu do frio. Engatinhava medroso, 
porque a escureza estava já toda animada com as assombrações da 
aurora, abrindo e fechando o olho das frestas. Espantava as baratas 
e se aninhava no calor ilusório dos ossos da avó. Não dormia mais. 
(p.102) 

 

Mas o sofrimento maior de Paulino era a falta de amor, de carinho maternal, de 

afeto. Sempre apanhando por quase nada, tem como válvula de escape as incursões 

ao quintal, lugar onde tem contato com insetos, e com a terra, quando passa a comê-

la, junto com as formigas, talvez não só por fome, mas por uma necessidade de 

alimentar também o vazio deixado pela falta de afeto: 

 

Foi assim o princípio dum disfarce da fome por meio de todas as coisas 
engolíveis do matinho. Não tardou muito e virou “papista” como se diz: 
trocou a caça das saúvas pelos piqueniques de terra molhada. Comer 
formiga então... Junto dos montinhos dos formigueiros encostava a 
cara no chão com a língua pronta. Quando formiga aparecia, Paulino 
largava a língua hábil, grudava nela a formiga, e a esfregando no céu-
da-boca sentia um redondinho infinitesimal. Punha o redondinho entre 
os dentes, trincava e engulia o guspe ilusório. (p. 105) 

 

Apesar de todo o sofrimento, considerando a miséria exposta em detalhes, 

Mário não deixa de antever a incessante procura pela brincadeira, pelo universo do 

sonho e da fantasia onde o menino Paulino encontraria e depositaria certo conforto 

longe das agruras de tratamento dado por todos da casa: “Abria a porta só encostada 

da cozinha, descia o degrau, ia correcorrendo se rir pra alegria do frio companheiro, 

por entre os tufos de capim e as primeiras moitas de carrapicho. Esse matinho atrás 

da casa era a floresta.” (p. 103) 
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As relações estabelecidas entre o menino Paulino e sua família, em especial 

sua mãe e posteriormente a avó paterna, deixam transparecer aspectos da cidade 

que, ao se urbanizar no início do século, cria lugares de moradia da pobreza, os 

cortiços, nos quais imigrantes residiam, como é o caso da mãe de Paulino, 

descendente de italianos. Mário mostra-nos a miséria humana a partir do garoto de 

quatro anos de idade e suas investidas e percepções do mundo de sua casa, da fome, 

da vontade de brincar e dos maus-tratos sofridos. Como o narrador concluía “Paulino 

sobrava naquela casa”, o que era demonstrado na constante busca por atenção, que 

podia vir de qualquer lugar ou pessoa com a qual se relacionasse. 

A situação inicial vai até esse ponto, começando o conflito quando Teresinha 

começou um relacionamento com um rapaz mais jovem chamado Fernandez, 

espanhol que era carroceiro, e em pouco tempo, ele passou a dormir na casa dela, 

mesmo a contragosto da velha, sua mãe, que passou a dormir com o Paulino na 

cozinha. Esse fato fez com que a comida melhorasse e o Paulino achou que poderia 

ter alguma afeição vinda do homem, haja vista que na primeira aparição, o Fernandez 

fez uma festinha nele, mas foi um engano, pois “quando saiu do quarto de manhã e 

beberam café todos juntos, Paulino confiado foi brincar com a perna comprida do 

homem. Mas tomou com um safanão que o fez andar de orelha murcha um tempo.” 

(p. 105-106) 

O caso de Teresinha com Fernandez chegou aos ouvidos da sogra que, não 

aceitando tal coisa, até porque ajudava no sustento da casa, foi tirar satisfações com 

a nora, alertando que o neto não poderia viver naquela casa sob aquelas condições. 

Nesse momento, ocorre o clímax da narrativa, quando depois de muita discussão, 

com agressões verbais de ambas as partes, a avó paterna resolve levar Paulino para 

morar com ela e as filhas solteiras. No início, o menino ficou muito amedrontado. 

“Chorava assustado, não tendo mais noção da vida, porque a rua nunca vista, muita 

gente, aquela mulher estranha e ele sem mãe, sem pão, sem matinho, sem vó... não 

sabia mais nada! meu Deus! Como era desgraçado!” (p.107). No entanto, ainda no 

caminho rumo à casa da nova avó, Paulino é tomado por outros sentimentos, sentiu-

se por instantes amado e protegido, aflorando sensações prazerosas: 
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Com a mão grande e bem quente pegou na cabecinha dele, ajeitando-
a no pescoço de borracha. Carregado gostoso naqueles braços bons, 
com o xale dando inda mais quentura pra gente ser feliz... E a velha 
olhou pra ele com olhos de piedade confortante... Meu Deus! que seria 
aquilo tão gostoso!... É assomo de ternura, Paulino. A velha apertou-
o no peito abraçando, encostou a cara na dele, e depois deu beijos, 
beijos, revelando pro piá esse mistério maior. (p. 107) 

 

O leitor é levado a pensar, nesse momento, que com a saída de Paulino da 

companhia da mãe e indo morar com a avó paterna, as coisas se resolverão, mas 

enganamo-nos. Lá havia duas tias solteiras que não simpatizaram com a ideia de ter 

um novo membro da família morando com elas: “E assim, entre beliscões e palavras 

duras que ele não entendia nada, ‘menino fogueto’, ‘filho de assassino’, ele também 

passava feito o mundo: magro escuro terroso, cada vez se aniquilando mais.” (p. 110). 

Quando elas descobriram que ele comia terra, a situação piorou de vez: 

 

Então é que principiou o maior martírio de Paulino. Dentro da casa, 
nenhuma queria que ele ficasse, tinha mesmo que morar no quintal. 
Antes do pão porém, já vinha uma sova de ameaças, tão dura, palavra-
de-honra. Paulino descia a escadinha completamente abobado, 
sentindo o mundo bater nele. E agora? ... Pão acabou e a terra estava 
ali toda oferecida chamando. Mas aquelas três beliscadoras não 
queriam que ele comesse a terra gostosa... Oh tentação pro pobre 
santatoninho! queria comer e não podia. Podia, mas depois lá vinha 
de hora em hora o dedão da velha furando a boquinha dele... (p. 111) 

 

Poucos dias depois, Paulino aparece doente, tossindo, a tosse aumentando, e 

em vez de levarem o menino ao médico, deram-lhe xarope, o que não causou efeito 

nenhum. Resolveram, então, esperar a doença ir embora por si só, mas Paulino 

estava cada vez mais doente: 

 

O coitado nem bem sentia a garganta arranhando, já botava as 
mãozinhas na cabeça, inquieto muito! Engolindo apressado pra ver si 
passava. (...) Ele arranjava jeito de criar força no medo, ia. Vinha outro 
acesso, e Paulino deitava, boca beijando a terra mas agora sem 
nenhuma vontade de comer nada. Um tempo estirado passava. 
Paulino sempre na mesma posição. Corpo nem doía mais, de tanto 
abatimento, cabeça não pensando mais, de tanto choque agüentado. 
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Ficava ali, e a umidade da terra ia piorar a tosse e havia de matar 
Paulino (p. 112) 

 

Constatamos na citação do conto acima a indiferença em relação à doença de 

Paulino. Os adultos da casa, sua avó e as filhas, eram impiedosos, pois além de não 

o medicar ou de levá-lo ao médico, apenas mandavam o menino ir tossir na rua, pois 

estava sujando a casa. O autoritarismo dos dominadores, no caso a avó e as tias, 

acaba aniquilando a existência da criança. Não podemos esquecer que sua mãe é 

conivente com tudo isso, pois quando o vê nesse estado fica tentada a levá-lo com 

ela, mas lembra que a presença do menino iria atrapalhar sua vida: “Um segundo 

matutou levar Paulino consigo. Porém, escondendo de si mesma o pensamento, era 

incontestável que Paulino havia de ser um trambolho pau nas pândegas.” (p. 113) 

Entretanto, a vida que agora levava, fruto da prostituição em que enveredara, não a 

permitia: 

 

Vinha nuns trinques, só vendo! Sapato amarelado e meia roseando 
uma perna linda mostrada até o joelho. Por cima, um vestido azul claro 
mais lindo que o céu de abril. Por cima a cara da mamãe, que beleza! 
com aquele cabelo escuro fazendo um birote luzido, e os bandos 
azulando de napolitano o moreno afogueado pelas cores de Paris.(p. 
113) 

 

O desenlace do conto é triste, pois mostra Teresinha, num breve momento, 

tomando-se de sentimentos e compadecendo-se do filho, chorando e abraçando-o, 

mas não passou disso, afinal, ele seria apenas um fardo a carregar na nova vida que 

levava: 

 

Não sei o que despencou na consciência dela, correu ajoelhando a 
sedinha na calçada, e num transporte, machucando bem delicioso até, 
apertou Paulino contra os peitos cheios. E Teresinha chorou porque 
afinal das contas ela também era muito infeliz. Fernandez dera o fora 
nela, e a indecisa tinha moçado duma vez. Vendo Paulino sujo, 
aniquiladinho, sentiu toda a infelicidade própria, e meia que 
desacostumou de repente da vida enfeitada que andava levando, 
chorou. (p. 113) 
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Todos os adultos têm a sua parcela de culpa no esquecimento e na 

marginalização total de Paulino e na prática dos maus tratos sofridos pelo menino. 

Todos se negam a dar-lhe o que demais precioso uma criança precisa: amor. A falta 

de afeto para com Paulino beira às raias da desumanidade. Aqui a tristeza não é mais 

do adulto, da mulher que foi abandonada, que ficou falada no seu bairro, que casou e 

nunca foi feliz, mas sim da criança que sofre silenciosa, que é passiva, não consegue 

se defender. O tema choca o leitor, devido à dureza das descrições do menino 

Paulino, esquecido por todos. “Paulino representa a miséria humana, num processo 

de urbanização que criou ambientes de pobreza. A miséria do garoto não é apenas 

material, visto que não carece só de comida, mas também de atenção, de 

brincadeiras” (KNAPP, 2012, p. 49), e principalmente, de afeto. 

Os espaços mostrados no conto – a casa de Terezinha, a casa da avó de 

Paulino, o matinho ao redor da casa – assumem uma real importância na vida do 

menino. A primeira, apesar de miserável e suja era a sua referência de lar; o matinho, 

sua fuga dessa realidade de misérias; e a casa da avó, para onde foi levado à força, 

num primeiro momento representava algum tipo de ascensão, mas Paulino logo pôde 

perceber que a vida continuaria da mesma forma, repleta de falta de carinho e afeto. 

O trabalho com as cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade, 

e com o conto “Piá não sofre? Sofre.”, trouxe em comum as representações sociais e 

históricas da época faladas por eles nas cartas e mostradas no conto: a linguagem, 

os tipos sociais, os espaços e as relações sociais, mostrando também a questão do 

afeto existente entre os escritores e inexistente para com Paulino, a criança do conto 

trabalhado. 
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4.5.4 ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

a) Apresentar o conto “Piá não sofre? Sofre.” do livro Os contos de 

Belazarte, de Mário de Andrade, orientando as estratégias de leitura: Leitura 

silenciosa, oral, grupal e individual;  

b) Iniciar uma roda de conversa na qual os alunos irão socializar as 

impressões que tiveram do conto, tendo como ponto de partida os elementos 

da narrativa. Em seguida, discutir as implicações de natureza sociológica 

apresentadas no texto; 

c) Trabalhar a estrutura do conto, os elementos da narrativa, para isso 

trazendo outros exemplares que tratem de relações de/ou falta de afeto; 

d) Apresentar o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TQQvOyZ9atY. 

Título: Prosa de janela – Belazarte me contou. Após a exibição do vídeo, fazer 

nova roda de conversa com impressões a respeito dele; 

e)  Organizar e sistematizar o conhecimento sobre contos, com estudo 

detalhado de seus elementos, de sua situação de produção e da forma como 

esse gênero circula (em um jornal ou livro, por exemplo).  

f) Aproveitar a disposição estrutural apreendida – apresentação, 

complicação ou desenvolvimento, clímax e desfecho – para solicitar a 

produção de um texto narrativo, individual ou em duplas, considerando-se os 

diferentes níveis de aprendizagem e priorizando o estímulo à criatividade em 

qualquer nível. 

g) Para concluir a unidade temática, encaminhar os resultados obtidos para 

exposição no pátio da escola inicialmente e depois na Feira de Ciências. 

Dependendo da quantidade de material produzido, os contos podem ser 

compilados num livreto. 

 

4.6 Considerações conclusivas 

Esta unidade temática foi trabalhada com o Método da Sequência Didática, que 

teve como abordagem a temática do afeto. Foi composta de leituras de algumas cartas 

trocadas entre Luís da Câmara Cascudo e Mário de Andrade na década de 20 do 

século XX e da leitura do conto “Piá não sofre? Sofre.” do livro Os contos de Belazarte 

https://www.youtube.com/watch?v=TQQvOyZ9atY
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do escritor paulista, com sugestões de atividades de ensino de literatura, 

caracterizando-se como material paradidático e, portanto, como ferramenta no 

aprofundamento e na complementação de estudos, com caráter interdisciplinar.  

Os textos propostos para análise tratam de questões relacionadas à ligação 

afetiva entre os interlocutores das cartas e a falta de afeto com o menino Paulino no 

conto. A contextualização com o movimento modernista não foi objeto gerador de uma 

das atividades porque o objetivo era apenas despertar o interesse pela leitura do texto 

literário com informações sobre sua gênese histórica, uma vez que esse elemento 

aparecerá de forma sistematizada somente no Ensino Médio. 

A proposta acredita que o trabalho com o texto literário, um corpo a corpo com a 

literatura, permite ao leitor um contato com realidades adversas e múltiplas, levando-

o a se conectar com outros saberes e discursos, alimentando a sua alma, a sua 

imaginação, nutrindo-se de valores e experiências, fornecendo assim outra visão de 

si, do outro e do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo objetivou aproximar da literatura os alunos da EJA, utilizando-se, 

para isso dos gêneros “carta” e “conto”, tornando-os leitores conscientes do seu papel 

enquanto observadores, críticos, e produtores de seus próprios textos. 

Para isso, utilizou-se de algumas cartas trocadas entre Luís da Câmara 

Cascudo e Mário de Andrade, presentes no livro Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade: Cartas, 1924-1944 (2010) e do conto “Piá não sofre? Sofre.” presente no 

livro Os contos de Belazarte (2008). 

A correspondência de dois escritores, conscientes de sua brasilidade, 

intelectuais da sua época, aproximando a cidade grande de São Paulo e a pequena e 

pacata Natal dos anos 20, gerou um acervo documental considerável de cultura, 

informações, troca de experiências e de uma amizade sólida permeada de admiração, 

de alegria a cada missiva chegada, de aprendizagem recíproca, mas principalmente 

de muito afeto. 

Os alunos perceberam rapidamente esse aspecto da amizade entre Cascudo 

e Mário, percebendo bases muito sólidas, pois a amizade intelectual e a admiração 

recíproca foram crescentes. Essa amizade fundada na busca da identidade do homem 

brasileiro nem sempre era concordante, mas prevalecia a reciprocidade da admiração. 

Cascudo e Mário, nas cartas, exteriorizam o momento em que viveram, 

tratando nelas de grandes temas literários, políticos, sociais, jurídicos e econômicos, 

entre os mais relevantes, utilizando-se de frases bem escritas, de adjetivação precisa 

e de exteriorização do pensamento nos atributos necessários à epistolografia, a arte 

e à ciência, tão bem cultivadas naquele tempo. 

A transmissão de sua correspondência inaugura um célebre momento da 

cultura histórica brasileira, servindo como fonte de reflexão e estudo por todos aqueles 

que querem que se faça conhecer a alma do brasil, sua gente, sua cultura. Ambos 

foram figuras notórias, esmiuçaram a realidade brasileira buscando as fontes de 

cultura popular, ratificando o lugar e o comportamento do homem nacional brasileiro, 
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libertando-se do arcaísmo colonizador e mostrando que havia uma nova face nacional 

em ebulição, em pleno processo de formação. 

A amizade entre Cascudo e Mário consolida-se nas cartas, ao longo de vinte 

anos (1924-1944), passando das afinidades intelectuais para as desejadas relações 

familiares de compadrio, embora houvesse momentos de tensão. “É lógico que 

nenhum tem obrigação de aceitar tudo” (MA, 26 jun 1925) o que o outro propõe. Afinal, 

“refletir nunca fez mal para ninguém”. O diálogo epistolar é perpassado por livros, 

experiências de leitura e pelos limiares do universo cultural, fazendo assim com que 

os interlocutores transparecessem as suas trajetórias intelectuais com clareza, pois 

eles tratavam, nas missivas, de trabalhos em curso, testemunho de livros, colaboração 

crítica, ou seja, era um espaço de trocas intelectuais e de compartilhamento artístico, 

contemplando conflitos e firmes debates, tudo isso em um firme propósito de 

compreensão da cultura e da identidade nacional: “Nós estamos num período de 

quinas e de pontas” (MA, 14 ago 1924). Viviam entre livros, jornais, revistas, cartas e 

fichas de pesquisa devotados à reflexão sobre a realidade brasileira, transformando 

erudição em conhecimento.  

Enquanto trocavam correspondências, Mário de Andrade e Câmara Cascudo 

produziam, e neste meio tempo, Mário produziu Os contos de Belazarte, com a 1ª 

edição lançada em 1934. Diferentemente do tom afetuoso com que escrevia para 

Cascudo, os contos trazem expressões de desencanto com a vida, de personagens 

sempre enredados em relações difíceis, permeadas de traições, desajustes e falta de 

afeto, terminando quase sempre com a frase de que foram muito infelizes. Belazarte 

conta, de imediato, com entusiástica recepção no meio intelectual paulistano. 

 

Em 1993, Décio de Almeida Prado, nas comemorações dos 100 anos 
do nascimento de Mário de Andrade, recorda que em 1935, ao 
ingressar nesse meio, o livro que mais via ser elogiado era o Contos 
de Belazarte [...] e sobretudo um conto, “Piá não sofre? Sofre.”, 
aplaudido por unanimidade. (FIGUEIREDO, 2008, p. 131) 

 

O trabalho com o conto “Piá não sofre? Sofre.” em sala de aula, suscitou nos 

alunos a questão da falta de afeto com o menino Paulino, além de outras, como a 

miséria e as condições sub-humanas de sobrevivência. Como eles vinham da leitura 
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das cartas e da relação afetuosa entre Cascudo e Mário, culminando com uma troca 

de cartas entre eles mesmos nesse mesmo nível de relação, pularam de um polo a 

outro com uma rapidez vertiginosa, o que os deixou provocados: Como alguém que 

se relaciona com um amigo de maneira tão afetuosa, escreve sobre uma criança tão 

vítima da falta de amor e afeto? 

A questão do narrador explica muito: Mário não contou as histórias, Belazarte 

que as contou, tendo Mário como ouvinte único. “Se o livro fosse apenas meu, não 

deixava ele sair como sai. Mudava-lhe inteirinha a dicção. Mas é de Belazarte em 

principal, não meu.” (ANDRADE, 2008, p. 148). Belazarte recolhe situações do 

arrabalde paulistano, coloca em cena brasileiros e imigrantes, homens e mulheres, 

trabalhadores e marginais, transpondo histórias ou casos do cotidiano.  

A angústia do homem e as contradições da sociedade são denunciadas em 

Belazarte. As paixões humanas e o mistério dos sentimentos são tratados com 

intensidade a cada conto, fazendo com que as situações transcendam o tempo. A 

ausência de perspectiva das vidas entregues à pobreza e à mediocridade, na São 

Paulo da década de 1920 atinge questões humanas muito mais amplas, pois nos seus 

contos encontra-se gente de carne e osso, mesmo nas situações mais extravagantes 

em que a fantasia se mostra. 

Além da leitura das cartas selecionadas para este fim e do conto “Piá não sofre? 

Sofre.”, realizamos a leitura dos documentos que regulamentam a educação 

brasileira, a citar: REORIENTAÇÃO CURRICULAR (2006), PCN (1998), PARECER 

CEB 15/98 e PARECER CNE/CEB 11/2000, dando ênfase à Educação de Jovens e 

Adultos. Priorizamos os encaminhamentos metodológicos que esses documentos 

trazem a respeito do texto literário e das especificidades da EJA.  

Percebemos um esforço na defesa da literatura em sala de aula, mas que ainda 

há divergências consoantes entre o que está nos documentos e a realidade. Ainda há 

um longo caminho para que a literatura saia da historiografia literária e adentre 

realmente o estudo com o texto, mas nota-se algumas mudanças nesse sentido, tanto 

por parte dos estudos teóricos como da própria aplicabilidade dos professores em sala 

de aula. Essas mudanças configuram-se como prática social da leitura literária, 

constituindo-se em letramento literário. 
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Este trabalho foi desenvolvido em três capítulos, sendo o primeiro “Os gêneros 

carta e conto e sua aplicabilidade em sala de aula numa perspectiva de letramento 

literário”, envolvendo as questões do próprio letramento literário, o texto literário, a 

leitura e a escrita, uma introdução às cartas trocadas entre Luís da Câmara Cascudo 

e Mário de Andrade e aos Contos de Belazarte e uma reflexão teórica sobre o trabalho 

com carta e conto na sala de aula. 

O segundo capítulo versou sobre o relato de intervenção aplicado em sala de 

aula através de uma sequência didática, que constou de introdução, contextualização, 

plano, cronograma de ação, avaliação dos dados gerados e conclusão. 

O terceiro e último capítulo tratou de uma proposta didática para professores, 

baseada no relato de intervenção aplicado em sala da aula, perpassando questões da 

literatura na escola, reflexões acerca dos gêneros “carta” e “conto” e especificamente 

do conto “Piá não sofre? Sofre.” e as atividades propostas. 

O trabalho com as cartas de Câmara Cascudo e Mário de Andrade em sala de 

aula engloba questões que, longe de se esgotarem, são passos iniciais para que 

outros fazeres possam ser pensados, repensados, aplicados e verificados. Nessa 

vertente, em consonância com o conto “Piá não sofre? Sofre.”, enfatizamos a questão 

afetiva, tão presente nas cartas e tão ausente no conto, de maneira dicotômica, em 

um apelo provocativo para que os alunos, em um mundo tão fragilizado pela falta de 

relações interpessoais face a face, pelo consumo exacerbado, pelo egoísmo latente, 

pelos egos inflamados, refletissem um pouco a respeito dela.  

Por se tratar de alunos da Educação de Jovens e Adultos do Ensino 

Fundamental, as questões sobre modernismo e regionalismo foram tratadas, de 

maneira leve, nas aulas expositivas trabalhadas com os vídeos citados no relato de 

intervenção, devendo ser aprofundadas somente no Ensino Médio. O mais importante 

foi proporcionar conhecimentos sobre a literatura brasileira, a partir de leituras que 

proporcionaram o contato com dois ícones representativos do nosso fazer literário 

brasileiro, homens cultos, eruditos, contribuintes na formação cultural brasileira, mas 

acima de tudo, dois amigos, geograficamente separados, porém unidos por laços de 

amizade, de compadrio, de afeto.  
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Seja nas cartas, seja no conto, a turma do IV nível da EJA da Escola Municipal 

Profª Terezinha Paulino de Lima, do ano de 2015, apropriou-se, pelo menos um 

pouquinho, da literatura brasileira, abrindo-se para sensibilidades, para a escrita 

literária, para a beleza contida no entretecer das palavras, ofício dos poetas, contistas, 

romancistas, literatos... 

Esperamos com esse trabalho ter contribuído para que a sala de aula se 

tornasse esse lugar de interação entre aluno e texto literário, contribuindo também 

para que os alunos se tornem bons produtores de textos e indivíduos capacitados para 

atuar de maneira crítica na sociedade, tudo isso sem perder o lado humanizador que 

só as artes, e aqui nesse caso, a literatura, oferece. 

 



99 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, José Hélder Pinheiro. Literatura: ensino e pesquisa. In: CAMARGO, Flávio 
Pereira et al. (Orgs.) Olhares críticos sobre literatura e ensino. São Paulo: Fonte 
Editorial, 2014. 
 
ANDRADE, Mário de. Os Contos de Belazarte. São Paulo: Livraria Martins, 2008.  
 
______. O turista aprendiz. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2012. 
 
ARAÚJO, Humberto Hermenegildo de. Modernismo: anos 20 no Rio Grande do Norte. 
Natal: Editora Universitária UFRN, 1995. 
 
______. Mário de Andrade/Câmara Cascudo: cartas de ‘Brasilidade’. In: AYALA, Maria 
Ignez Novais; DUARTE, Eduardo de Assis (Orgs). Mário Múltiplo: ensaios. João 
Pessoa; Natal: UFPB/Editora Universitária; UFRN/Editora Universitária, 1997. p. 199-
206. 
 
ARAÚJO, Humberto Hermenegildo de; FERREIRA, José Luiz. O semiárido na 
literatura – a água dá o tom: sugestões de atividades de ensino. Natal: EDUFRN, 
2013. 
 
ARAÚJO, Humberto Hermenegildo de; SÁ, Edna Maria Rangel de. As 
Correspondências de Câmara Cascudo e Mário de Andrade. In: MARTINS, Marco 
Antônio; TAVARES, Maria Alice (Orgs.). História do Português Brasileiro no Rio 
Grande do Norte. Análise Linguística e Textual da Correspondência de Luís da 
Câmara Cascudo a Mário de Andrade – 1924 a 1944. Natal: Editora Universitária 
UFRN, 2012, p. 119-142. 
 
BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 
2010. 
 
BARRETO, Anna Maria Cascudo. Ensaio de Abertura. In: MORAES, Marcos Antônio 
de. Câmara Cascudo e Mário de Andrade: Cartas 1924-1944. São Paulo: Global, 
2010. 
 
BARTHES, Roland. O rumor da língua. Trad. Mario Laranjeira. 2ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 
 
BENJAMIM, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história 
da cultura. 7. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. Obras escolhidas, v. 1. 
 
BLOOM, Harold. Como e por que ler. Rio de Janeiro: Objetiva: 2001. 
 
BRASIL. Ministério da Educação (SEMTEC). Língua portuguesa na Educação de 
Jovens e Adultos. Disponível em: <portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf. Acesso em 30 
mar 2015. 
 



100 
 

BRASIL. Ministério da Educação (SEMTEC). Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental. Volume: Língua Portuguesa. 
Brasília: MEC, 1998. 
 
BRASIL. Ministério da Educação (SEMTEC). Parecer CNE/CEB 11/2000. Brasília: 
MEC, 2000. 
 
BRASIL. Ministério da Educação (SEMTEC). Parecer CEB 15/98. Brasília: MEC, 
1998. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Reorientação Curricular: Educação de Jovens e 
Adultos/Ensino Médio – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 2006. 
 
BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 
interacionismo sociodiscursivo. Tradução de Anna Raquel Machado e Maria de 
Lourdes Matêncio. São Paulo: EDUC, 2007. 
 
CAFIERO, Delaine; DIAS, Marcelo Cafiero. Ensinar a ler no ensino médio: estratégias 
de leitura, diversidade de gêneros e abordagem de textos literários. In: MENDES, 
Soélis Teixeira do Prado; ROMANO, Patrícia Aparecida Beraldo (Orgs.) Práticas de 
língua e literatura no ensino médio. Campina Grande: Bagagem, 2012. 
 
CAMPOS, Maria Consuelo Cunha. Sobre o conto brasileiro. Editora Gradus, 1977. 
 
CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 1945. In: Literatura e sociedade. 
5.ed. Rio de Janeiro: Ed. Nacional, 1980. p. 109-138. 
 
______. O direito à literatura. In:_____. Vários escritos. 4. Ed. São Paulo: Duas 
Cidades, 2004. 
 
COMPAGNON, Antoine. Literatura para quê?. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 
2009. 
 
______. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: Editora da 
UFMG, 2006. 
 
CORRÊA, Carlos Pinto. O afeto no tempo. Em pauta: Revista: Estudos de Psicanálise. 
Belo Horizonte. Círculo Brasileiro de Psicanálise, agosto, 2005. Disponível em: < 
http://www.cbp.org.br/rev2806.htm> Aceeso em 2 abr. 2015. 
 
COSCARELLI, C. V.; NOVAIS, A. E. Leitura: um processo cada vez mais complexo. 
Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 45, n. 3, p. 35-42, jul./set. 2010. 
 
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2009. 
 
______. O espaço da literatura na sala de aula. In: COSSON, Rildo; et al. (Orgs.). 
Literatura: ensino fundamental. Brasília: MEC, 2010. p. 55-68, 20 v. Coleção 
explorando o ensino. 
 

http://www.cbp.org.br/rev2806.htm


101 
 

COSTA, Alessandra Castilho da. Ação – formulação – tradição: a correspondência de 
Câmara Cascudo a Mário de Andrade de 1924 a 1944, entre proximidade e distância 
comunicativa. In: MARTINS, Marco Antonio; TAVARES, Maria Alice.(Orgs.) História 
do português brasileiro no Rio Grande do Norte: análise linguística e textual da 
correspondência de Luís da Câmara Cascudo a Mário de Andrade – 1924 a 1944. 
Natal: EDUFRN, 2012. 
 
COSTA, Maria Suely da. Produção em Revista no Contexto Modernista Brasileiro. In: 
ARAÚJO, HUMBERTO Hermenegildo de; SANTOS, Derivaldo dos. Memórias de 
Contiguidades: leituras sobre textos de autores potiguares e periódicos do século XX. 
João Pessoa; Natal: Ideia/EDUFRN, 2013. 
 
COSTA, Nanci Aparecida. O uso da mídia e a presença dos gêneros textuais no 
processo ensino-aprendizagem: uma análise do material didático – cadernos do aluno 
e do professor – de língua portuguesa do Estado de são Paulo. Rio Claro, 2012, p. 44. 
Disponível em: <base.repositorio.unesp.br. Acesso em: 3 mai 2015. 
 
FIGUEIREDO, Tatiana Longo. Belazarte bem mais que modernista. In: ANDRADE, 
Mário de. Os contos de Belazarte. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 
 
GAGLIARDI, Caio. Ensinar literatura: a que será que se destina? Revista Remate de 
Males. Campinas-SP, (34.2): pp. 337-348 , Jul./Dez. 2014. Disponível em 
<http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/remate/article/view/4095/4927>. Acesso em: 
5 fev. 2015. 
 
GALVÃO, Walnice Nogueira e GOTLIB, Nádia Batella (Orgs). Prezado senhor, 
prezada senhora: estudos sobre cartas. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
 
GOBBI, Márcia. Conhecer infâncias brasileiras: meninos e meninas em contos de 
Mário de Andrade. Revista Múltiplas leituras, v. 3, n. 1, p. 70-85, jan. jun. 2010. 
Disponível em: < https://www.metodista.br> 
 
GOMES, Edna Maria Rangel de Sá. Correspondências: leitura das cartas trocadas 
entre Luís da Câmara Cascudo e Mário de Andrade. (Mestrado em Literatura 
Comparada) - Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, UFRN, 1999. 
 
GOTLIB, Nádia Battella. Teoria do conto. Vol. 2. Ática, 1985. 
 
IBGE. Contagem Populacional. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/brasil500> 
Acesso em: 10 mar. 2015. 
 
KLEIMAN, Angela. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. 
In: Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da 
escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995, p. 15-61. 
 
KNAPP, Cristina Loff. A opressão na infância vista sob os vieses de Mário de Andrade 
e de Monteiro Lobato: Análise dos contos “Piá não sofre? Sofre.” E “Negrinha”. Revista 
Eletrônica Literatura e Autoritarismo – Dossiê nº 10, Setembro de 2012 – ISSN 1679-
849X. Disponível em: < http://w3.ufsm.br> Acesso em: 2 jun 2015. 
 

http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/remate/article/view/4095/4927
http://w3.ufsm.br/


102 
 

KOCH, Ingedore Vilaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção 

textual. São Paulo: Editora Contexto, 2009. 
 
LIMA, Paulo da Silva. Gêneros, sequências didáticas e produção de textos no ensino 
médio. In: MENDES, Soélis Teixeira do Prado; ROMANO, Patrícia Aparecida Beraldo 
(Orgs.) Práticas de língua e literatura no ensino médio: olhares diversos, múltiplas 
propostas. Campina Grande: Bagagem, 2012. 
 
LOPES-ROSSI, Maria Aparecida Garcia. Gêneros discursivos no ensino de leitura e 
produção de textos. In: KARWOSKI, Acir Mário; GAYDECZKA, Beatriz; BRITO, Karim 
Siebeneicher (organização); MARCUSCHI, Luiz Antônio ... [et al.]. Gêneros textuais: 
Reflexões e Ensino. 4 ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. 
 
LOPEZ, Telê Ancona. Um contista bem contado. In: Mariodeandradiando. São Paulo: 
Hucitec, 1996, p. 85. 
 
______ . Leituras e criação: fragmentos de um diálogo de Mário de Andrade. In: 
Manuscrítica (São Paulo), v. 15, p. 62-95, 2007 
 
MACHADO, Márcia Regina Jaschke. O modernismo dá as cartas: circulação de 
manuscritos e produção de consensos na correspondência de intelectuais nos anos 
de 1920. São Paulo, 2012. Disponível em: < 
file:///C:/Users/2045036/Downloads/2012_MarciaReginaJaschkeMachado_VCorr%2
0(1).pdf> Acesso em: 2 mai 2015. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Atividades de referenciação, inferenciação e 
categorização na produção de sentido. In: FELTES, Heloísa Pedroso de Moraes 
(Org.). Produção de sentido: estudos transdisciplinares. São Paulo: Annablume; Porto 
Alegre: Nova Prova; Caxias do Sul: Educs, 2003. 
 
MARIA, Luzia de. O que é conto. São Paulo: Editora Brasiliense, 3 ed., 1987. 
 
MAYORCA, Juliana Pessi. Letramento e ensino de literatura. Revista Trías. Ano III, N. 
6, jan-jul. 2013. Disponível em: <www.revistatrias.pro.br> Acesso em 24 abr. 2015. 
 
MORAES, Marcos Antônio de. (Org.). Câmara Cascudo e Mário de Andrade: Cartas 
1924-1944. São Paulo: Global, 2010. 
 
OLIVEIRA, Irenísia Torres de. Subúrbio e modernização: os Contos de Belazarte, de 
Mário de Andrade. XI Congresso Internacional da ABRALIC. USP, São Paulo, 2008. 
 
PAULINO, Graça. Letramento literário: por vielas e alamedas. Revista da FACED. nº. 
05, 2001. Disponível em: < www.portalseer.ufba.br. Acesso em: 12 fev 2015. 
 
SCHENEUWLY, Bernard; DOLZ Joaquim. (Orgs.) Gêneros orais e escritos na escola. 
Tradução de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 
2010. 
 

file:///C:/Users/2045036/Downloads/2012_MarciaReginaJaschkeMachado_VCorr%20(1).pdf
file:///C:/Users/2045036/Downloads/2012_MarciaReginaJaschkeMachado_VCorr%20(1).pdf
http://www.revistatrias.pro.br/
http://www.portalseer.ufba.br/


103 
 

SILVA, Margarete Fátima Pauletto Sales; OLIVEIRA, Ana Arlinda de. Práticas de 
leitura e letramento em uma sala de EJA em Rondonópolis-MT. Disponível em: 
www.ie.ufmt.br. Acesso em: 20 mar. 2015. 
 
SOARES, Magda Becker. O que é letramento e alfabetização. In: Letramento: um 
tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2000a. 
 
______. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2000b. 
 
______. Aprender a escrever, ensinar a escrever. In: A magia da linguagem, v. 2, p. 
49-73, 2003. 
 
YUNES, Eliana. Tecendo um leitor: uma rede de fios cruzados. Curitiba: Aymará, 
2009. 
 
 
  

http://www.ie.ufmt.br/


104 
 

ANEXOS 



ANEXO A 

 

CARTAS DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO E MÁRIO DE ANDRADE UTILIZADAS 

EM SALA DE AULA 

Carta 1 

São Paulo, 6 de março de 1929. 

Cascudinho. 

   Estou em S. Paulo faz uma semana porém só hoje principio berrando pros 

amigos esta saudade pelo norte, e a recordação danada que está roendo este pobre 

coração do Mário. Não posso mais. No Rio topei com o calorão de Caicó. Porém não 

tinha você aqui pra dizer que estava gostoso e me abati como um burro. Depois veio 

S. Paulo onde encontrei a família em que nasci, foi bom. Foi bom ficar conversando 

horas com Maria Luísa minha mãe, como era isto, como era aquilo, descrevendo você 

na rede, a lei do pijama, a bondade que nunca dorme de dona Ana, os casos que 

ninguém sabe contar no mundo tão bem como o Coronel Cascudo... E Cotinha tão 

mana da gente, e as outras duas pequenas tão cuidadosas... Falei, falei, estava 

mesmo excitado. Contei Ariti, bolo de macaxeira, filé à Vila Cascudo, caju de seis 

meses. Acabei só quando o egoísmo me pediu que não sofresse mais de saudades 

tamanhas. Vocês foram ruins pra mim... Vou trabalhar, não sei o que dá em mim, paro 

no meio e estou lembrando aí. Esta vida é uma resposta que diz “não” pra gente. Eu 

viveria tão melhor em Natal. Não pode ser porque 35 anos já pesam por demais pra 

eu recomeçar a vida. Viver aí não poderei porém não desisti de ter minha maloca 

numa praia natalense. Se não mando a procuração dentro desta é porque não sei o 

nome todo do coronel Cascudo, - pra ele me requerer o terreno e o resto. Você, 

cumpanhero, vai me responder por avião mesmo, dando norma da procuração, nome 

de pai e quanto tenho que enviar pros movimentos regulamentares de fixação pra mim 

do terreno, etc. Espero resposta logo, héim! 

E depois virá a construção do tejupá. Mandarei linhas gerais, irei fazendo a coisa como 

puder e um dia matarei saudades, vai ser tão bom!... Você, sua dona, a filharada, dona 

Ana querida, o coronel Cascudo, Cotinha, as meninas, Ariti, Jiguê, virão na minha 

casa almoçar. Cotinha me levará de presente um, já se sabe, um bolo de macaxeira. 

O coronel Cascudo me levará uma garrafinha bem enorme daquela pinga boa pra nós 

fazermos parede. Você tocará no meu piano o “Paulista de Macaé”. E ficaremos 

tempo, muito tempo revivendo nada de viagens nem de notícias, revivendo a nossa 

vida em comum – vida de família antiga brasileira, que deixada em novembro passado 

aqui na rua Lopes Chaves, fui encontrar de novo, poucos dias depois na avenida 

Jundiaí, Vila Cascudo, Natal. Estou cheio de felicidades falando assim... “Beim, mai!” 

Abraço todos, num abraço fechado de coração que sabe mesmo querer bem. E então 

você... gema nesta acocho de tamanduá que te mando. 

 

                                                                                                                     Mário. 
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Carta 2 

10 de abril de 1929. 

 

Mário. 

 

      A demora em responder foi devida minha atarantada atividade. Todos os meus 

negócios paradinhos desde setembro de 28 reatividaram-se ferozmente. O casamento 

será  no domingo 21 do corrente – de mais a mais fui nomeado diretor do Atheneu. 

Leia: dois expedientes, 8 às 11 e 13 às 16, todos os dias. Mamãe abençoa-o e diz que 

o quarto do filho grande está esperando o dono. Anália e Maria falam sempre em seu 

‘otô Máro e na falta de bondade dele. Papai não esqueceu as suas conversas. Toda 

a noite, temos um minuto para falar no Mário... Com uma saudade tipo graúdo, seu 

mano. Antônio Bento continua. Cada 24 horas vai para o Rio ou para a França. Ora 

Recife, Mala real; ora Natal em aviso da C.G.A. via Dacar. No mais tudo o mesmo. All 

right! 

      Remeto a minuta que V. deverá tirá-la em cartório. Mande por avião. Logo-logo. 

Queremos aproveitar o expediente de abril para aforar na praia e tratar dos quatro 

coqueiros e do cajueiro ornamental. 

      Descobrimos um novo quitute. Batizei-o “Tapioca Tarsila”. Tem um gosto que 

lembra o azul e o róseo infantis da senhora do poeta Pau Brasil. Tapioca de goma 

(caroço grosso), coco ralado e leite do mesmo, açúcar e canela, a forno meio quente 

e 10 minutos para corar em fogão fechado. Maravilhoso! Não tive ainda tempo de 

mandar uma crônica da coluna para V. conforme prometi. A primeira seria uma tunda 

no sr. Assis Cintra para ele deixar de tapear a gente com Histórias mal contadas. 

      Mamãe e papai mandam abraços para V. e mamãe muito agradece o postal cuja 

gravura é um [ilegível]. Cotinha envia saudades na impossibilidade de mandar o bolo 

de macaxeira. Anália e Maria e Bibi lembram-se do seu otô Máro. Ariti e Jiguê abanam 

o rabo. 

      Tenha V. três costelas partidas por um acocho, sequaz. 

 

                                                                                         Luís. 
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Carta 3 

São Paulo, 6 de agosto de 1929. 

 

Cascudinho, Cascudão, 

Olhai pro céu, olha pra ... mim, 

 

      Bom dia. Hoje enfim vos escrevo porque daqui a pouco, saio, vou no 

Conservatório, pego minha mensalidade, o Correio é a dois passos, dou os passos 

(dois), lá vão meus úteis quinhentos paus, fechar meu terreno do futuro papiri e 

amores de potiguar. No mês que vem principio ajuntando arame pra editar as Histórias 

de Belazarte, livro engasgado na minha vida e que carece de sair pra eu andar mais 

sem tropeço. Depois então falaremos mais tecnicamente na construção do papiri. 

      Muito obrigado pela oferta dos esclarecimentos que eu precisarei pra meu Na 

pancada do ganzá sair menos imperfeito. Gosta do nome? Você compreende, 

maninho: não moro aí, por mais literatura que tenha daí não poderei fazer uma obra 

completa. Aliás você mesmo viu a afobação e disparate com que andei colhendo os 

meus tesouros de documentos. Estou cada vez mais convencido de que são tesouros, 

porém sou obrigado a confessar que não são perfeitamente sistemáticos. E a própria 

afobação da colheita fez com que houvesse falhas nela. Por exemplo Folclore musical 

nordestino ficava meio importante demais pra esta minha curiosidade simples e 

humilde de só mesmo saber mas muito amar. Na pancada do ganzá além de título 

bonito como o quê, é modesto, me permite contar que em dois meses e pico de 

passeio e amigos, inda achei tempo de amar a vida nordestina e revelar tesouros dela. 

E nada impede que o livro saia, como pretendo, com muitíssimas, o mais que me for 

possível, informações firmes sobre tudo. Mas não obriga a coisa completa e isso é 

que me agrada principalmente nele, pois seria até ridículo imaginar que vou dar coisa 

completa. Estou convencido que vai ser coisa grande e mesmo indispensável pra 

quem quiser saber de certas coisas. Mas definitivo não pode ser. Mas hei de fazer 

livro obrigatório pra toda biblioteca que se disser brasileira. Pois irei perguntando aos 

poucos o que me interessar e desde já agradeço as cantigas e danças de Dália. 

      Quanto à arquitetura do Etnografia tradicional do Nordeste brasileiro achei muito 

boa, sempre contando com o livro Literatura oral que virá completa-lo depois. Será o 

seu monumento, mano, e só pensar nisso já vou ficando feliz, feliz, é bom ter manos! 

... Está claro que darei os esclarecimentos que você carecer. Darei hoje mesmo ordem 

para seguirem o Arabesco e Brahms. Quanto ao Tupi na geografia nacional, acabo de 

achar um, segunda edição. Mas agora justamente até o meu exemplar está... à sua 

disposição porque ninguém mais carece dele. O que é egoísmo misturado com 

coincidência! Acaba de sair num número da Revista do Instituto Histórico da Bahia, o 
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livro do Teodoro Sampaio na íntegra e correto e aumentado. Não sei se você recebe 

aí a Revista. Se não recebe, e tem dificuldade de a obter, me avise que mando daqui. 

     E por hoje acho que é só. Trabalho como um boi e penso em Natal. São duas 

espécies de polos da minha vida, você  já sabe disso. A mecânica da vida pra São 

Paulo, e o sonho aí com vocês. Mande me dizer se o xale de dona Ana inda não 

chegou. Estou inquieto porque já faz mais de um mês que foi entregue ao portador. É 

verdade que ele não prometeu partir logo, porém estou inquieto e queria solução logo 

pro meu presente tão bem feitinho na carícia e na gratidão desta minha gente daí. E 

adeus. Adeus pra todos. Um abraço pro nosso querido coronel, lembranças gratidão 

pra todos, um beijo pras minhas mãos de dona Ana, mais uma vez uma gratidão 

especial pra Dália, uma vontade de bolo pra Cotinha, etc. etc. E pra você, seu mano, 

nada menos que os meus setenta e cinco quilos atuais de quem está mais magrinho, 

o pobre! É sodade, é sodade!... 

     

                                                                                  Mário. 
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Carta 4 

Natal, 3 de setembro de 1929. 

 

Mário. 

 

      Sua carta chegou aqui numa minha moléstia de rins. Li-a diante da tribo reunida e 

foi um sucesso. Mamãe remete umas linhas. Papai abraça-o. Minha mulher e Cotinha 

enviam lembranças. Eu mando um beijo. Ariti e Jiguê continuam ótimos. 

Especialmente Jiguê que é imponente. Ganhei mais dois cães. Um Tenerife, Bob. 

Uma policial inglesa, Soviet. Não sei se Tonho Bento vai ficar satisfeito. Preparei para 

resposta o fato do cachorro de Victor Hugo chamar-se Senado. E o melhor parelheiro 

de Epsom é King George. Verdade que sem número mas pode ofender ou orgulhar 

cinco reis ingleses de nome Jorge. Aqui e em toda parte. Amém! 

      Recebi os 500$. All right. Mandei cercar o terrenão. Cento e vinte estacas de 

primeira, quase iguais, arame farpado e pixamento em tudo pra não enferrujar. Fica o 

matuim delimitado e feito gente grande. Um primor. Você é vizinho de Omar O’Grady 

e do mano de José augusto, Silvino que é desembargador. Neste setembro o serviço 

de cercar e “aramar” e pixar fica pronto e planto logo logo os quatro coqueiros e os 

três pés de cajueiros de seis meses. V. mande um croquis dando as coordenadas 

geográficas para localização dos coco-caju. Lembra-se da benzedeira de Brejo do 

Cruz? Pois estou aqui eu falando bonito quer é um gosto. Vá pensando nas 

economias. Por ora estou fazendo 1100$ por mês. Posso ir adiantando arame para 

não parar o serviço. A questão é V. mandar dizer; dê tanto. E com o juro de V. ficar 

calado e não agradecer esta besteirinha do cão. Vá se dispondo a separar dinheiro 

para esta casinha, mano-Mário. V. precisa ter um quichó onde mande deveras. At 

home. Com mil diabos. Já tem a planta? Não para agora, mas para eu ir vendo como 

vai ser e ir sugerindo mudança, retoque, detalhe. Isto é mais gostoso que morar na 

“casinha piquinina”. Toda Areia Preta está se valorizando muito. Na praia vizinha, 

Praia do Meio, há uma feira livre semanal. Está-se descansado de mandar até a 

cidade buscar coisas. V. já escreveu ao Dr. Lamartine a respeito do terreno? Se 

lembrar mande duas rabiscas dizendo sua impressão de proprietário and farmer. 

      Todo meu ultra lindo livro sobre Olinda parou. Estou advogando seu Mário! Um 

encanto. Ai! A praxe forense! Que livrão a gente contar o que vem a ser o foro e suas 

inacreditáveis asnidades... Hoje tenho umas “razões” para escrever. Razões! Imagine 

V. a “espécie” é simples, meritíssimo julgador. Uma locomotiva grudou um homem na 

tromba e espatifou-o. Vou provar que tenho direito a uma indenização da parte da 

família do morto. Não é que o malandro partiu um freio-de-breque da máquina? Pois 

o trabalho do maquinista não deu este resultado? E demais, o morto quando vivo 
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estava “fumado”... Estava all right. A dirimento não servindo para um vai servir para o 

outro lado. Pense. 

      Recebi a revista do Instituto da Bahia. O dr. Bernardino de Sousa mandou. Estou 

desta forma com o Tupi em casa. E V. livre de pedidos. Jorge de Lima escreveu-me 

contando conversa com V. Que inveja. Consolei-me dizendo: “V. conversou com 

Macunaíma mas eu é que moro na terra dele, taí.” 

      Tudo brigando? Por quê? Ou melhor, para quê? Esta gente decididamente não 

vive. Que expressão pode ter certas atitudes? Como vou ficando subjetivista e 

palerma acho graça em vez de indignar-me. Quando leio notícia de movimento 

intelectual, nomes difíceis e fáceis, dou para rir. Acaba sistematicamente em zanga, 

briga e afastamento. Não. Melhor é casar, morar em Natal, assinar revistas, pensar 

em livros, cumprimentar por carta toda gente e morrer aos cem anos. Mas V. 

felizmente não pode fazer assim. Está agora atolado neste combate. A coisa mais rara 

deste brasil é um jornal em edição de domingo não citar V. Cita infalivelmente. Às 

vezes às avessas do que V. pensa. Mas cita. O que é a glória. Oh Glória, és bem uma 

palavra feminina. Não é Sheakspeare. Sou eu. Mas enfim o Jorge de Lima mandou 

contar todo bafafá pólista. Dá-me vontade de dizer aquilo que V. conhece tão bem 

mas nunca pôde ter talento bastante para executar “au piano”. Eu já sei por que é ... 

Pólista de Macaé. 

      Vale a pena pensar V. que possui casa montada em Natal e querendo Deus terá 

outra na praia. Uma casinha que é um desaforo lírico. Até cheira a Soares de Passos. 

Coisa linda! Deixe de ideias falazes e malsãs de viajar por terras estranhas e de 

estranhas gentes. Volte para o bolo de macaxeira, para o pijama and caju. Deixe de 

Mário de Andrade. Uns mesisinhos vire Mário Sobral. 

      Prepare-se para ter casa, escrever, casar, morrer velhíssimo e com bons rins (oh! 

Pensamento augusto!) e ter um funeral de viking. Brandés diz que é cremação com 

um cachorro aos pés. V. escolha um bom “amigo” para eu nomeá-lo cachorro. 

      Adeus querido. Perdoe este humor acre de bom jantar. Estou bem-humorado. Não 

saí de casa e devorei um livrão sobre regimes comunais depois do século XII, Emile 

Gebhard. Uma maravilha. Não sei ainda é o que é regime comunal. No mais o livro é 

um encanto. Erudição danisca como diz o Jorge Fernandes que lhe manda um abraço. 

      Lembre-me aos nossos e aos meus de sua casa. 

      Seu mano 

                                       Luís.   
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CONTO “PIÁ NÃO SOFRE? SOFRE.” DO LIVRO OS CONTOS DE BELAZARTE, DE 

MÁRIO DE ANDRADE, TRABALHADO EM SALA DA AULA. 

PIÁ NÃO SOFRE? SOFRE. 

     Belazarte me contou: 

     Você inda está lembrado da Teresinha? Aquela uma que assassinou dois homens 

por tabela, os manos Aldo e Tino, e ficou com dois filhos quando o marido foi pra 

correição?... Parece que o sacrifício do marido tirou o mau-olhado que ela tinha: foi 

desinfeliz como nenhuma, porém ninguém mais assassinou por causa dela, ninguém 

mais penou. Só que o Alfredo lá ficou no palácio chique da Penitenciária, ruminando 

os vinte anos de prisão que a companheira fatalizada tinha feito ele engulir. Injustiça, 

amargura, desejo...tantas coisas que muito bucho não sabe digerir com paciência, 

resultado: o Alfredo teve uma dessas indigestões tamanhas de desespero que ficou 

dos hóspedes mais incômodos da Penitenciária. Ninguém gostava dele, e o amargoso 

atravessava o tempo do castigo num areião difícil e sem fim de castiguinhos. Estou 

perdendo tempo com ele. 

     A Teresinha sofria, coitada! Ainda semiboa no corpo e com a pabulagem de muitos 

querendo intimidades com ela ao menos por uma noite paga. Recusou, de primeiro 

pensando no Alfredo gostado, em seguida pensando no Alfredo assassino. Estava já 

no quase, porém vinha sempre aquela ideia do Alfredo saindo da correição com uma 

faca nova para destripá-la. E a virtude se conservava num susto frio, sem nenhum 

gosto de existir. Teresinha voltava para casa com uma raiva desempregada, que logo 

descarregava na primeira coisa mais frouxa que ela. Enxergava a mãe morrendo em 

pé por causa da velhice temporã, pondo cinco minutos pra recolher uma ceroula do 

coaral, pronto: atirava a trouxa de roupa suja na velha: 

     _ A senhora é capaz que vai dormir com a ceroula na mão! 

     Entrava. Podia se chamar de casa aquilo! Era um rancho de tropeiro onde ninguém 

não mora, de tão sujo. Dois aspectos de cadeira, a mesa, a cama. No assoalho havia 

mais um colchão, morado pelas baratas que de noite dançavam na cara da velha o 

torê natural dos bichinhos dessa vida. 

     No outro quarto ninguém dormia. Ficou feito cozinha dessa família passando 

muitas vezes dois dias sem fósforo acendido. Porque fósforo aceso quer dizer carvão 

no fogãozinho portátil e algum desses alimentos de se cozinhar. E muitas vezes não 

havia alimento de se cozinhar... Mas isso não fazia mal pro dicionário da Teresinha e 

da mãe, fogareiro não estava ali? E o dicionário delas dera  pra aqueles estreitos 

metros cúbicos de ar mofado o nome estapafúrdio de cozinha. 

     Nessa espécie de tapera a moça vivia com a mãe e o filhote de sobra. De sobra 

em todos os sentidos, sim. Sobrava porque afinal amor pra Teresinha, meu Deus! 

Vivendo entre injustiças de toda a sorte, desejando homem pro corpo e não tendo, se 

esquecendo do Alfredo gostado pelo Alfredo ameaçando e já com morte na 
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consciência... E só tendo na mão consolada pela água pura, ceroulas, calças, meias 

com mais de sete dias de corpo suado... E além do mais, odiando uns fregueses 

sempre devendo a semana retrasada... Tudo isso a Teresinha aguentava. E pra 

tampar duma vez todos os vinhos do amor, inda por cima chegava a peste da sogra 

amaldiçoada, odiada mas desejada por causa dos dez mil-réis deixados mensalmente 

ali. A figlia dum cane vinha, emproada porque tinha de seu aí pra uns trinta contos, 

nem sei, e desbaratava com ela por um nadinha. 

     Podia ter amor uma mulher já feita, com trinta anos de seca no prazer, corpo 

cearense e alma ida-se embora desde muito!... E o Paulino, faziam já quase quatro 

anos, dos oito meses de vida até agora, que não sabia o que era calor de peito com 

seio, dois braços apertando a gente, uma palavra “figliuolo mio” vinda em cima dessa 

gostosura, e a mesma boca enfim se aproximando da nossa cara, se ajuntando num 

chupão leve que faz bulha tão doce, beijo de nossa mãe... 

     Paulino sobrava naquela casa. 

     E sobrava tanto mais, que o esperto do maninho mais velho, quando viu que tudo 

ia mesmo por água abaixo, teve um anjo-da-guarda caridoso que depositou na língua 

do felizardo o micróbio do tifo. Micróbio foi pra barriguinha dele, agarrou tendo filho e 

mais filho a milhões por hora, e nem passaram duas noites, havia lá por dentro um 

footing tal da microbiada marchadeira, que o asfaltinho das tripas se gastou. E o 

desbatizado foi pro limbo dos pagãos sem culpa. Sobrou Paulino. 

     É lógico que ele não podia inda saber que estava sobrando assim tanto neste 

mundo duro, porém sabia muito bem que naquela casa não sobrava nada pra comer. 

Foi crescendo na fome, a fome era o alimento dele. Sem pôr consciência nos mistérios 

do corpo, ele acordava assustado. Era o anjo... que anjo-da-guarda! Era o anjo da 

malvadeza que acordava Paulino altas horas pra ele não morrer. O desgraçadinho 

abria os olhos na escuridão cheirando ruim do quarto, e inda meio que percebia que 

estava se devorando por dentro. De primeiro ele chorava. 

     _ Stá zito, guaglion! 

     Que “stá zito” nada! Fome vinha apertando... Paulino se levantava nas pernas de 

arco, e balanceando chegava afinal junto à cama da mãe. Cama... A cama grande ela 

vendeu quando esteve uma vez com a corda na garganta por causa do médico 

pedindo aquilo ou vinte bagarotes pela cura do pé arruinado. Deu os vinte vendendo 

a cama. Cortou o colchão pelo meio e botou a metade sobre aqueles três caixões. 

Essa era a cama. 

     Teresinha acordava da fadiga com a mãozinha do filho batendo na cara dela. 

Ficava desesperada de raiva. Atirava a mão no escuro, acertasse onde acertasse, nos 

olhos, na boca-do-estômago, pláa!... Paulino rolava longe com uma vontade legítima 

de botar a boca no mundo. Porém o corpo lembrava duma feita em que a choradeira 

fizera o salto do tamanco vir parar mesmo na boca dele, perdia o gosto de berrar. 



ANEXO B 

 

Ficava choramingando tão manso que até embalava o sono da Teresinha. 

Pequenininho, redondo, encolhido, talqualmente tatuzinho de jardim. 

     O sofrimento era tanto que acabava desprezando os pinicões da fome, Paulino 

adormecia de dor. De madrugada, o tempo esfriando acordava o corpo dele outra vez. 

Meio esquecido, Paulino espantava de se ver dormindo no assoalho, longe do colchão 

da vó. Estava com uma dorzinha no ombro, outra dorzinha no joelho, outra dorzinha 

na testa, direito no lugar encostado no chão. Percebia muito pouco as dorzinhas, por 

causa da dor guaçu do frio. Engatinhava medroso, porque a escureza estava já toda 

animada com as assombrações da aurora, abrindo e fechando o olho das frestas.  

Espantava as baratas e se aninhava no calor ilusório dos ossos da avó. Não dormia 

mais. 

     Afinal, ali pelas seis horas, já familiarizado com a vida por causa dos padeiros, dos 

leiteiros, dos homens cheios de comidas que passavam lá longe, um calor custoso 

nascia no corpo de Paulino. Porém a mãe também já estava acordando com as bulhas 

da vida. Sentada, vibrando com a sensualidade matinal que bota a gente louco de 

vontade, a Teresinha quase se arrebentava, apertando os braços contra a peitaria, o 

ventre e tudo, forçando tanto uma perna contra a outra que sentia uma dor nos rins. 

Nascia nela esse ódio impaciente e sem destino, que vem da muita virtude conservada 

a custo de muita miséria, virtude que ela mesma estava certa, mais dia menos dia 

tinha de se acabar. Procurava o tamanco, dando logo o estrilo com a mãe, “se não 

sabia que não era mais hora de estar na cama”,  que fosse botar água na tina, etc. 

     Então Paulino, antes das duas mulheres, abandonava o calor nascente do corpo. 

Ia já rondar a cozinha porque estava chegando o momento mais feliz da vida dele: o 

pedaço de pão. E que domingo pra Paulino quando, porque um freguês pagou, porque 

a sogra apareceu, coisa assim, além do pão, bebiam café com açúcar!... Chupava 

depressa, queimando a língua e os beicinhos brancos, aquela água quente, sublime 

de gostosa por causa duma pitadinha de café. E saía comer o pão lá fora. 

     Na frente da casa não, era lá que ficavam a torneira, as tinas e o coaral. As 

mulheres estavam fazendo suas lavagens de roupa e era ali na piririca: briga e 

descompostura o tempo todo. Quem pagava era o reinação do Paulino. Acabava 

sempre com um pão mal comido e algum cocre de inhapa bem no alto do coco, 

doendo fino. 

     Deixou de ir para lá. Abria a porta só encostada da cozinha, descia o degrau, ia 

correcorrendo se rir pra alegria do frio companheiro, por entre os tufos de capim e as 

primeiras moitas de carrapicho. Esse matinho atrás da casa era a floresta. Ali Paulino 

curtia as penas sem disfarce. Sentado na terra ou dando com o calcanhar nos olhos 

dos formigueiros, principiava comendo. De repente quase caía levantando a perninha, 

ai! do chão, pra matar a saúva ferrada no tornozelinho de bico. Erguia o pão caído e 

recomeçava o almoço, achando graça no requetreque que a areia ficada no pão, 

ganzava agora nos dentinhos dele. 
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     Mas não esquecia da saúva não. Pão acabado, surgia, distraindo a fome nova, o 

guerreiro crila. Procurava uma lasca de pau, ia caçar formigas no matinho. Afinal, 

matinho não muito pequeno porque dava atrás na várzea, e não havia senão um 

lembrete de cerca fechando o terreno. Mas nunca Paulino penetrou na várzea que era 

grande demais pra ele. Lhe bastava aquele matinho gigante, sem planta com nome, 

onde o sol mais preguiça nunca deixava de entrar. 

     Graveto em punho lá ia em busca de saúva. As formiguinhas menores, não se 

importava com elas não. Só arremetia contra saúva. Quando achava uma, perseguia-

a paciente, rompendo entre os ramos entrançados dos arbustos, donde muitas vezes 

voltava com a mão, a perna ardendo por ter relado nalgum mandarová. Trazia a saúva 

pro largo e levava horas brincando com a desgraçadinha, até a desgraçadinha morrer. 

     Quando ela morria, o sofrimento recomeçava pra Paulino, era fome. O sol já estava 

alto, porém Paulino sabia que só depois das fábricas apitarem havia de ter feijão com 

arroz nos tempos ricos, ou novo pedaço de pão nos tempos felizmente mais raros. 

Batia uma fome triste nele que outra saúva combatida não conseguia distrair mais. 

Banzava na desgraça, melancolizado com a repetição do sofrimento cotidiano. 

Sentava em qualquer coisa, descansando a bochecha , cabeça torcidinha, todo 

penaroso. Afinal, nalguma sombra rendada, aprendeu a dormir de fome. Adormecia. 

Sonhava não. As moscas vinham lhe bordando de asas e zumbidos a boquinha 

aberta, onde um resto de adocicado ficou. Paulino dormindo fecha de repente os 

beiços caceteados, se mexe, abre um pouco as perninhas encolhidas e mija quente 

em si. 

     Sono curto. Acordou muito antes das fábricas apitarem. Mastigou a boca 

esfomeada, recolheu com a língua os sucos perdidos nos beiços. Requetreque de 

areia e uma coisinha meia doce no paladar. Tirou com a mão pra ver o que era, eram 

duas moscas. Moscas sim, porém era meio adocicado. Tornou a botar as moscas na 

língua, chupou o gostinho delas, engoliu. 

     Foi assim o princípio dum disfarce da fome por meio de todas as coisas engolíveis 

do matinho. Não tardou muito e virou “papista” como se diz: trocou a caça das saúvas 

pelos piqueniques de terra molhada. Comer formiga então ... Junto dos montinhos dos 

formigueiros encostava a cara no chão com a língua pronta. Quando formiga aparecia, 

Paulino largava a língua hábil, grudava nela a formiga, e a esfregando no céu da boca 

sentia um redondinho infinitesimal. Punha o redondinho entre os dentes, trincava e 

engolia o guspe ilusório. E que ventura se topava com alguma correição! De gatinhas, 

com o fiofó espiando as nuvens, lambia o chão tamanduamente. Apagava uma 

carreira viva de formiga em três tempos. 

     Nessa esperança de matar a fome, Paulino foi descendo a coisas nojentas. Isto é, 

descendo, não. Era incapaz de pôr jerarquia no nojo, e até o último comestível 

inventado foi formiga. Porém não posso negar que uma vez até uma barata... Agarrou 

e foi-se embora mastigando, mais inocente que vós, filhos dos nojos. Porém 

compreende-se: eram alimentos que não davam sustância nenhuma. Fábrica apitava 
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e o arroz com feijão vinha achar Paulino empanturrado de ilusões, sem fome. Pegou 

aniquilando, escurecendo que nem dia de inverno. 

     Teresinha não reparava. O buçal da virtude estava já tão gasto que via-se o 

momento da moça desembestar livre, vida fora. Foi o tempo em que tapa choveu por 

todas as partes de Paulino cegamente, caísse onde caísse. Quando ela vinha para 

casa já escutava a companhia do Fernandez, carroceiro. Era um mancebo de boa 

tradição, desempenado, meio lerdo, porém com muita energia.. Devia de ter vinte e 

cinco anos, se tinha! E se engraçou pela envelhecida, quem quiser saiba por que. 

Buçal arrebentou. Quando ele pôde carregar a trouxa para ela, veio até a casa, entrou 

que nem visita, e Teresinha ofereceu café e consentimento. A velha, sujando a língua 

com os palavrões mais incompreensíveis, foi dormir na cozinha com Paulino 

espantado. 

     Em todo caso, a boia melhorou, e o barrigudinho conheceu o segredo da 

macarronada. Só que tinha muito medo do homem. Fernandez fizera uma festinha pra 

ele na primeira aparição, e quando saiu do quarto de manhã e beberam café todos 

juntos, Paulino confiado foi brincar com a perna comprida do homem. Mas tomou com 

um safanão que o fez andar de orelha murcha um tempo. 

     É lógico que a sogra havia de saber daquilo, soube e veio. Teresinha muito fingida 

falou bom dia pra ela e a mulatona respondeu com duas pedras na mão. Porém agora 

Teresinha não carecia mais da outra e refricou, assanhada feito irara. Bateboca 

tremendo! Paulino nem tinha pernas para abrir o pala dali, porque a velha apontava 

pra ele, falando “meu neto” que mais “meu neto” sem parada. E mandava que 

Teresinha agora se arranjasse, porque não estava pra sustentar cachorrice de italiana 

acueirada com espanhol. Teresinha secundava gritando que espanhol era muito mais 

melhor que brasileiro, sabe! Sua filha de negro! Mãe de assassino! Não careço da 

senhora, sabe! Mulata! Mulatona! Mãe de assassino! 

     _ Mãe de assassino é tu, sua porca! Tu que fez meu filho sê infeliz, maldiçoada do 

diabo, carcamana porca! 

     _ Saia já daqui, mãe de assassino! A senhora nunca se amolou com seu neto, 

agora vem com prosa aí! Leve seu neto se quiser! 

     _ Pois levo mesmo! Coitadinho do inocente que não sabe a mãe que tem, sua 

porca! Porca! 

     Suspendeu Paulino esperneando, e lá se foi batendo salto, ajeitando o xale de 

domingo, por entre as curiosas raras do meidia. Inda virou, aproveitando a assistência, 

pra mostrar como era boa: 

     _ Escute! Vocês agora, não pago mais aluguel de casa pra ninguém, ouviu! Protegi 

você porque era mulher de meu filho desgraçado, mas não tou pra dar pouso pra 

égua, não! 
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     Mas a Teresinha, louca de ódio, já estava olhando em torno pra encontrar um pau, 

alguma coisa que matasse a mulatona. Esta achou melhor partir duma vez, triunfante 

ploque ploque. 

     Paulino ia ondulando por cima daquelas carnes quentes. Chorava assustado não 

tendo mais noção da vida, porque a rua nunca vista, muita gente, aquela mulher 

estranha e ele sem mãe, sem pão, sem matinho, sem vó... não sabia mais nada! Meu 

Deus! Como era desgraçado! Teve um medo pavoroso no corpinho azul. Inda por cima 

não podia chorar à vontade porque reparara muito bem, a velha tinha um sapatão com 

salto muito grande, pior que tamanco. Devia de ser tão doído aquele salto batendo no 

dentinho, rasgando o beiço da gente... E Paulino horrorizado enfiava quase as 

mãozinhas na boca, inventando até bem artisticamente a função da surdina. 

     _ Pobre de meu neto! 

     Com a mão grande e bem quente pegou na cabecinha dele, ajeitando-a no pescoço 

de borracha. Carregado gostoso naqueles braços bons, com o xale dando inda mais 

quentura pra gente ser feliz... E a velha olhou pra ele com olhos de piedade 

confortante... Meu Deus! Que seria aquilo tão gostoso! ... É assomo de ternura, 

Paulino. A velha apertou-o no peito abraçando, encostou a cara na dele, e depois deu 

beijos, beijos, revelando pro piá esse mistério maior. 

     Paulino quis sossegar. Pela primeira vez na vida o conceito de futuro se alargou 

até o dia seguinte na ideia dele. Paulino sentiu que estava protegido, e no dia seguinte 

havia de ter café com açúcar na certa. Pois a velha não chegara a boca ajuntada bem 

na cara dele e não dera aquele chupão que barulhava bom? Dera. E a ideia de Paulino 

se encompridou até o dia seguinte, imaginando um canecão do tamanho da velha, 

cheinho de café com açúcar. Foi se rir pras duas lágrimas piedosas dela, porém bem 

no meio da gota apareceu uma botina que foi crescendo, foi crescendo e ficou com 

um tacão do tamanho da velha. Paulino reprincipiou chorando baixo, que nem nas 

noites em que o acalanto da manha embalava o sono da Teresinha. 

     _ Ara! Também agora basta de chorar! Ande um pouco, vamos! 

     O salto da botina encompridou enormemente e era a chaminé do outro lado da rua. 

Opranto de Paulino parou, mas parou engasgado de terror. Chegaram. 

     Esta era uma casa de verdade. Entrava-se no jardinzinho com flor, que dava até 

vontade de arrancar as sempre-vivas todas, e, subida a escadinha, havia uma sala 

com dois retratos grandes na parede. Um homem e uma mulher que era a velha. 

Cadeiras, uma cadeira grande cabendo muita gente nela. Na mesinha do meio um 

vaso com uma flor cor de rosa que nunca murchou. E aquelas toalhinhas brancas nas 

cadeiras e na mesa, que devia distrair a gente cortando tantas bolotinhas... 

     O resto da casa assombrou desse mesmo jeito o despatriado. Depois apareceram 

mais duas moças muito lindas, que sempre viveram de saia azul-marinho e blusa 

branca. Olharam duras pra ele. Aqueles quatro olhos negros desceram lá do alto e 
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tuque! Deram um cocre na alma de Paulino. Ele ficou tonto, sem movimento, grudado 

no chão. 

     Daí foi uma discussão terrível. Não sei o que a velha falou, e uma das normalistas 

respondeu atravessado. A velha asperejou com ela falando no “meu neto”. A outra 

respondeu gritando e uma tormenta de “meu neto” e “seu neto” relampagueou  alto 

sobre a cabeça de Paulino. A história foi piorando. Quando não teve mais agudos pras 

três vozes subirem, a velha virou um bofete na filha da frente, e a outra fugindo 

escapou de levar com a colher bem no coco. 

     A invenção de Paulino não podia ajuntar mais terrores. E o engraçado é que o 

terror pela primeira vez despertou mais a inteligência dele. O conceito de futuro que 

fazia pouco atingira até o dia seguinte, se alongou, se alongou até demais, e Paulino 

percebeu que entre raivas e maus-tratos havia de passar agora o dia seguinte inteiro 

e o outro dia seguinte e outro, e nunca mais haviam de parar os dias seguintes assim. 

É lógico: sem ter a soma dos números, mais de três mil anos de dias seguintes 

sofridos, se ajuntaram no susto do piá. 

     _ Vá erguer aquela colher! 

     As metades do arco se moveram ninguém sabe como, Paulino levantou a colher 

do chão que deu pra velha. Ela guardou a colher e foi lá dentro. A varanda ficou vazia. 

Estava tudo arranjado, e as sombras da tarde rápida entravam apagando as coisas 

desconhecidas. Só a mesa do centro inda existia nitidamente, riscada de vermelho e 

branco. Paulino foi se encostar na perna dela. Tremia de medo. Chiava um cheiro 

gostoso lá dentro, e da sombra da varanda um barulhinho monótono, tique-taque, 

regulava as sensações da gente. Paulino sentou no chão. Uma calma grande foi 

cobrindo o pensamento aniquilado: estava livre do tacão da velha. Ela não era que 

nem a mãe não. Quando tinha raiva não atirava botina, atirava uma colher levinha, 

brilhando de prateada. Paulino se encolheu deitado, encostando a cabeça no chão. 

Estava com um sono enorme de tanto cansaço nos sentimentos. Não havia mais 

perigo de receber com tamanco no dentinho, a mulatona só atirava aquela colher 

prateada. E Paulino ignorava se colher doía muito, batendo na gente. Adormeceu bem 

calmo. 

     _ Levante! Que é isso agora! Como esse menino deve ter sofrido, Margot! Olhe a 

magreira dele! 

     _ Pudera! Com a mãe na gandaia, festando dia e noite, você queria o que, então! 

     _ Margot... você  sabe bem certo o que quer dizer puta, heim? Eu acho que a gente 

pode falar que Paulino é filho da puta, não? 

     Se riram. 

     _ Margot! 
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     _ Senhora! 

     _ Mande Paulino aqui pra dar comida pra ele! 

     _ Vá lá dentro, menino! 

     As pernas de arco balançaram mais rápidas. Uma cozinha em que a gente não 

podia nem se mexer. A velha boa inda puxou o capacho da porta com o pé: 

     _ Sente aí e coma tudo, ouviu! 

     Era arroz com feijão. A carne, Paulino viu com olho comprido ela desaparecer na 

porta da varanda. Menino de quatro anos não come carne, decerto imaginou a velha, 

meia em dificuldades sempre com a educação das filhas. 

     E a vida mudou de misérias pra Paulino, mas continuou a sempre miserável. Boia 

melhorou muito e não faltava mais, porém Paulino estava sendo perseguido pelos 

vícios do matinho. Nunca mais a mulatona teve aqueles assomos de ternura do 

primeiro dia, era uma dessas cujo mecanismo de vida não difere muito do 

cumprimento do dever. Aquele beijo fora sincero, mas apenas dentro das convenções 

da tragédia. Tragédia acabara e com ela a ternura também. E no entanto ficara muito 

em Paulino a saudade dos beijos... 

     Quis se chegar pras moças porém elas tinham raiva dele, e podendo, beliscavam. 

Assim mesmo a mais moça, que era uma curiosa do apá virado e nunca tirava as 

notas de Margot na escola, Nininha, é que tomara para si dar banho no Paulino. 

Quando chegava no sábado, o pequeno meio espantado e muito com medo de 

beliscão, sentia as carícias de um rosto lindo em fogo se esfregando no corpinho dele. 

Acabava sempre aquilo, a menina com uma raiva bruta, vestindo depressa a 

camisolinha nele, machucando, “fica direito, peste!” pronto: um beliscão que doía 

tanto, meu Deus! 

     Paulino descia a escada da cozinha, ia muito jururu pelo corredorzinho que dava 

no jardim da frente, puxava com esforço o portão sempre encostado, sentava, punha 

a mão na bochecha, cabecinha torcida pro lado e ficava ali, vendo o mundo passar. 

     E assim, entre beliscões e palavras duras que ele não entendia nada, “menino 

fogueto”, “filho de assassino”, ele também passava feito o mundo: magro escuro 

terroso, cada vez se aniquilando mais. Mas o que havia de fazer? Bebia o café e já 

falavam que fosse comer o pão no quintal, senão porco! Sujava a casa toda. Ia pro 

quintal, e a terra estava tão úmida, era uma tentação danada! Nem ele punha reparo 

que era uma tentação porque nenhum cocre, nenhuma colherada, o proibira de comer 

terra. Treque-trrleque, mastigava um bocadinho, engolia, mastigava outro bocadinho, 

engolia. E ali pelas dez horas sempre, com a pressa das normalistas assombrando a 

calma da vida, tinha que assentar naquele capacho pinicando, tinha que engolir 

aquele feijão com arroz num fastio impossível... 
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     _ Minha Nossa Senhora, esse menino não come! Ói só com que cara ele olha pra 

comida! Pra que tu suja a cara de terra desse jeito, hein, seu porcalhão! 

     Paulino assustava, e o instinto fazia ele engolir em seco esperando a colherada 

nunca vinda. Porém desta vez a velha tivera uma iluminação no mecanismo: 

     _ Será que!... Você anda comendo terra, não! Deixe ver! 

     Puxou Paulino pra porta da cozinha, e com aquelas duas mãos enormes, 

queimando de quentes: 

     Abra a boca, menino! 

     E arregaçava os beiços dele. Terra nos dentinhos, na gengiva. 

     _ Abra a boca, já falei! 

     E o dedo, escancarava a boquinha terrenta, língua aparecendo até a raiz, todinha 

da cor do barro. A sova que Paulino levou nem se conta! Principiou com o tapa na 

boca aberta, que até deu um som engraçado, bóo! E não posso falar como acabou de 

tanta mistura de cocre beliscão palmadas. E palavreado, que afinal pra criancinha é 

tabefe também. 

     Então é que principiou o maior martírio de Paulino. Dentro da casa, nenhuma 

queria que ele ficasse, tinha mesmo que morar no quintal. Antes do pão porém, já 

vinha uma sova de ameaças, tão dura, palavra de honra: Paulino descia a escadinha 

completamente abobado, sentindo o mundo bater nele. E agora?... Pão acabou e a 

terra estava ali toda oferecida chamando. Mas aquelas três beliscadoras não queriam 

que ele comesse a terra gostosa... Oh tentação pro pobre santatoninho! Queria comer 

e não podia. Podia, mas depois lá vinha de hora em hora o dedão da velha furando a 

boquinha dele... Como?... Não como?... Fugia da tentação, subia a escadinha, ficava 

no alto sentado, botando os olhos na parede pra não ver. E a terra sempre chamando 

ali mesmo, boa, inteirinha dele, cinco degraus fáceis embaixo... 

     Felizmente não sofreu muito não. Três dias depois, não sei se brincou na porta 

com os meninos de frente, apareceu tossindo. Tosse aumentou, foi aumentando, a 

afinal Paulino escutou a velha falar, fula de contrariedade, que era tosse de cachorro. 

Se haviam de levar o menino no médico, em vez, vamos dar pra ele o xarope que 

dona Emília ensinou. Nem xarope de dona Emília, nem o s cinco milréis ficados no 

boticário mais chué do bairro sararam o coitadinho. Tinha mesmo de esperar a 

doença, de tanto não encontrando mais sonoridade pra tossir, ir-se embora sozinha. 

     O coitado nem bem sentia a garganta arranhando, já botava as mãozinhas na 

cabeça, inquieto muito! Engolindo apressado pra ver se passava. Ia procurando 

parede pra encostar, vinha o acesso. Babando, olho babando, nariz babando, boca 

aberta não sabendo fechar mais, babando numa conta. O coitadinho sentava no lugar 
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onde estava, fosse onde fosse porque senão caía mesmo. Cadeira girava, mesa 

girava, cheiro de cozinha girava. Paulino enjoado, atordoado, quebrado no corpo todo. 

     _ Coitado. Olhe, vá tossir lá fora, você está sujando todo o chão, vá! 

     Ele arranjava jeito de criar força no medo, ia. Vinha outro acesso, e Paulino deitava, 

boca beijando a terra mas agora sem nenhuma vontade de comer nada. Um tempo 

estirado passava. Paulino sempre na mesma posição. Corpo nem doía mais, de tanto 

abatimento, cabeça não pensando mais, de tanto choque aguentado. Ficava ali, e a 

umidade da terra ia piorar a tosse e havia de matar Paulino. Mas afinal aparecia uma 

forcinha, e vontade de levantar. Vai levantando. Vontade de entrar. Mas podia sujar a 

casa e vinha o beliscão no peitinho dele. E não valia de nada mesmo, porque 

mandavam ele pra fora outra vez... 

     Era de tarde, e os operários passavam naquela porção de bondes... enfim divertia 

um bocado pelo menos os olhos ramelosos. Paulino foi sentar no portão da frente. A 

noite caía agitando vida. Um ventinho poento de abril vinha botar a mão na cara da 

gente, delicado. O sol se agarrando na crista longe da várzea, manchava de vermelho 

e verde o espaço fatigado. Os grupos de operários passando ficavam quase negros 

contra a luz. Tudo estava muito claro e preto, incompreensível. Os monstros corriam 

escuros, com moços dependurados nos estribos, badalando uma polvadeira vermelha 

na calçada. Gente, mais monstros e os cavalões nas bonitas carroças. 

     Nesse momento a Teresinha passou. Vinha nuns trinques, só vendo! Sapato 

amarelado e meia roseando uma perna linda mostrada até o joelho. Por cima um 

vestido azul claro mais lindo que o céu de abril. Por cima a cara da mamãe, que 

beleza! Com aquele cabelo escuro fazendo um birote luzido, e os bandós azulando 

de napolitano o moreno afogueado pelas cores de Paris. 

     Paulino se levantou sem saber, com uma burundanga inexplicável de instintos 

festivos no corpo, “Mamma!” que ele gritou. Teresinha virou chamada, era o figliuolo. 

Não sei o que despencou na consciência dela, correu ajoelhando a sedinha na 

calçada, e num transporte, machucando bem delicioso até, apertou Paulino contra os 

peitos cheios. E Teresinha chorou porque afinal das contas ela também era muito 

infeliz. Fernandez dera o fora nela, e a indecisa tinha moçado duma vez. Vendo 

Paulino sujo, aniquiladinho, sentiu toda a infelicidade própria, e meia que 

desacostumou de repente da vida enfeitada que andava levando, chorou. 

     Só depois é que sofreu pelo filho, horroroso de magro e mais frágil que a virtude. 

Decerto estava sofrendo com a mulatona da avó... Um segundo matutou levar Paulino 

consigo. Porém, escondendo de si mesma o pensamento, era incontestável que 

Paulino havia de ser um trambolho pau nas pândegas. Então olhou a roupinha dele. 

De fazenda boa não era, mas enfim sempre servia. Agarrou nesse disfarce que 

apagava a consciência, “meu filho está bem tratado”, pra não pensar mais nele nunca 

mais. Deu um beijo na boquinha molhada de gosma, procurou engolir a lágrima, 
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“figliuolo”, não foi possível, apertou muito, beijou muito. Foi-se embora arranjando o 

vestido. 

     Paulino de pezinho, sem um gesto, sem um movimento, viu afinal lá longe o vestido 

azul desaparecer. Virou o rostinho. Havia um pedaço de papel de embrulho, todo 

engordurado, rolando engraçado no chão. Dar três passos para pegá-lo... Nem valia 

a pena. Sentou de novo no degrau. As cores da tarde iam cinzando mansas. Paulino 

encostou a bochecha na palminha da mão e meio enxergando, meio escutando, numa 

indiferença exausta, ficou assim. Até a gosma escorria da boca aberta na mão dele. 

Depois pingava na camisolinha. Que era escura pra não sujar. 

ANDRADE, Mário. Os Contos de Belazarte. São Paulo: Livraria Martins, 1972.       
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TEXTOS TRABALHADOS EM SALA DE AULA 

POEMAS 

Bilhete 

Se tu me amas, ama-me baixinho 

Não o grites de cima dos telhados 

Deixa em paz os passarinhos 

Deixa em paz a mim! 

Se me queres, 

enfim, 

tem de ser bem devagarinho, Amada, 

que a vida é breve, e o amor mais breve ainda… (Mário Quintana) 

Porquinho-da-Índia 

Quando eu tinha seis anos 

Ganhei um porquinho-da-índia. 

Que dor de coração me dava 

Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 

Levava ele prá sala 

Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos 

Ele não gostava: 

Queria era estar debaixo do fogão. 

Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas… 

— O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada. (Manuel Bandeira) 
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CONTO 

 

Negrinha 

Monteiro Lobato 

  

Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca, mulatinha escura, de 

cabelos ruços e olhos assustados. 

Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos 

escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que 

a patroa não gostava de crianças. 

Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, 

com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas 

no trono (uma cadeira de balanço na sala de jantar), ali bordava, recebia as amigas 

e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma 

— “dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral”, dizia o 

reverendo. 

Ótima, a dona Inácia. 

Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva 

sem filhos, não a calejara o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava 

o choro da carne alheia. Assim, mal vagia, longe, na cozinha, a triste criança, gritava 

logo nervosa: 

— Quem é a peste que está chorando aí? 

Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa 

abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, 

torcendo-lhe em caminho beliscões de desespero. 

— Cale a boca, diabo! 

No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, ou frio, 

desses que entanguem pés e mãos e fazem-nos doer... 

Assim cresceu Negrinha — magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. 

Órfã aos quatro anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. Não 

compreendia a idéia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A 

mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos. 

Aprendeu a andar, mas quase não andava. Com pretextos de que às soltas reinaria 
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no quintal, estragando as plantas, a boa senhora punha-a na sala, ao pé de si, num 

desvão da porta. 

— Sentadinha aí, e bico, hein? 

Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas. 

— Braços cruzados, já, diabo! 

Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com o susto nos olhos. E o tempo corria. E 

o relógio batia uma, duas, três, quatro, cinco horas — um cuco tão engraçadinho! 

Era seu divertimento vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a bocarra vermelha, 

arrufando as asas. Sorria-se então por dentro, feliz um instante. 

Puseram-na depois a fazer crochê, e as horas se lhe iam a espichar trancinhas sem 

fim. 

Que idéia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra de carinho? 

Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, 

mosca-morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa-ruim, lixo — não tinha conta 

o número de apelidos com que a mimoseavam. Tempo houve em que foi a bubônica. 

A epidemia andava na berra, como a grande novidade, e Negrinha viu-se logo 

apelidada assim — por sinal que achou linda a palavra. Perceberam-no e 

suprimiram-na da lista. Estava escrito que não teria um gostinho só na vida — nem 

esse de personalizar a peste... 

O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da 

casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia 

para os cascudos, cocres e beliscões a mesma atração que o ímã exerce para o 

aço. Mãos em cujos nós de dedos comichasse um cocre, era mão que se 

descarregaria dos fluidos em sua cabeça. De passagem. Coisa de rir e ver a careta... 

A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da 

escravidão, fora senhora de escravos — e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar 

o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo — essa indecência de 

negro igual a branco e qualquer coisinha: a polícia! “Qualquer coisinha”: uma 

mucama assada ao forno porque se engraçou dela o senhor; uma novena de relho 

porque disse: “Como é ruim, a sinhá!”... 

O 13 de Maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. 

Conservava Negrinha em casa como remédio para os frenesis. Inocente derivativo: 

— Ai! Como alivia a gente uma boa roda de cocres bem fincados!... 
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Tinha de contentar-se com isso, judiaria miúda, os níqueis da crueldade. Cocres: 

mão fechada com raiva e nós de dedos que cantam no coco do paciente. Puxões 

de orelha: o torcido, de despegar a concha (bom! bom! bom! gostoso de dar) e o a 

duas mãos, o sacudido. A gama inteira dos beliscões: do miudinho, com a ponta da 

unha, à torcida do umbigo, equivalente ao puxão de orelha. A esfregadela: roda de 

tapas, cascudos, pontapés e safanões a uma — divertidíssimo! A vara de marmelo, 

flexível, cortante: para “doer fino” nada melhor! 

Era pouco, mas antes isso do que nada. Lá de quando em quando vinha um castigo 

maior para desobstruir o fígado e matar as saudades do bom tempo. Foi assim com 

aquela história do ovo quente. 

Não sabem! Ora! Uma criada nova furtara do prato de Negrinha — coisa de rir — 

um pedacinho de carne que ela vinha guardando para o fim. A criança não sofreou 

a revolta — atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. 

— “Peste?” Espere aí! Você vai ver quem é peste — e foi contar o caso à patroa. 

Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Sua cara iluminou-se. 

— Eu curo ela! — disse, e desentalando do trono as banhas foi para a cozinha, qual 

perua choca, a rufar as saias. 

— Traga um ovo. 

Veio o ovo. Dona Inácia mesmo pô-lo na água a ferver; e de mãos à cinta, gozando-

se na prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos, à espera. Seus olhos contentes 

envolviam a mísera criança que, encolhidinha a um canto, aguardava trêmula 

alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou a ponto, a boa senhora chamou: 

— Venha cá! 

Negrinha aproximou-se. 

— Abra a boca! 

Negrinha abriu aboca, como o cuco, e fechou os olhos. A patroa, então, com uma 

colher, tirou da água “pulando” o ovo e zás! na boca da pequena. E antes que o urro 

de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse. Negrinha 

urrou surdamente, pelo nariz. Esperneou. Mas só. Nem os vizinhos chegaram a 

perceber aquilo. Depois: 

— Diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu, peste? 
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E a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, a fim de receber o vigário 

que chegava. 

— Ah, monsenhor! Não se pode ser boa nesta vida... Estou criando aquela pobre 

órfã, filha da Cesária — mas que trabalheira me dá! 

— A caridade é a mais bela das virtudes cristas, minha senhora —murmurou o 

padre. 

— Sim, mas cansa... 

— Quem dá aos pobres empresta a Deus. 

A boa senhora suspirou resignadamente. 

— Inda é o que vale... 

Certo dezembro vieram passar as férias com Santa Inácia duas sobrinhas suas, 

pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas. 

Do seu canto na sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa como dois 

anjos do céu — alegres, pulando e rindo com a vivacidade de cachorrinhos novos. 

Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la armada para desferir 

contra os anjos invasores o raio dum castigo tremendo. 

Mas abriu a boca: a sinhá ria-se também... Quê? Pois não era crime brincar? Estaria 

tudo mudado — e findo o seu inferno — e aberto o céu? No enlevo da doce ilusão, 

Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. 

Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma. Beliscão no 

umbigo, e nos ouvidos, o som cruel de todos os dias: “Já para o seu lugar, pestinha! 

Não se enxerga”? 

Com lágrimas dolorosas, menos de dor física que de angústia moral —sofrimento 

novo que se vinha acrescer aos já conhecidos — a triste criança encorujou-se no 

cantinho de sempre. 

— Quem é, titia? — perguntou uma das meninas, curiosa. 

— Quem há de ser? — disse a tia, num suspiro de vítima. — Uma caridade minha. 

Não me corrijo, vivo criando essas pobres de Deus... Uma órfã. Mas brinquem, 

filhinhas, a casa é grande, brinquem por aí afora. 

— Brinquem! Brincar! Como seria bom brincar! — refletiu com suas lágrimas, no 

canto, a dolorosa martirzinha, que até ali só brincara em imaginação com o cuco. 
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Chegaram as malas e logo: 

— Meus brinquedos! — reclamaram as duas meninas. 

Uma criada abriu-as e tirou os brinquedos. 

Que maravilha! Um cavalo de pau!... Negrinha arregalava os olhos. Nunca imaginara 

coisa assim tão galante. Um cavalinho! E mais... Que é aquilo? Uma criancinha de 

cabelos amarelos... que falava “mamã”... que dormia... 

Era de êxtase o olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o 

nome desse brinquedo. Mas compreendeu que era uma criança artificial. 

— É feita?... — perguntou, extasiada. 

E dominada pelo enlevo, num momento em que a senhora saiu da sala a 

providenciar sobre a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão,o ovo 

quente, tudo, e aproximou-se da criatura de louça. Olhou-a com assombrado 

encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. 

As meninas admiraram-se daquilo. 

— Nunca viu boneca? 

— Boneca? — repetiu Negrinha. — Chama-se Boneca? 

Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. 

— Como é boba! — disseram. — E você como se chama? 

— Negrinha. 

As meninas novamente torceram-se de riso; mas vendo que o êxtase da bobinha 

perdurava, disseram, apresentando-lhe a boneca: 

— Pegue! 

Negrinha olhou para os lados, ressabiada, como coração aos pinotes. Que ventura, 

santo Deus! Seria possível? Depois pegou a boneca. E muito sem jeito, como quem 

pega o Senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com assustados relanços 

de olhos para a porta. Fora de si, literalmente... era como se penetrara no céu e os 

anjos a rodeassem, e um filhinho de anjo lhe tivesse vindo adormecer ao colo. 

Tamanho foi o seu enlevo que não viu chegar a patroa, já de volta. Dona Inácia 

entreparou, feroz, e esteve uns instantes assim, apreciando a cena. 
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Mas era tal a alegria das hóspedes ante a surpresa extática de Negrinha, e tão 

grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração afinal 

bambeou. E pela primeira vez na vida foi mulher. Apiedou-se. 

Ao percebê-la na sala Negrinha havia tremido, passando-lhe num relance pela 

cabeça a imagem do ovo quente e hipóteses de castigos ainda piores. E incoercíveis 

lágrimas de pavor assomaram-lhe aos olhos. 

Falhou tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo — 

estas palavras, as primeiras que ela ouviu, doces, na vida: 

— Vão todas brincar no jardim, e vá você também, mas veja lá, hein? 

Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror. Mas não viu 

mais a fera antiga. Compreendeu vagamente e sorriu. 

Se alguma vez a gratidão sorriu na vida, foi naquela surrada carinha... 

Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma — na princesinha e na 

mendiga. E para ambos é a boneca o supremo enlevo. Dá a natureza dois 

momentos divinos à vida da mulher: o momento da boneca — preparatório —, e o 

momento dos filhos — definitivo. Depois disso, está extinta a mulher. 

Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma. Divina 

eclosão! Surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava, 

afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ente humano. 

Cessara de ser coisa — e doravante ser-lhe-ia impossível viver a vida de coisa. Se 

não era coisa! Se sentia! Se vibrava! 

Assim foi — e essa consciência a matou. 

Terminadas as férias, partiram as meninas levando consigo a boneca, e a casa 

voltou ao ramerrão habitual. Só não voltou a si Negrinha. Sentia-se outra, 

inteiramente transformada. 

Dona Inácia, pensativa, já a não atazanava tanto, e na cozinha uma criada nova, 

boa de coração, amenizava-lhe a vida. 

Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a 

expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos, cismarentos. 

Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu trevas adentro do seu doloroso 

inferno, envenenara-a. 
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Brincara ao sol, no jardim. Brincara!... Acalentara, dias seguidos, a linda boneca 

loura, tão boa, tão quieta, a dizer mamã, a cerrar os olhos para dormir. Vivera 

realizando sonhos da imaginação. Desabrochara-se de alma. 

Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, 

entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas 

louras, de olhos azuis. E de anjos... E bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno, 

numa farândola do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça — 

abraçada, rodopiada. 

Veio a tontura; uma névoa envolveu tudo. E tudo regirou em seguida, confusamente, 

num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e pela última vez o cuco lhe 

apareceu de boca aberta. 

Mas, imóvel, sem rufar as asas. 

Foi-se apagando. O vermelho da goela desmaiou... 

E tudo se esvaiu em trevas. 

Depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira 

— uma miséria, trinta quilos mal pesados... 

E de Negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica, na 

memória das meninas ricas. 

— “Lembras-te daquela bobinha da titia, que nunca vira boneca?” 

Outra de saudade, no nó dos dedos de dona Inácia. 

— Como era boa para um cocre!... 
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CARTAS PRODUZIDAS PELOS ALUNOS 
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CONTOS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 


