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Entre salinas e maledicências é o 
título deste livro que analisa as con-
figurações da linguagem em Macau, 
romance de Aurélio Pinheiro, publicado 
em 1934. O feitio do romance revela 
conflitos determinados por tensões 
decorrentes de processos modernizado-
res que se manifestam em Macau, cidade 
interiorana potiguar, contextualizada 
no início do século XX. Verifica-se, na 
leitura, um diálogo intertextual com o 
chamado “Romance de 30”. 

Além da análise literária, este livro 
traz uma importante contribuição para 
o ensino de literatura: o relato da leitura 
de Macau em situação de ensino, em 
sala de aula. Destina-se, portanto, a 
uma parcela de leitores que refletem 
sobre a aplicabilidade dos conhecimen-
tos literários no contexto educacional 
e que se inserem em um movimento 
cada vez mais crescente na universidade 
brasileira (o movimento que reforça o 
princípio da leitura a partir do texto lite-
rário, sem desconsiderar os vínculos da 



forma artística com a sociedade que a produziu 
e que lhe dá sentido pela recepção).

No trabalho desenvolvido por Aparecida, 
aparecem frutos de pelo menos duas instân-
cias da UFRN: o Núcleo Câmara Cascudo de 
Estudos Norte-Rio-Grandenses, no seu incen-
tivo ao estudo da literatura local; o Programa 
de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, 
com a sua área de concentração em Literatura 
Comparada, cuja linha de pesquisa “Leitura do 
Texto Literário e Ensino” se integra ao movi-
mento nacional referido, de ampla repercussão 
social.

Oportuna publicação, para que se dê con-
tinuidade à construção de um conhecimento 
crítico sobre a literatura local na contracena de 
movimentos amplos, nacionais, como aquele já 
clássico “Romance de 30” que ajudou a conso-
lidar o movimento modernista brasileiro. 

Professor Pós-doutor  
Humberto Hemernegildo 

de Araújo
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Apresentação

Comparada às grandes, a nossa literatura 
é pobre e fraca. Mas é ela, não outra, que 

nos exprime.
Antonio Candido

A partir de estudos no âmbito da literatura e da cultura 
do Rio Grande do Norte, referentes às primeiras décadas do 
século XX, podemos verificar a quase ausência de uma tradição 
literária no estado até o final do século XIX, considerando o 
conceito de tradição literária apresentada por Candido (2012). 
A afirmação dessa fragilidade corresponde à inexistência 
de livros publicados que representassem correntes literárias 
diversas nesse contexto, bem como a crítica literária equi-
valente. Segundo Araújo (2004), o Romantismo foi o único 
movimento que exerceu uma influência sobre os antigos poetas 
natalenses. O destaque para a produção em versos, na literatura 
norte-rio-grandense, durante as primeiras décadas do século 
XX, confirma-se pelo vasto número de poetas (ARAÚJO, 1995, 
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p. 85)1 que publicavam em diversos jornais e/ou revistas de 
Natal, validando os versos sobre a cidade: “em cada rua um 
poeta/em cada esquina um jornal”2. No âmbito da produção 
poética, algumas pesquisas já contemplam um levantamento 
de poetas, de temas e da conjuntura de produção dentro do 
processo de formação cultural do Rio Grande do Norte. Um 
dos estudos mais recentes é o de Alves (2014, p. 11), que teve 
como interesse “encontrar dados comuns entre as condições da 
poesia potiguar e os nomes expressivos presentes nela, tudo no 
intuito de legitimar a produção estadual em um contexto mais 
amplo e sincrônico que, evidentemente, carece de estudos”.

Conforme pesquisas realizadas em alguns jornais do estado3, 
podemos constatar que, do final dos anos 1920 até a metade dos 
anos 1940, a publicação de obras poéticas no Rio Grande do Norte 
teve uma diminuição. Isso não quer dizer que os poetas deixaram 
de escrever ou mesmo que deixaram de surgir novos nomes na 

1 Merecem destaque os poetas Lourival Açucena (1827-1907), Gothardo 
Neto (1881-1911), Ferreira Itajubá (1876-1912), Auta de Souza (1876-1901), 
Henrique Castriciano (1874-1947), considerados poetas pós-românticos, 
porque produziram poesia romântica no momento em que a produção literária 
nacional já se configurava seguindo outras correntes. Nos anos de 1920, a 
produção poética de Jorge Fernandes (1877-1953) se destaca com o Livro 
de Poemas de Jorge Fernandes “no limite entre o movimento [modernista] 
originado no sul do país e o movimento regionalista nordestino”.

2 Versos de domínio público, divulgados anonimamente desde início do 
século XX.

3 Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica “Memória Literária do Rio Grande 
do Norte” (2004-2006), sob a orientação do Prof. Dr. Humberto Hermenegildo 
de Araújo.
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poesia potiguar. Diversos fatores políticos e sociais influenciaram 
nas mudanças da vida cultural da capital, ao mesmo tempo em que 
colaboraram para o desenvolvimento da prosa, talvez gênero literário 
mais propício para representar os conflitos vivenciados pelo homem. 

Para o teórico Georg Lukács, em tempos em que a leveza da 
vida é comprometida,

[...] somente a prosa pode então abraçar com igual vigor as 
lamúrias e os lauréis, o combate e a coroação, o caminho e 
a consagração; somente sua desenvolta ductibilidade e sua 
coesão livre de ritmo captam com igual força os liames e a 
liberdade, o peso dado e a leveza conquistada ao mundo, que 
passa então a irradiar com imanência o sentido descoberto 
(LUKÁCS, 2009, p. 58).

Segundo Lukács, o romance, diferente da poesia, consegue 
representar a dimensão humana, psicológica e social do indivíduo 
por meio das personagens, pois suas ações e conflitos estão ligados 
à verossimilhança da essência da vida.

Sobre a produção da prosa em terras potiguares, ainda na 
segunda metade do século XIX, Luiz Carlos Wanderley (1831-1890) 
publica em 1873 a primeira parte de Mistério de um homem rico 
e a segunda parte em 1883. A propósito desse romance, Câmara 
Cascudo, no artigo “Para fazer um romance”, publicado em A 
República (1929), classifica-o como tétrico e de enredo complicado. 

No início do século XX houve algumas tentativas de fixação 
artística no campo da prosa, mais precisamente no conto, porém 
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sem muito êxito. Como exemplo disso, podemos mencionar 
Kerginaldo Cavalcante (1895-1984), que lançou o livro Contos 
do Agreste (1914), e Luiz Potyguar Fernandes, com a obra Alma 
Alegre (1915). Esses escritores receberam comentários de Câmara 
Cascudo em Alma Patrícia (1921): “nada temos feito em livros 
de prosa. Os dois únicos volumes de contos são fracos e mal 
observados ou simplesmente ‘mal contados’” (CASCUDO, 1991, 
p. 165). Já no final da década, no artigo “Para fazer um romance”, 
publicação anteriormente citada, Cascudo identifica a ausência 
do gênero romance no estado, constatando que “O Rio Grande 
do Norte está à espera do seu romancista. Importa dizer que o 
romance ainda não foi feito” (CASCUDO, 1995, p. 133).

As palavras de Cascudo estão projetadas para o futuro, aler-
tando sobre a necessidade de a prosa registrar o espírito da terra, 
além de afirmar a existência de um público leitor para a ficção, 
comprovada pelo número de romances que vinham de outras 
terras: “[...] os livreiros são unânimes a dizer que vendem 70% 
de romances”. Entretanto, dá as honras da iniciação a Polycarpo 
Feitosa, quando afirma que “verdadeiramente o romance [no 
estado] começara dele” – provavelmente, refere-se ao primeiro 
romance do ficcionista, Flor do Sertão, publicado em 1928 
(CASCUDO, 1995, p. 133-34).  

A partir dos anos de 1930, houve um destaque maior para a 
publicação de textos em prosa no Rio Grande do Norte, seguindo-
se assim uma tendência nacional responsável por criar o chamado 
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“romance de 30”. Entre os escritores norte-rio-grandenses da 
época, podemos destacar: Polycarpo Feitosa (1867-1955), José 
Bezerra Gomes (1911-1982) e Aurélio Pinheiro (1882-1938). 

Polycarpo Feitosa estreia uma trajetória de narrativa cuja 
ação é protagonizada por personagens que sofrem os efeitos da 
modernização, no campo e na cidade, sob as influências de uma 
cultura nordestina e tradicional. São obras de sua autoria: Flor 
do Sertão (1928), Gizinha (1930), Alma Bravia (1934), Encontros 
do Caminho (1936), Moluscos (1938) e Jornal da Vila (1939). Com 
Gizinha, o autor consegue repercussão nacional, pelo fato de o 
romance ser visto como expressão de natureza realista, razão por 
que se mantém vivo como narrativa (GURGEL, 2001). A crítica 
jornalística da época defendia que o romance se ambientaria em 
qualquer cidade provinciana, por não ter ali, rigorosamente, a 
“cor local” (A República, 06 de agosto de 1930, p. 1). 

José Bezerra Gomes aparece com a publicação de Os Brutos, 
em 1938, com um projeto literário em torno do ciclo do algodão, 
porém não dá continuidade nos romances seguintes. Em Os Brutos, 
enfoca “duas perspectivas: a falência na sucessão patriarcal [...] e os 
dramas dos despossuídos, forçados a se retirarem das terras para 
não morrer de fome” (GURGEL, 2001, p. 109). São obras de sua 
autoria: Por que não se casa, Doutor? (1944) e A porta e o vento (1974). 

Já Aurélio Pinheiro, romancista que nos interessa no presente 
estudo, com o romance O desterro de Umberto Saraiva (1926), 
inaugura sua escrita romanesca. Por sua vez, Macau (1934), a 
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terceira obra do ficcionista, é a única que retrata o cenário nor-
te-rio-grandense. Ainda são romances de sua autoria: Gleba 
Tumultuária (1927) e Em busca do Ouro (1938) – as duas obras 
apresentam cenas e costumes da terra e do homem amazonense 
que revelam conflitos sociais de representatividade para além de 
questões regionais. 

O romance Macau, objeto norteador desta produção, tem 
como cenário Macau, cidade do interior do Rio Grande do 
Norte, marcada economicamente pela riqueza das salinas e pelo 
atraso político. No início da leitura, acompanhamos o regresso 
do jovem bacharel Aluísio à sua terra natal, vindo de Recife/PE, 
onde adquiriu o título. Oriundo de família tradicional e de posse, 
seu destino profissional era assumir a promotoria da comarca, 
submetendo-se aos interesses do chefe político. No entanto, ao 
longo do enredo, o leitor toma conhecimento das motivações que 
levaram a personagem a tal submissão e acompanha a integri-
dade moral e ética do jovem bacharel que encontrou na política 
coronelista obstáculos para exercer seu cargo. 

Macau é todo marcado por tensos rumores pessoais e políticos. 
Com a presença do bacharel, o rábula encontra empecilhos, a 
fofoqueira destila maledicências, o chefe político vê-se recuado. 
O leitor acompanha histórias internas à principal, pequenas nar-
rativas que dão conta da trajetória de algumas personagens. À 
medida que a trama se desdobra, o narrador apresenta o cenário 
natural das salinas e a dinâmica da cidade.
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Nesse sentido, adotamos o romance Macau como objeto de um 
estudo inserido em contexto educacional. Na presente investigação, 
tivemos como um dos objetivos realizar uma análise do romance, 
a partir da necessidade de situá-lo, historicamente, na produção 
literária brasileira e apresentar contribuições para o ensino de 
literatura. Para isso, realizamos algumas ações: apresentamos o 
romance; investigamos a trajetória do romancista e o contexto 
de sua produção para verificarmos sua articulação ou sua disso-
nância para com o chamado “romance de 30”; fizemos algumas 
indagações a respeito da linguagem de algumas personagens que 
pertencem à trama; situamos o contexto de ensino de literatura 
no Brasil; além de, a partir de uma experiência de estágio no 
curso de Letras, percebermos como os leitores contemporâneos 
(professores em formação) situam o referido romance no sistema 
literário nacional, bem como pensam também sua aplicabilidade 
ao ensino de literatura brasileira na Educação Básica. 

Essas inquietações levaram a uma pesquisa e análise que tanto 
combinam elementos da crítica literária quanto dos estudos em 
torno do ensino de literatura, o que nos permitiu estruturar esta 
produção em dois eixos: um dedicado à leitura do romance, em 
que se discutem as tensões incorporadas à narrativa, a partir 
da linguagem das personagens, em torno da cidade pequena 
mediante o processo de modernização; outro destinado à leitura 
do romance Macau em situação de ensino, o que inclui uma 
revisão bibliográfica sobre o ensino de literatura e o relato da 
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experiência de estágio, compreendendo a recepção da obra por 
parte dos alunos do Ensino Superior do curso de Letras.

No campo da crítica literária, a presente investigação amplia 
a compreensão da história literária norte-rio-grandense por meio 
do estudo da memória cultural, além de inserir no contexto da 
moderna literatura brasileira o movimento literário ocorrido 
no estado durante os anos de 1930 e gerar a possibilidade de 
expandir a compreensão do sistema literário nacional nas suas 
manifestações regionais e nas suas implicações com o processo 
de modernização da sociedade. 

Nesse sentido, realizamos pesquisas de campo e leituras que 
subsidiaram a trajetória de escrita do romancista, a partir da crítica 
literária norte-rio-grandense já consolidada e da coleta de dados 
em periódicos tanto locais quanto nacionais que perpassam as 
quatro primeiras décadas do século XX. Realizamos uma revisão 
do estado da arte sobre o romance Macau, na qual identificamos 
poucos estudos e que apresentam olhares panorâmicos sobre o 
enredo e suas personagens. 

Em seguida, para dar subsídio às necessidades apresentadas 
pelo primeiro eixo, realizamos uma revisão sobre a produção 
literária brasileira nos anos de 1930, no campo da prosa, a partir 
dos escritos já consolidados de Antonio Candido (1976, 1987, 
2002, 2012) e de Luís Bueno (2006), aproximando os elementos 
sociais presentes em Macau com as questões sociais decorrentes 
na mesma década. Na pesquisa, estudamos, também, as tensões 
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da linguagem nos artifícios que a narrativa apresenta, a partir 
das ideias do filósofo Mikhail Bakhtin (2010), denunciando ten-
sões sociais que refletem os conflitos marcados por personagens 
arquétipos, a exemplo do promotor, o rábula, o chefe político, 
o químico, o médico, a fofoqueira, as quais são reveladoras de 
mudanças no espaço urbano em que se passa a narrativa.

No campo do ensino de literatura, o que corresponde ao 
segundo eixo da pesquisa, realizamos uma revisão bibliográfica 
que ampliou a nossa compreensão sobre a necessidade de per-
manência do texto literário em sala de aula, o que configura a 
literatura como um direito universal. Para isso, tomamos como 
norteadores os escritos de Antonio Candido (1995), Theodor 
Adorno (2006), Antoine Compagnon (2009) e Tzvetan Todorov 
(2010). Houve a necessidade de revisitarmos os documentos ofi-
ciais (Lei de Diretrizes e Bases – LDB, Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN, Orientações para o Ensino Médio – OCEM) que 
orientam o ensino de literatura no Brasil, bem como refletirmos 
sobre os encaminhamentos presentes em tais documentos. Em 
continuidade, visitamos outros tantos estudos sobre as pesqui-
sas e discussões em torno do ensino de literatura concretizadas 
nas últimas décadas e realizamos reflexões sobre as orientações 
apresentadas por essas pesquisas.

Quando partimos para a experiência do estágio, houve 
também a necessidade de investigarmos sobre a formação do 
professor de literatura, especialmente na licenciatura em Letras. 



E n t r e  s a l i n a s  e  m a l e d i c ê n c i a s   |   Maria Aparecida de Almeida Rego

2 2

Tal investigação nos levou aos escritos de Paulo Freire (2014) e de 
tantos outros estudiosos. O estágio à docência em literatura no 
Ensino Superior foi conduzido pela sequência didática proposta 
por Rildo Cosson (2009), em que uma das etapas contemplou a 
recepção do romance Macau pelos leitores contemporâneos. A 
partir de então, realizamos uma leitura da recepção tomando como 
critério o nível de escolaridade em que se encontra esse leitor, bem 
como a possibilidade de aplicação da leitura do romance Macau 
na Educação Básica, a partir das propostas apresentadas pelos 
professores em formação.

Nessa perspectiva, o presente trabalho oferece, ainda, con-
tribuições para o ensino da literatura local, o que nos remete 
às palavras de Antonio Candido presentes na epígrafe desta 
Apresentação, por ser essa a literatura que nos representa e nos 
inspira, uma vez que a pesquisa foi desenvolvida por uma docente 
do Ensino Médio da Rede Estadual do Rio Grande do Norte, 
formada em Letras, o que torna também a pesquisa em uma ação 
política e pedagógica. 

A concretização da pesquisa, voltada para compreender Macau, 
permitirá um avanço acadêmico nos estudos literários potiguares, 
assim como possibilitará a capacitação para melhor atuação na 
docência de quem a empreende. Candido (1995) e Compagnon 
(2009) afirmam que a literatura instrui deleitando e torna-se fator 
indispensável para a humanização e, como expressão cultural que 
acrescenta saberes, é entendida no contexto escolar como condição 
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indispensável para a cidadania, convergindo nela uma configuração 
estética e uma nova percepção dos processos sociais. A integridade 
espiritual possivelmente garantida pelo acesso ao deleite intelectual, 
proporcionado pelo objeto literário, é tanto garantida quanto mais 
um cânone é compreendido, quanto mais o docente o estude.

Nessa linha de raciocínio, a pesquisa atendeu às questões 
propostas a partir de uma metodologia que tornou possível o 
estudo da forma literária como um meio de aprofundar discussões 
relacionadas ao desenvolvimento do sistema literário nacional, 
sem perder de vista a sua aplicabilidade ao ensino de literatura 
brasileira. Para tanto, privilegiou a relevância do estudo do con-
texto de criação da obra, assim como a recepção dos leitores do 
romance e por isso exigiu uma metodologia com base em Hans 
Robert Jauss (1994). 

O estudo levou em consideração a configuração sociopolítica 
do Brasil dos anos 1930, com seus traços de modernização tec-
nológica e social para pensar o horizonte de expectativa interno 
à obra, à luz das orientações de ordem crítico-teórica de cunho 
sociológico. Assim, como procedimento para compreender o efeito, 
realizamos um levantamento dos dados romanescos relacionados 
com a modernização brasileira e analisamos os elementos textuais, 
segundo bibliografia especializada em crítica literária social. 
Dessa forma, encaminhamos uma compreensão para o momento 
de recepção primeira, condicionada pelo texto literário a fim de 
subsidiar reflexão sobre recepções posteriores. 
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Academicamente, este estudo surgiu como uma dissertação 
de mestrado vinculada à linha de pesquisa “Leitura do Texto 
Literário e Ensino”, do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
da Linguagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
e se insere no âmbito dos estudos vinculados ao Núcleo Câmara 
Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses, órgão administrado 
pela UFRN, que tem como um de seus objetivos promover reflexões 
críticas sobre a produção literária do estado. Nesse sentido, a 
pesquisa sobre o romance Macau tornou-se pertinente ainda por 
ser escassa até o momento e pela reunião de materiais tanto sobre 
o autor quanto sobre o romance. Isso porque podemos considerar 
um nome (Aurélio Pinheiro) e uma obra (Macau) revelados no 
contexto da moderna literatura brasileira.

O material aqui apresentado foi intitulado a partir do conhe-
cimento dos elementos internos do romance. O vocábulo salinas 
corresponde a um dos espaços em que se passa o enredo, situado 
na cidade Macau/RN, local onde gira a indústria do sal. O termo 
maledicências, por sua vez, corresponde às intrigas internas da 
trama que perpassam as várias personagens, as quais vão da 
dona de casa ao promotor da cidade, além de corresponder às 
tensões existentes no romance que refletem o contexto social 
da época: cidade interiorana em processo de modernização. 
E, por fim, ensino corresponde à aplicação em sala de aula do 
referido romance, inserindo-o nos estudos da modernidade da 
literatura brasileira. Tal material, dividido em quatro capítulos, 
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tem a intenção de oferecer uma leitura crítica e analítica de 
alguns aspectos encontrados no romance Macau e relatar a 
experiência de intervenção de estudo do romance em sala de 
aula do Ensino Superior.

O primeiro capítulo, intitulado “Aurélio Pinheiro: sua trajetória 
e o romance Macau nos anos de 1930”, de natureza bibliográfica 
e crítica, traz uma apresentação do romancista, contextualização 
da obra no cenário da literatura potiguar, comentários sobre 
alguns estudos já empreendidos sobre o romance, panorama do 
romance brasileiro nos anos de 1930 e uma leitura crítica da obra, 
destacando alguns elementos sociais.  

O segundo capítulo, nomeado “Vozes e tensões na configuração 
do romance”, de cunho analítico, discorre sobre os elementos 
da narrativa que se revelam como tensões individuais e sociais, 
a exemplo da linguagem romanceada de algumas personagens 
e outros feitios absorvidos pela expressão literária, na intensa 
busca por harmonia entre homem e natureza no contexto da 
civilização moderna, o que nos levou também aos estudos de 
Walter Benjamin (1985) e Raymond Williams (1989).

O terceiro capítulo, “Ensino de literatura: direito incompres-
sível, diretrizes curriculares e pesquisas”, de caráter bibliográfico 
e analítico, apresenta reflexões sobre a importância da literatura 
na formação do cidadão, como um direito inalienável. Procurou, 
também, mostrar a inércia e os avanços dos documentos oficiais 
que orientam o ensino de literatura no Brasil, além de evidenciar 
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a atual problemática em que se encontra o ensino de literatura 
brasileira, a partir de leituras e reflexões de estudos realizados 
nas últimas décadas.

O quarto capítulo, chamado “Ensino de literatura: da formação 
docente aos leitores do romance Macau”, apresenta de maneira 
empírica o relato de estágio no Ensino Superior, a recepção que o 
romance Macau teve diante de leitores contemporâneos e propostas 
de ensino para o referido romance na Educação Básica. 

Aurélio Pinheiro
O Malho, Rio de Janeiro,  
27 de setembro de 1934
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Aurélio Pinheiro: 
sua trajetória e o romance 
Macau nos Anos de 1930

O histWoriador da literatura tem sempre 
de novamente fazer-se, ele próprio, leitor.

Hans Robert Jauss

apresentação do romancista

Aurélio Waldomiro Pinheiro nasceu em São José de Mipibú/RN, 
em 28 de janeiro de 1882. Estudou no Atheneu Norte-rio-grandense 
e sua formação intelectual teve influência do pai, que era professor. 
Durante os anos de escolaridade, participou do movimento lite-
rário em Natal, ocasião em que publicou seus primeiros textos no 
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periódico Oásis4. São artigos e crônicas que apresentavam temas 
atuais à época; por exemplo, crítica às oligarquias e ao sistema 
político do país – o autor mostrava-se envolvido com os problemas 
de ordem política e social. Desde suas primeiras participações em 
jornais, Aurélio Pinheiro revelava-se um jovem engajado com essas 
questões, apresentando posicionamentos críticos. A propósito de 
seu engajamento, no artigo “Brado de Patriotismo” (Oásis, setembro 
de 1901 apud COSTA, 2000, p. 18), argumenta:

Quanto ao dizer-se que um jornal literário não se deve envol-
ver em questões políticas, não estamos totalmente de acordo, 
porque firmemente nos estribamos nas conscienciosas frases 
de José Veríssimo nos seus Estudos Brasileiros: “entre a vida 
intelectual e a vida política de um povo há estreitas relações”. 
Adaptamo-nos ao que diz o competente crítico que assim nos 
fornece um sólido e irremovível argumento (AURÉLIO, 1901 
apud COSTA, 2000, p. 18).

A concepção de Aurélio sobre a vinculação de um jornal 
literário com questões políticas, apresentada ainda na juventude, 
será vista, posteriormente, em seus contos e romances. Isso já dá 
indícios do posicionamento ideológico do escritor em processo 
de formação e que será confirmado ao longo de sua trajetória, 
pois uma obra literária não se revela ideologicamente só pelo que 
apresenta, mas também pelo que se preenche a partir da ausência. 

4 Importante periódico que circulou em Natal entre os anos de 1894 e 1904. 
Era o jornal do grêmio literário “Le Monde Marche”. Apesar de jornal literário, 
investia em outros temas, a citar: lazer, educação e questões sociais. Além de 
Aurélio Pinheiro, também publicaram nesse periódico os escritores Ferreira 
Itajubá, Gothardo Neto, Henrique Castriciano, Auta de Souza, entre outros.
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Após concluir os estudos no Atheneu, Aurélio Pinheiro partiu 
para a Bahia (1902-1907) e formou-se em medicina. Já médico, cli-
nicou em Macau e Areia Branca, cidades litorâneas do Rio Grande 
do Norte, onde se tornou colaborador do jornal O Mossoroense, 
espaço em que apresentava sua veia de ficcionista, além de se mostrar 
contrário à política nacional de Hermes da Fonseca, então candidato 
à presidência da República. Suas colaborações para O Mossoroense 
eram assinadas por pseudônimos; na seção Crônicas, simplesmente, 
“A.”, e na seção Bilhetes da Serra assinava como Estanislau Pamplona5. 
Seguem fragmentos de um bilhete publicado em 20 de julho de 1909:

[...]

Isto de Candidaturas perdeu, por enquanto, o seu sabor, e a graça 
original e pitoresca. Está se tornando insípido, mais insípido que 
um anúncio de Emulsão de Scott, na quarta página, com toda a 
ignomínia de um retrato apagado.

Tudo isto caiu na esfera banal e frívola do povaréu ignorante e 
apaixonado que exalta ridiculamente os seus heróis de casaca ou 
de farda, mais ridiculamente ainda (até o extremo do ridículo) 
afoga na estrumeira das descomposturas pequeninas os homens 
notáveis do País.

[...]

Mesmo, se tivesse lido o artigo, penso que não mudaria de convic-
ção, e diria, depois de lê-lo, que foram as revistas caricatas, numa 
infernal propaganda, responsáveis muitíssimo, pela candidatura 

5 A coleção Mossoroense organizou em 1987 a publicação Aurélio Pinheiro e 
Mossoró (2001), que guarda parte da produção literária de Aurélio Pinheiro, 
divulgada em O Mossoroense, de outubro de 1908 a novembro de 1910.
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de Hermes, que levantaram do pó das nulidades; e, depois a 
Convenção de 22 de maio, composta da maioria dos Estados, pelos 
seus Delegados – os tais que, no Congresso, representam as tais 
oligarquias – a Convenção, dizia, pendurou o Marechal na altura 
de um princípio, e julgou muito capaz e muito digno da linda 
Presidência da República. (Repara que este período tem suco).

Mas isto é meu modo de pensar, que, aliás, não faço questão 
de ceder aos desiludidos.

Posso te garantir é que este é o meu último bilhete com sandices 
políticas, porque eu detesto a política odienta e apaixonada, 
que deturpa os caracteres, amolece as consciências e nega, 
torpemente, o talento e o trabalho.

[...]

Não sou palmatória do mundo, como dizem os sapateiros 
instruídos, nem tão pouco irei martelar cabeças transviadas, 
cheias de tolice e pedantismo de termos sonoros e difíceis.

Querem o Hermes?

Deixa-o vir, mesmo porque, como no mundo físico – também no 
mundo moral, “nada se perde, nada se cria e tudo se transforma”. 
Isto ou é de Lavoisier, ou de um caixeiro viajante. Não sei bem.

Deixa-o vir, que ele também seguirá depois na mesma rotina 
comum dos seus antecessores; e o povo gemerá, gritará por 
outro, como sempre, porque não tem outra coisa a fazer, senão 
gemer e gritar eternamente.

[...]

Namoro a minha serra, muito modesta e muito simples, que 
nem quer saber de terremotos.
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Leio agora, nos últimos números dos jornais, penosas descrições 
de desastres em automóveis ligeiros, de Faubourg St. Germain, 
que é reduto fidalgo e chic de Paris; e vou mirar piedosamente 
os meus bois sonolentos, arrastando pesados carros grosseiros, 
gemendo tristemente nos eixos de sucupira.

[...]

Estanislau Pamplona (apud ROSADO; VASQUE, 2001, p. 17-19).
O tom desse bilhete parece ser de um sujeito desanimado com 

a política nacional. O médico/escritor conviveu em Macau/RN, 
um ambiente provinciano, caracterizado pelas relações sociais 
de favor, intrigas e jogos de interesses que possivelmente tenham 
tornado o escritor aborrecido com as limitações e o vazio pro-
porcionado pela situação vigente. Talvez, daí tenha surgido no 
espírito do médico a ideia de um romance sobre a cidade, o que 
só se concretizou décadas depois.

Após a passagem por Macau (1907-1910), o médico aventurou-se 
indo clinicar no Norte do país. Em sua estadia no Norte, exerceu 
também o ofício de escritor e tornou-se colaborador em vários 
jornais, a citar Jornal de Manaus, Tempo e A Capital. Sempre se 
mostrou engajado com as questões políticas e sociais. Do Amazonas, 
encaminhou, durante o ano de 1910, material para publicação em 
A República, denominado Notas da Amazonas, em que apresen-
tava, dentre outras, suas impressões sobre as revelações do país, o 
índio amazônico, o problema da imigração, a busca por melhores 
perspectivas de vida, o seringueiro, o fato de o sertanejo fugir da 
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seca nordestina com projetos ambiciosos em terras promissoras no 
Norte, dentre outras temáticas que chamaram a atenção do escritor. 

Homem engajado política e culturalmente, Aurélio Pinheiro, 
juntamente com outros intelectuais, como Nunes Pereira e Péricles 
Moraes, foi responsável pela criação da Academia Amazonense 
de Letras, em 1918. O ficcionista potiguar/amazonense escolheu 
o escritor Raul Pompeia como patrono. Nesse estado de ânimos, 
também fez parte do Partido Republicano Amazonense, clinicou 
em vários municípios do estado, principalmente nas regiões ribei-
rinhas e periféricas, mostrando-se preocupado com as condições 
de vida daquele povo, como, por exemplo, o saneamento básico, 
conforme a nota: “Com uma dedicatória gentil do seu autor, o 
conhecido clínico Dr. Aurélio Pinheiro, recebemos ontem o rela-
tório que, sobre o saneamento do Vale do Rio Branco, apresentou 
ao Exc. Sr. Dr. Governador do estado” (A Capital, Manaus, 14 de 
fevereiro de 1918, p. 2). Nesse mesmo jornal, identificamos uma 
notícia da viagem de Aurélio Pinheiro ao Rio Grande do Norte 
para visitar seus familiares: “[...] de partida para o Rio Grande do 
Norte, onde vai reunir-se a sua Exma. família, segue hoje, a bordo 
do vapor Ceará, o Sr. Dr. Aurélio Pinheiro [...] aqui deixamos votos 
de magnífica viagem” (A Capital, Manaus, 24 de maio de 1918, 
p. 2). Durante muito tempo, acreditava-se que Aurélio Pinheiro 
não havia voltado, nem em visitas, a seu estado natal.

As atividades de romancista de Aurélio Pinheiro iniciaram 
durante sua estadia no Norte. O primeiro romance surge em 
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1926, O desterro de Humberto Saraiva, publicado pela Livraria 
Clássica, de Manaus, obra que apresenta o itinerário do protago-
nista Humberto Saraiva, um potiguar, estudante de Direito, no 
estado da Bahia, que, após sofrer uma desilusão amorosa, exila-se 
no Acre. O romance apresenta uma perspectiva realista-naturalista 
por descrever inumeráveis detalhes clínicos:

Eis que ora se trata de um livro genuinamente brasileiro, mas 
sem caboclos pernósticos; com a nossa gente, com os nossos 
costumes, com os nossos cenários; rigorosamente naturalista, 
mas sem uma aspereza, sem uma escabrosidade, sem um rasgo 
fescenino, vasado nas filosofias e nas ciências, mas sem arreve-
samentos, sem técnicas falaciosas (FERNANDES, 1927, p. 1).

O desterro de Humberto Saraiva foi digno, no mesmo ano de 
publicação, do prêmio da Academia Brasileira de Letras. Segundo 
Costa (2000), a narrativa já apresenta as marcas do romancista, 
expressas pela capacidade de construir paisagens e lugares que o 
acompanham em toda sua obra literária.

Em 1928, surge Gleba Tumultuária, editado também pela 
Livraria Clássica, de Manaus, uma coletânea de doze contos em 
que as personagens e o cenário do enredo são representações do 
homem amazonense que vive seus conflitos interiores e sociais:

O drama impressionante que é a vida do homem no deserto 
luxuriante e misterioso da Amazônia é visto pelo autor de 
maneira penetrante, embora não tenha a pretensão de cons-
truir um estudo do meio formidável em que se desenvolvem 
as historietas do volume (GLEBA...,1928, p.4).
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Ainda nesse mesmo ano, o jornal O Paiz/ RJ (28 de junho de 
1928, p. 1) publica um ensaio de Carlos D. Fernandes, no qual apre-
senta Aurélio Pinheiro e Luís da Câmara Cascudo como escritores 
do Rio Grande do Norte que estão em projeção inconfundíveis, 
o primeiro no romance e o segundo nas pesquisas históricas.

Em 1929, Aurélio Pinheiro transferiu-se para o Rio de Janeiro 
com perspectivas de melhor espaço para desenvolver sua capacidade 
intelectual e ficcional. No Sudeste, as colaborações para revistas e 
jornais de todo o país tornaram-se mais assíduas, período em que 
exerceu também a atividade de tradutor de obras de autores ingleses, 
franceses, russos e austríacos, a citar a tradução de 1936 do romance 
Crime e Castigo, de Dostoiévski, pela editora Pongetti. Além de 
contos, romances e novelas, as atividades de tradutor incluíam obras 
de diversas áreas do conhecimento – medicina, filosofia, história, 
direito. Entretanto, nem toda a trajetória de Aurélio Pinheiro foi 
marcada pelo sucesso. Muitas privações financeiras surgiram e 
as dificuldades para sustentar a família faziam aumentar as ativi-
dades intelectuais, o que se confirma com a intensa participação 
simultânea em vários jornais do Rio de Janeiro na década de 1930.

É curioso que, em 1931, o jornal Diário de Notícias/RJ (27 de 
junho de 1931, p. 1) publica a relação dos premiados da Academia 
Brasileira de Letras de 1930 e entre eles está Aurélio Pinheiro com 
o romance Anel simbólico (inédito), digno de menção honrosa. 
Possivelmente, esse romance nunca foi publicado ou, se foi, ganhou 
outro título.
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O romance Macau (1934), publicado no Rio de Janeiro, distante 
temporalmente por mais de duas décadas entre o período que 
Aurélio Pinheiro viveu em Macau e o da escrita do romance, 
talvez tenha sua razão de ser, visto que na década de 1930 havia 
mais espaço para as denúncias sociais, e as particularidades de 
todas as regiões do país ganhavam espaço na prosa. A primeira 
edição de Macau, datada de 1934, foi publicada pela Adersen 
Editores/Rio. Somente cinco décadas depois, em 1984, surge uma 
segunda edição publicada pela Presença Edições/Rio de Janeiro, 
em parceria com a Fundação José Augusto/Natal. Em 2000, a 
Editora da UFRN elabora uma terceira edição, inserindo-a na 
Coleção Nordestina.

Na ocasião da primeira edição, Macau obteve uma recepção 
positiva pela crítica literária jornalística. Tivemos acesso a pouco 
mais de uma dezena de matérias, entre notas, resenhas e indicação 
de leitura do “belo romance nordestino passado na terra do sal” 
(Diário da Noite/RJ, 30 de maio de 1934). Segundo a Revista da 
Semana (26 de novembro de 1938), o romance Macau, quando 
manuscrito, tinha o título “Bonecos de sal” – podemos deduzir 
que essa indicação sugestiva refere-se à indústria salineira presente 
na cidade. No geral, essas leituras destacam o caráter de “brasilei-
rismo” das personagens que vivem em uma cidade do Nordeste, 
a capacidade descritiva dos cenários, e recebe a classificação de 
prosa natural e romance de costumes. A seguir, apresentamos 
fragmentos de três publicações:
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[...] Uma história profundamente real vivida na cidade sali-
neira do Rio Grande do Norte, com os mexericos das terras 
pequenas, a politicalha, as vinganças, todos esses vícios bem 
brasileiros que a pena vigorosa do médico-escritor, como um 
escalpelo impenitente, rasga em quadros de alto impressionismo 
e flagrante realidade (MACAU: romance de Aurélio Pinheiro 
Revista da Semana/RJ, 9 de junho de 1934, p. 17).

[...] Romance da vida das pequenas cidades industriais litorâ-
neas, da terra do sal, [...] com um admirável senso de proporções, 
e com uns olhos clínicos que veem claro e profundo, trouxe para 
as suas páginas trechos palpitantes desta miserável paradoxal 
existência humana (MOVIMENTO Livresco, O paiz/RJ, 20 de 
junho de 1934, p. 4).

[...] O livro está todo e todo na observação, que o autor faz, do 
pequeno meio em que se desata a ação. É um quadro magnífico 
e minucioso de costumes. A cidade ergue-se e palpita, pequena 
mas viva, na desolação da planície salgada onde nasceu. Aqui 
e ali, surgem figuras de uma realidade acabada e luminosa: o 
José Ribeiro catacego, a D. Angelina intrigante, o pobre Joaquim 
Caetano, o coronel Theotônio, o famoso, o invencível rábula 
(OLYDIO, 1934, p. 8).

Interessante notar que no mesmo ano de publicação do romance 
Macau – 1934 – Aurélio Pinheiro publica a crônica “Salinas do 
Nordeste”. Esse texto, mais ancorado em questões geográficas, 
históricas e econômicas, dá conta desde o surgimento da Ilha 
de Manoel Gonçalves à origem de Macau, com suas primeiras 
salinas e, posteriormente, a instalação das usinas de refinação 
de sal impostas pelo progresso, com seus gigantescos moinhos e 
“todo o aparelhamento formidável, que poderia abastecer de sal 
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o mundo inteiro” (PINHEIRO, Eu sei de tudo/RJ, maio de 1934, 
p. 51-53). A precisão desse olhar, de quem conhece o ambiente, 
confirma-nos a segurança descritiva presente em Macau e revela 
o quanto o estudioso tenta aproximar aspectos investigativos a 
literários. Podemos deduzir que o médico transfere para a ficção a 
essência de suas experiências nas terras das salinas. Sendo assim, 
Macau surge como reflexão da sua memória na região salineira 
do Rio Grande do Norte.

Em 1937, Aurélio Pinheiro publica uma seleta de contos 
amazonenses, intitulada À Margem do Amazonas, pela Coleção 
Brasiliana. Essa coleção surge em 1931 como importante veículo 
de divulgação dos aspectos do Brasil. Os contos de Aurélio apre-
sentam os mistérios do homem e da terra do Norte: 

[...] O autor conseguiu oferecer uma obra diferente, em que 
o valor literário está no mesmo nível do aspecto científico 
[...]. Oferecendo dados fiéis da vida amazônica, apreciando-a 
com elevação e inteligência. O Sr. Aurélio Pinheiro presta 
um serviço relevante ao Brasil. Na sua obra, em que a cul-
tura científica se confunde com o poder descritivo, o autor 
consegue convencer sobre pontos importantes de dúvida 
permanente, levando o leitor a verificar que, longe de ser uma 
região inóspita, cheia de perigos, o vale maravilhoso é um 
espaço grande onde tudo é diferente e onde até o espetáculo 
da luta permanente do homem contra a natureza empolga e 
distrai (MAGALHÃES, 1946, p. 13).

Também merece destacar que, ainda na década seguinte, 
alguns jornais publicaram resenhas sobre o livro, a citar uma 
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assinada por Gilberto Freyre e publicada no jornal Diário Carioca 
(1º de dezembro de 1946), destacando a importância do livro que 
chama a atenção dos estudiosos de assuntos sociais, confirmando 
que Aurélio Pinheiro “nos fala da margem do Amazonas como 
de uma terra original em sua paisagem e em vários aspectos de 
sua vida social”.

Tanto as questões de ordem política e social presentes na 
literatura brasileira no decênio de 1930, quanto as questões sobre a 
Amazônia faziam parte da obra de Aurélio Pinheiro. Sem dúvida, 
a sua produção escrita deu conta desses dois aspectos, pois se preo-
cupava tanto com as questões de existência do homem, quanto com 
os mistérios amazônicos. O crítico literário Peregrino Júnior, ao 
escrever sobre o romance social brasileiro para a Revista Literária 
Lanterna Verde, em 1934, confirma:

Dois assuntos – e ambos interessantes – estão em voga atual-
mente na nossa literatura: a Amazônia e o proletariado. São 
as duas grandes fontes de livros do Brasil, neste momento. [...] 
A Amazônia, essa foi posta em moda por Euclides da Cunha. 
Mas tem resistido no cartaz até hoje (PEREGRINO JÚNIOR 
apud BUENO, 2006, p. 119).

Nesse sentido, a obra de Pinheiro não está isolada da tendência 
produzida no país e, reforçando essa prerrogativa, Péricles Moraes, 
também crítico literário daquele momento, no livro Legendas e 
Águas Fortes (1935), inclui Aurélio Pinheiro no rol dos escritores 
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modernistas que se dedicaram a escrever sobre a Amazônia, 
juntamente com Abgar Bastos e Francisco Galvão.  

Em seu último romance, Em busca do ouro (1938), editado pela 
revista A Noite, Aurélio analisa “o drama do nordestino atirado 
para ali [Amazônia] como um resíduo humano, desamparado 
pelos governos, aniquilando-se de febre pelos desvãos das florestas” 
(COSTA, 2000, p. 51). Esse romance foi publicado anteriormente 
em folhetim, no Jornal do Brasil, durante os meses de outubro e 
novembro de 1929, com o título O ouro do Sucundury. Na ocasião, 
o jornal realizou uma entrevista com o romancista que, ao ser 
interrogado sobre a ideia que deu origem ao romance, respondeu:

– Realmente esse livro, ou antes, a ideia desse romance, nasceu 
de um episódio sensacional e verídico que me foi contado 
quando, pela segunda vez, percorri a fronteira setentrional da 
bacia amazônica, em comissão do governo, encarregado do 
saneamento do Rio Branco, que nesse tempo fora atingido por 
uma terrível epidemia de impaludismo (O NOVO..., 1929, p. 7).

Ainda é de sua autoria o livro Dicionário de Sinônimos da 
Língua Nacional (1938), que apresenta um exaustivo estudo sobre 
a aquisição de novos vocábulos na língua portuguesa brasileira. 
Essa investigação é concretizada quando o escritor já está residindo 
no Sudeste do país, tendo vivido experiências tanto no Nordeste 
quanto no Norte e, portanto, tido contato com expressões da língua 
portuguesa desconhecidas pelos colonizadores, expressões que 
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representam “as nossas tendências, os nossos costumes, a nossa 
cultura” (PINHEIRO, 1938, p. 6).

Aurélio Pinheiro faleceu em novembro de 1938 e os diversos 
jornais do Rio de Janeiro e São Paulo publicaram notas de pesar, 
pois a literatura brasileira havia perdido um grande ficcionista. 
Naquele mesmo ano, o escritor havia iniciado uma colaboração 
para a Revista Carioca com uma série de crônicas intituladas 
“Os gênios através da medicina”, em que a observação do médico 
se conectaria com o espírito do literato. Já havia apresentado 
Napoleão, Balzac, Dostoiévski, Chopin, Voltaire, Beethoven e 
Nietzsche e, segundo a revista, fazia parte de suas pretensões 
apresentar Oscar Wilde, Victor Hugo, Verlaine, Baudelaire, Musset 
e muitos outros.

Peregrino Júnior, no livro Panorama Cultural da Amazônia 
(1960), inclui Aurélio Pinheiro como escritor amazonense por 
dois de seus livros (Gleba Tumultuária e Em Busca do Ouro) 
refletirem “as influências do meio físico e social” (PEREGRINO 
JÚNIOR, 1960, p. 56). Afirma ainda que “Aurélio Pinheiro deu-
nos, em dois romances, cenas e cenários do Amazonas [...], cor 
local, tintas excessivas. Mas observação exata e copiosa da terra 
e da gente” (PEREGRINO JÚNIOR, 1960). O crítico literário 
e conterrâneo também viveu a mesma aventura nortista. Ao 
inserir o potiguar no rol dos escritores do Norte, faz jus ao 
trabalho intelectual que Aurélio Pinheiro desenvolveu naquela 
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região durante os anos de 1910 e 1929 e sobre a Amazônia até 
o final de sua vida. 

No geral, as obras de Aurélio Pinheiro não passaram desper-
cebidas pela crítica literária no momento de publicação. Nesse 
cenário, alguns jornais identificavam Macau com a cidade de 
origem do escritor, relação essa, sem dúvida, surgida pela escritura 
do romance Macau. Atualmente, suas obras estão espalhadas 
nas diversas bibliotecas do país, nas coleções de obras raras, 
aguardando estudos que venham ressaltar a qualidade artística 
e as marcas de um tempo, pois “encontramos a marca da história 
na obra literária precisamente como literária, não como qualquer 
forma superior de documento social”, conforme defende o teórico 
Eagleton (2011, p. 50, grifos do autor). Em suma, essa apresentação 
panorâmica sobre a escrita de Aurélio Pinheiro foi imprescindível 
para compreender suas obras e seu tempo.

apresentação e estudos sobre o romance Macau

O romance

Para compreender o presente, é preciso voltar ao passado e enten-
der algumas motivações imprescindíveis na formação da história 
da humanidade: de dominação e de resistência, de permanência e 
de mudança, relações existentes entre os elementos da tradição e 
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os elementos da modernidade (BENJAMIN, 1985). Assim, a frase/
epígrafe de Jauss que usamos para ilustrar a abertura desse capítulo 
aponta o direcionamento da importância do estudioso literário que, 
além de ser um leitor atencioso, deve ter consciência dos processos 
históricos em que estão inseridas as obras literárias. A partir de tal 
posicionamento, verificamos que o romance Macau se apodera de 
motivos sociais locais para estruturar a teia narrativa que constitui 
representações da cultura brasileira e dos conflitos sociais nele 
apresentados, considerados, de certo modo, universais.

O romancista apresenta uma obra significativa, inserida no 
contexto das primeiras décadas do século XX da literatura bra-
sileira. O romance referido e os demais de sua autoria mantêm 
uma linha de interesse pelo homem como ser entranhado em 
complexas relações sociais.

Macau apresenta a cidade de Macau/RN e a rotina de seus 
habitantes, por meio de um narrador que relata os fatos sem 
participar da história. Em princípio, a ficção delineia a viagem 
do jovem macauense Aluísio, recém-formado em Direito, em 
Recife, de volta à sua terra natal, onde exercerá a profissão, 
inicialmente, submetendo-se aos jogos políticos do sistema 
vigente. O leitor, logo de início, tem ciência do estilo de vida 
que o jovem estudante adotou durante os anos da faculdade 
(apresentando-se como um semideus, esbanjando a fortuna da 
família nas farras e mostrando-se arrogante); de umas férias 
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vividas em Macau, além de tomar conhecimento da falência 
financeira do pai, o Coronel Edmundo Rodrigues, ex-dono de 
manadas incontáveis de gado e de montanhas de sal. A narrativa 
mostra ao leitor a mudança de comportamento de Aluísio que, 
mesmo contra seus princípios, se submete às vilezas da política 
macauense para conseguir trabalho na tentativa de reerguer a 
família. Nesse sentido, o narrador apresenta o primeiro conflito 
interno vivenciado pela personagem.

O enredo é todo marcado por intrigas pessoais e políticas, 
jogos de interesses e favoritismo, fruto do coronelismo sob o 
qual vivem as principais personalidades da cidade, inclusive o 
promotor, função exercida por Aluísio. O narrador, em alguns 
momentos, dá uma pausa no enredo principal para que o leitor 
tome conhecimento da trajetória de algumas personagens, motivos 
das ações apresentadas na cena maior, evitando assim que o leitor 
tome partido ou faça prejulgamentos.

Ao chegar a Macau, Aluísio é recebido com festa, o que o 
faz censurar a mãe pelos gastos, pois a família está endividada. 
Observamos a descrição da cidade, da casa de D. Anunciada (já 
representando um tempo de falência, sem o brilho de outrora), 
descrição da festa e apresentação de algumas personagens, a citar, 
dentre outras: D Angelina, destilando maledicências contra o novo 
bacharel; Coronel Teotônio, antigo caixeiro viajante que, apesar de 
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pouca instrução, torna-se rábula (FERREIRA, 2004, p. 677)6, temido 
em toda a região, proferindo seus discursos prolixos; Dr. Moreira, 
químico de usinas de sal, sujeito deslocado na cidade. No final 
da festa, Aluísio faz reflexões e decide abrir mão de seus projetos 
pessoais e profissionais para ficar em Macau e ser grato à família. 

No dia seguinte, Aluísio vai à procura de Oliveira, chefe polí-
tico; recorre aos favores e, assim, assume a promotoria da comarca 
de Macau. A partir dos pensamentos de Aluísio, o leitor conhece 
o passado de Oliveira – sócio de salinas, sua vida libidinosa, a 
falência e o afastamento da cidade, o trabalho duro em plantações 
de arroz, investimento na política, até, por meio de privilégios, 
voltar para Macau como chefe político.

Passando-se quatro meses à frente da promotoria, Aluísio 
conduz o primeiro júri. Esse julgamento marca um duelo entre 
o promotor e o rábula e torna-se motivo de grande agitação na 
cidade. Antes do julgamento, Teotônio vai à procura de Aluísio 
na tentativa de manipulá-lo, mas é surpreendido com a prepara-
ção e segurança discursiva do bacharel. Chegado o julgamento, 
Aluísio vence e Teotônio encontra obstáculos que destruirão 
sua carreira de rábula para sempre. Com a vitória do bacharel, 
Mariano Monteiro (primo de Aluísio) oferece um baile. Na ocasião, 

6 O termo “rábula” (vocábulo depreciativo) servia para designar o profissional 
que, proveniente de pouca cultura, advogava sem diploma, obtinha a formação 
“prática” (Ferreira). No Brasil, em comarcas distantes das capitais, até as 
primeiras décadas do século XX o rábula conseguia autorização de órgão 
competente para atuar. Isso acontecia em função do sistema político vigente 
no país naquele momento e a falta de formação profissional qualificada.
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Aluísio conhece Vivica e, graças à insistência da mãe da moça (D. 
Almerinda), começa um namoro que, após alguns dias, motiva-o 
a pensar até em casamento.

Ao mesmo tempo, iniciam-se as tramas maldosas de Angelina 
contra o bacharel. Nesse momento, o narrador interrompe o 
enredo para apresentar as origens da intrigante: de linhagens 
simples, morava em uma região insalubre e afastada da cidade; na 
adolescência fez o pai comprar uma casa no Largo da Conceição, 
fase em que adquire projeção social e começa um romance com 
Lourenço Fernandes, bacharel, tio de Aluísio. Quando Lourenço 
percebe o que o futuro reservava, rompe o namoro e exila-se no 
Seridó. A partir dessa desilusão, Angelina cria um ódio contra 
todos os bacharéis. Para não se tornar solteirona, a jovem adquire 
consórcio com Joaquim Caetano (PINHEIRO, 2000, p. 118)7. 
Nesse percurso, tomamos conhecimento do passado de Joaquim 
Caetano, que teve na juventude uma vida de deslumbramento, mas, 
com o passar dos anos, sofria penosamente nas mãos da mulher.

Uma das fofocas de Angelina foi envolver o promotor na 
gravidez de Tereza, criada das Sousas (três irmãs solteironas), 
filhas do ex-marinheiro Velho Sousa. As solteironas eram desde 
a infância amigas de Aluísio. A fofoca se espalha e é no Bilhar 
do Zezinho, estabelecimento de distração da cidade, que Aluísio 

7 Fiscal da Intendência e esposo de D. Angelina que “desde o primeiro dia do 
consórcio viu no marido apenas uma pobre alimária”. Asmático, Joaquim 
Caetano dependente de remédios e assume uma posição de submissão em 
relação à mulher.
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toma conhecimento. Um inquérito policial é aberto para apurar 
o caso. Enquanto isso, D. Angelina triunfava, pois, o noivado de 
Aluísio com Vivica chegava ao fim. Para o inquérito, foi chamado 
o médico Luís de Melo, o químico Moreira e o delegado. Depois 
das investigações, nem mesmo a Tereza sabia quem era o pai de 
seu filho, tamanha fila de amantes, e até mesmo o padre da cidade 
foi citado. Provada a inculpabilidade de Aluísio, José Ribeiro 
(comerciante e amigo do promotor desde a infância) resolve 
esbofetear Joaquim Caetano por ter sido ele o responsável por 
espalhar a fofoca da esposa. 

Nesse período, Oliveira estava em viagem à capital para 
resolver negócios. Nessa aparente tranquilidade, o leitor toma 
conhecimento dos passeios que Aluísio realiza, à noite, na casa 
das Sousas para ter o privilégio de ouvir histórias do Velho Sousa. 

Quando Oliveira retorna, Angelina cria mais uma situação 
conflituosa, com o objetivo de pedir proteção a ele. Inconformada 
pelo fato de o marido ter sido esbofeteado, disse ao chefe político 
que José Ribeiro, Aluísio e Luís de Melo tinham o acusado de 
ser amante de Tereza e, quando Joaquim Caetano foi defendê-lo, 
recebeu uma bofetada de José Ribeiro. Mesmo conhecendo o 
perigoso veneno de Angelina, Oliveira se sente ferido. O leitor tem 
mais uma pausa para conhecer a história de José Ribeiro: quando 
jovem, tinha o sonho de estudar odontologia, mas, com a morte do 
pai, assume o comércio e a família (irmã e tia). Teve uma pequena 
experiência como delegado, por indicação de Oliveira, no entanto 
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abandona o cargo. Viveu uma grande paixão por Florzinha, uma 
moça ingênua que adoece e morre repentinamente.

Voltando à trama principal, Oliveira vai à procura de José 
Ribeiro para pedir-lhe explicações sobre a bofetada em Joaquim 
Caetano; contudo, como o comerciante não dá satisfação de seus 
atos, o chefe político se sente ofendido e planeja uma vingança 
– para isso contará com a ajuda de Teotônio. Nesse momento, 
é apresentado ao leitor um pouco do passado do rábula, suas 
origens no Seridó, a convivência familiar, cincos filhas e a maneira 
como trata a esposa, sempre com humilhações. Assim, Oliveira 
contrata o rábula, em nome de Joaquim Caetano, para processar 
José Ribeiro por crime de injúria, e o chefe político não apareceria 
em toda essa demanda sensacionalista. Apesar de Oliveira ter 
solicitado sigilo, o rábula espalha a trama do processo por toda 
a cidade e ainda com excessos: defenderia Joaquim, o promotor 
seria demitido, pois era amigo de José Ribeiro e certamente o 
defenderia; Joaquim Caetano mudaria de cargo e o rábula seria 
candidato a deputado nas próximas eleições.

Ao tomar conhecimento sobre o processo, o comerciante vai à 
procura do amigo. Encontra Aluísio em seu gabinete, em meio a 
cartas doutrinárias do tio Lourenço que ele preferia não receber. 
Durante a conversa, José Ribeiro relata ao amigo que tanto o 
rábula quanto o juiz de direito, Dr. Amâncio, tinham dívidas 
no Empório Macauense. Como Teotônio continua a espalhar o 
processo, sempre pedindo segredo a um e a outro, ao conversar 
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com um comerciante de couro, Esperidião Barbosa, pede que 
ele seja como um sarcófago. Como o comerciante desconhece o 
significado do termo, pede explicações ao médico Dr. Luís de Melo, 
que toma ciência da trama elaborada por Oliveira e Teotônio. O 
médico, indignado, vai pedir explicações do caso ao rábula, que 
se justifica, mas confirma a história.

Enquanto isso, José Ribeiro resolve se defender sozinho para 
não prejudicar o amigo, então promotor. Já Joaquim Caetano 
via-se desgraçado, diante das atribulações envolvendo seu nome, 
e pede ajuda ao Dr. Moreira, que promete falar com Oliveira 
para finalizar todo esse processo. Porém, como o químico está 
sempre envolvido com suas pesquisas, esquece de ir conversar 
com Oliveira, que durante esse tempo estava mais reservado. Luís 
de Melo continua inconformado com a história do processo e, 
ao se deparar com Oliveira na rua, pede explicações. Porém, o 
chefe político ignora as preocupações do médico e, ao argumentar 
que em política o mal é necessário, faz com que Luís de Melo se 
envolva na política da cidade em oposição ao atual chefe político.

Passados alguns dias, em certa ocasião, enquanto caminha 
pela cidade, Aluísio se depara com Dr. Amâncio e Oliveira e apro-
veita para pedir explicações sobre uma comparação espalhada por 
Teotônio: o chefe político havia comparado o promotor a cigarro 
apagado. Como desfecho, rompem relações e Aluísio vai ao telégrafo 
encaminhar à capital o pedido de demissão por não querer dirigir 
uma comarca comandada por pessoas desprovidas de ética.
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O tempo passa, Angelina adoece, Joaquim Caetano, por alguns 
momentos, deseja a morte da mulher, como representação de 
liberdade, mas as melhoras vêm e ela continua ferina. D. Fefinha, 
uma das Sousas, resolve fazer investigações para descobrir algumas 
tramas da cidade. O processo contra José Ribeiro é arquivado em 
troca da quitação das dívidas de Teotônio e Amâncio no Empório 
Macauense. Sobre a cidade, é apresentada ao leitor uma cobertura 
de zinco no meio da praça, na tentativa de abrir um poço, como 
uma das atividades de combate à seca, mas a iniciativa foi frustrada, 
pois o solo salineiro não contribuiu.

Aproxima-se o processo eleitoral e José Riberio tem a iniciativa 
de formar uma chapa com Luís de Melo e Aluísio. Na oposição, 
estariam Oliveira e Teotônio. Essas eleições seriam significativas, 
pois Macau poderia ser a primeira cidade a derrubar um chefe 
político. Iniciada a campanha, o comerciante e o bacharel vão às 
regiões salineiras pedir votos. Ao ter contato com o ambiente natural, 
Aluísio se sente atraído pela herança dos antepassados, experimenta 
o desejo de mato e percebe o quanto o ser humano retroagiu nas 
cidades por busca de poder e ganância. Aluísio se envolve totalmente 
na campanha e seus discursos são permeados de filosofia, literatura 
e direito, na tentativa de conscientizar os salineiros. Por seu turno, 
Oliveira segue a campanha a partir das estatísticas sensacionalistas 
de Teotônio e acredita no governo que tudo pode.

Enquanto isso, apesar de o processo ter sido arquivado, D. 
Fefinha continua com as investigações, chega até a uma das 
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amantes de Oliveira, uma mulata que acaba revelando a ver-
são da bofetada contada a Oliveira por Angelina. Ao saber das 
investidas da solteirona, Angelina adoece mais uma vez. Joaquim 
Caetano toma conhecimento das maquinações da esposa a partir 
de Fefinha, detalhando o porquê de José Ribeiro tê-lo esbofeteado 
e o porquê de Oliveira ter a ideia de iniciar o processo.

É chegado o dia das eleições. Teotônio conta com a vitória 
antes do tempo, mas é surpreendido com a resposta dos eleitores. 
Chico Torto, capanga de Oliveira, se propõe a fazer um trabalho na 
base da bala (como em outros tempos), mas seu chefe desautoriza 
e vai ao telégrafo encaminhar ao governo informações sobre o 
resultado das eleições. No caminho, é convidado por Fefinha para 
uma conversa, na qual são reveladas todas as intrigas de Angelina 
envolvendo o nome do chefe político. Diante da situação, Oliveira 
reconhece que recebeu duas lições: uma de Luís de Melo (nas 
eleições que o venceu como deputado) e outra de Fefinha. Ao se 
despedir da solteirona apresenta os planos de viagem. 

Com essas atividades, a solteirona inaugura em sua casa um 
centro político-social. Angelina piora e chega a falecer. Oliveira 
viaja para o Sul, mas antes se acerta com Aluísio. Nesse ínterim, 
José Ribeiro e Aluísio recebem o convite de Luís de Melo para ajudá
-lo no novo cargo que ocupa, motivo que leva Mariano Monteiro a 
oferecer mais um baile. Nessa ocasião, Joaquim Caetano envolve-se 
com uma senhora gorda e fofoqueira, semelhante a Angelina.
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Aluísio revela a José Ribeiro que está de namoro com Ester 
(irmã do comerciante) e pretende se casar. O romance finaliza 
com o casamento, situação em que Aluísio presenteia a esposa 
com o anel de bacharel.

Nesse sentido, o leitor acompanha histórias internas à principal, 
pequenas narrativas capazes de esclarecer a trajetória de algumas 
personagens. Nem mesmo as personagens ditas secundárias esca-
pam da trama montada pelo ficcionista. À medida que o enredo se 
desdobra, o narrador descreve as paisagens, os lugares da cidade, 
as regiões salineiras, a instalação de empresas e do laboratório 
químico, alguns aspectos de desenvolvimento urbano e das questões 
sociais, a exemplo: escândalos pessoais em que as personagens estão 
envolvidas, queda do rábula, desmascaramento de D. Angelina e do 
rábula, ruptura do promotor com o chefe político, queda do chefe 
político, nova ordem política em Macau, entre outros.

Estudos sobre Macau

No período de estreia, além da crítica jornalística, o romance 
Macau recebeu atenção no livro Gente Nova no Brasil (1935), de 
Agripino Grieco (1888-1973), importante crítico literário brasileiro 
que acompanhou a vida cultural do Brasil por toda a primeira metade 
do século XX publicando críticas literárias em colunas de jornais. Na 
sua leitura, o crítico já apresentava a importância da trama romanesca 
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macauense, chegando a ressaltar a capacidade intelectual e ficcional 
de Aurélio Pinheiro. Esse autor ainda destaca que,

[...] mesmo sem estar empenhado em caçar ridículos, colheu 
ele minúcias bem expressivas de uma estreita vida municipal 
que é uma espécie de intimação à mediocridade e onde muitos 
pobres-diabos acabam por despojar-se de toda a civilização 
(GRIECO, 1935, p. 97). 

Grieco ressalta também a necessidade de estudos dedicados 
à obra e o devido reconhecimento do romancista.

Em 1949, o intelectual Américo de Oliveira Costa, na ocasião 
de seu ingresso na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, 
escolhe Aurélio Pinheiro como patrono da cadeira que ocuparia 
e profere o discurso Aurélio Pinheiro: tentativa de estudo crítico e 
biográfico, a fim de apresentar uma reflexão sobre o ficcionista e 
sua produção literária. O ensaio, onde são registradas as merecidas 
palavras do acadêmico, torna-se o ponto de partida para os que 
desejam conhecer a vida e a obra desse escritor potiguar:

Aurélio havia sido um ficcionista, um ensaísta, um crítico, um 
cronista, um poeta, um jornalista... seu romance Macau, que 
assim levava a designação de minha cidade natal, desperta-me 
sempre um particular interesse (COSTA, 2000, p. 7-8).

Com esse sentimento de admiração, o acadêmico apresenta as 
facetas de Aurélio Pinheiro, desenvolvidas durante suas trajetórias 
de vida e de produção intelectual. Costa (2000) também se ocupa em 
apresentar sua visão sobre a narrativa Macau, classificando-a como 
romance de costumes numa transposição do real. Na ocasião da 
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terceira edição, o texto de Américo de Oliveira Costa foi apresentado 
como prefácio. Atualmente, a cadeira da ANRL que tem Aurélio 
Pinheiro como patrono é ocupada pelo escritor Vicente Serejo.

Manoel Onofre Júnior, no volume Ficcionistas Potiguares, organiza 
uma coletânea dos escritores ficcionistas do Rio Grande do Norte, na 
qual Aurélio Pinheiro é contemplado com uma exposição breve de 
sua biografia e bibliografia, sendo classificado como “remanescente 
do Realismo”; o crítico defende que a obra de Aurélio foi “soterrada 
pela avalanche modernista” (ONOFRE JÚNIOR, 2010, p. 50).

O escritor Tarcísio Gurgel, no livro Informação da Literatura 
Potiguar (2001), mostra a importância da obra do ficcionista para 
o romance dos anos de 1930. O pesquisador, além de endossar as 
contribuições de Agripino Grieco e de Américo de Oliveira Costa, 
apresenta constatações referentes ao estilo do romancista:

A personagem principal dessa narrativa é a cidadezinha de 
Macau [...], microcosmo definido – o núcleo urbano da região 
salineira, seus mais expressivos habitantes. [...] Ele utilizou-se de 
uma tendência verificada na prosa de ficção e que os franceses 
deram a denominação de roman à clef, isto é: romance com 
chave, chave esta utilizada para, “abrindo-se” as portas da 
ficção, identificar nas suas personagens algumas das pessoas 
mais conhecidas da comunidade (GURGEL, 2001, p. 108).

Para Gurgel, há uma ligação entre a ficção e as pessoas com 
quem Aurélio Pinheiro teve contato durante sua estadia em Macau.

Além dos estudiosos mencionados, o professor Luís Bueno 
(2006), da UFPR, no estudo Uma História do Romance de 30, faz 
uma investigação da produção do romance brasileiro de 1930 e 
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apresenta Macau na relação bibliográfica dos romances publicados 
naquele decênio, porém não tece considerações sobre a obra.

Em uma apreciação acadêmica, o artigo “Macau: primeira 
aproximação”, de Leila Tabosa (2010), estuda o narrador segundo 
a perspectiva de Benjamim (1985). Para Tabosa (2010, p. 53), 
“o narrador [de Macau] prima por colocar grande número 
de personagens por cena ao mesmo tempo, [e] cada um a seu 
modo contribui para atiçar ou pacificar as querelas políticas do 
lugar”. Outra constatação que a pesquisadora verifica na obra 
é a grande quantidade de discursos diretos para dinamizar o 
texto, ao mesmo tempo em que apresenta traços da narrativa 
oral a partir da presença da personagem Velho Sousa, mari-
nheiro aposentado, que conta a história de suas vivências no 
mar apresentando um “sentimento de nostalgia para com as 
narrativas orais” (TABOSA, 2010, p. 60).

O crítico literário Antonio Candido, em uma conferência sobre 
a obra do escritor Graciliano Ramos, na ocasião do Simpósio 
Graciliano Ramos – 75 anos do livro Angústia, em 2011, cita 
alguns escritores e suas respectivas obras que representavam o 
romance do Nordeste brasileiro nos anos de 1930; dentre eles, 
estão Aurélio Pinheiro e o romance Macau. Para o crítico, “eram 
escritores ponderáveis no momento [...], romances sociais em 
grande parte [...], estavam inventando a realidade social de uma 
região” (DEPOIMENTO..., 2011). Sobre a escolha de “Macau” 
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para a titulação do romance, o estudioso atribui o significado de 
“trabalhadores das salinas”, definição que se aproxima ao contexto 
de outros romances da década, os quais tinham nos títulos a repre-
sentação de algumas peculiaridades da região, a exemplo (citados na 
conferência) de Gororoba (1931), de Lauro Palhano, Cacau (1934), 
de Jorge Amado, Corja (1933/1934), de João Cordeiro, Cassacos 
(1934), de Cordeiro de Andrade, Alambique (1934), de Clóvis 
Amorim. Ao tomarmos conhecimento do enredo, percebemos que 
Macau não apresenta, diretamente, os trabalhadores das salinas, 
em suas condições de trabalho. Porém tomamos conhecimento 
de suas condições de moradia. Sobre essa ambientação e temática 
da maioria dos romances da década, Luís Bueno contextualiza: 

A posição do intelectual nesses anos [1930] será, aliás, tratada 
pela literatura de ficção, constituindo-se num dos grandes temas 
do romance de 30. Mas o que interessa por enquanto é o fato de 
que, metidos até o pescoço no debate ideológico, os intelectuais 
brasileiros naquele momento viam a literatura pela ótica da luta 
política e fechavam os olhos para aquilo que não dizia respeito 
a ela [...]. Caso exemplar foi o de um romance saído em 1934, 
Alambique, de Clóvis Amorim, companheiro de Jorge Amado 
na Academia dos Rebeldes de Salvador. Trata-se de uma diluição 
de Cacau, com mudança de ambiente: os alambiques de Santo 
Amaro da Purificação ao invés das fazendas de cacau do sul 
da Bahia (BUENO, 2006, p. 172).

Mais recentemente, o estudante de Letras Rogério Tavares de 
Melo Júnior defendeu a monografia “A obra Macau de Aurélio 
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Pinheiro: um estudo introdutório das personagens” (MELO 
JÚNIOR, 2013)8, em que apresenta uma possível categorização 
para as personagens do romance, classificando-as em “elevadas” 
e “encolhidas”, conforme a participação de cada uma no enredo, 
seja pela linguagem, seja pelo silêncio. Para o estudante, as per-
sonagens elevadas são pessoas esclarecidas e ocupam posições 
socioeconômicas de destaque, tais como o bacharel Aluísio, o 
Dr. Luís de Melo, o Dr. Moreira e o Chefe Político Oliveira. Já as 
personagens rábula Teotônio, o comerciante Esperidião Barbosa, o 
capanga Chico Torto, Pé de Pavão, Joaquim Caetano, D. Angelina 
e as Sousas são classificadas como personagens encolhidas por 
serem subservientes e irrealizadas. 

Essas leituras, com múltiplos olhares sobre o romance Macau, 
sejam eles aspectos de retomada do Realismo, aspectos descritivos 
da cidade, do narrador ou das personagens, apresentam contri-
buições e apontam novos direcionamentos para o estudo da obra 
de Aurélio Pinheiro, seja na perspectiva estética, histórica, crítica 
ou ainda sua recepção no contexto educacional do século XXI. 

8 Departamento de Letras, CAWAL-UERN, 2013, orientado pela Profa. Dra. 
Cássia de Fátima Matos dos Santos.
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Macau e o romance de 1930

A produção literária brasileira na década de 1930 destaca-se 
pela grande quantidade de romances publicados em várias regiões 
do país. São inúmeros os estudos que se dedicam a compreender 
essa década de tantas agitações, como também são desse período 
algumas obras fundamentais na busca por entender o Brasil desde 
suas origens, a citar Raízes do Brasil (publicado em 1936), de Sérgio 
Buarque de Holanda, e Casa-Grande & Senzala (publicado em 
1933), de Gilberto Freyre.

O pesquisador Luís Bueno, no estudo Uma história do romance 
de 30 (2006), apresenta uma leitura de um amplo número de obras 
publicadas na referida década, a partir de uma perspectiva histórica 
e estética. Para esse autor, “o romance social ou proletário foi 
quantitativamente dominante na década” (2006, p. 15) e mesmo 
as obras que não foram mencionadas no estudo contribuíram 
para compreender, por exemplo, os problemas gerais da década e 
da produção literária nas diversas regiões do país. Quanto a isso, 
o estudo reafirma a formulação de Antonio Candido ainda em 
Formação da Literatura Brasileira (2012), de que a produção da 
prosa brasileira foi essencialmente empenhada:

O desenvolvimento do romance brasileiro, de Macedo a Jorge 
Amado, mostra quanto a nossa literatura tem sido consciente 
de sua aplicação social e responsabilidade na construção de 
uma cultura, [...] de um senso de missão [...]. A vocação pública, 
o senso de dever literários não bastam, de vez que o próprio 
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alcance social de uma obra é decidido pela sua densidade artís-
tica e a receptividade que desperta em certos meios (CANDIDO, 
2012, p. 434).

Essa literatura empenhada, desenvolvida no Brasil desde 
a segunda metade do século XIX até o final do século XX, foi 
sobrevalorizada em virtude, possivelmente, dos regimes políticos 
totalitários (1889/1937/1964), que tiveram como respostas a voz dos 
intelectuais de esquerda, seja na literatura, na história, na música, 
na pintura. Da mesma forma, parte da crítica literária dos anos 
de 1930 também foi bastante comprometida, a ponto de alguns 
não considerarem qualitativos os romances intimistas existentes 
na década, produção concentrada mais nas regiões Sul e Sudeste.

Em sua abordagem, Bueno aponta dois problemas que o 
romance de 30 enfrentou: o primeiro diz respeito à polarização 
política e regional (Norte e Sul) e o segundo diz respeito ao lugar 
dessa produção no contexto do sistema literário brasileiro em 
relação ao modernismo dos anos de 1920. A polarização política 
correspondia às posições ideológicas dos escritores que deveriam 
representar, em sua ficção, posicionamento ideológico de direita 
ou de esquerda. Tal polarização acarretou em uma leitura genera-
lizada das obras literárias: ou o romance seria social (proletário) 
ou espiritualista. Mário de Andrade mostrou-se preocupado com 
essa generalização:

A literatura vive em frequente descaminho porque o material 
que utiliza leva menos para a beleza do que para os interesses 
do assunto. [...] que o assunto seja, principalmente em literatura, 
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um elemento de beleza, eu não chego a negar, apenas desejo 
que ele represente realmente uma mensagem como na obra 
de um Castro Alves. Quero dizer: que efetivamente um valor 
crítico, uma nova síntese que nos dê um sentido de vida, um 
aspecto do essencial (ANDRADE apud BUENO, 2006, p. 39).

Para Mário, essa generalização gerava o risco de levar à obscu-
ridade a beleza de algumas obras em virtude do posicionamento 
ideológico do autor ou ainda ganhar destaque apenas pelo tema. 
Caberia ao romance conciliar o social com o estético, como bem 
defende Candido no ensaio “A revolução de 1930 e a cultura”:

A preocupação absorvente com os problemas (da mente, da alma, 
da sociedade) levou muitas vezes a certo desdém pela elaboração 
formal, o que foi negativo. Posto em absoluto primeiro plano, o 
problema podia relegar para o segundo plano a sua organização 
estética, e é o que sentimos lendo muitos escritores e críticos 
da época (CANDIDO, 1987, p. 196, grifos do autor). 

Verificamos que, naquele momento da literatura brasileira, o 
romance do Nordeste representava a própria realidade da região. 
Os escritores, consciente ou inconscientemente, estavam imbuídos 
ideologicamente, e a prosa se voltava às questões da cor local, com 
interesses pelas expressões linguísticas tipicamente brasileiras, 
pelas regiões geográficas e, principalmente, pelos conflitos sociais 
e políticos como objetos preferenciais para a prosa romanesca.

No plano da cultura e da literatura, a década de 1930, no Brasil, 
é considerada um marco histórico. As reformas que ocorrem no 
ensino, na cultura, na política e, sobretudo, uma tomada de cons-
ciência foram reflexos do movimento renovador da década anterior. 
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Nesse contexto, verifica-se “a extensão das literaturas regionais 
e sua transformação em modalidades expressivas cujo âmbito e 
significado se tornaram nacionais, como se fossem coextensivos à 
própria literatura brasileira” (CANDIDO, 1987, p. 187). 

Nessa perspectiva, quanto à polarização geográfica, grosso 
modo, considerava-se que os romancistas do Nordeste só pro-
duziam romances sociais e os romancistas do Sul, por sua vez, 
intimistas. Tal polarização acarretou em uma visão preconceituosa 
do romance do Nordeste, visto de forma pejorativa como regio-
nalismo. Para a pesquisadora Belmira Magalhães (2010, p. 42), 

[...] a forma como se estabelece a relação entre o Centro-Sul e 
o Nordeste está inteiramente ligada à forma como o Brasil se 
insere no capitalismo internacional; cada região do país reagirá 
diferentemente ao poder centralizador.

Isso revela que o preconceito geográfico não se limita à produ-
ção literária, mas, sobretudo, como cada região se insere política 
e economicamente. 

Já quanto ao lugar do romance de 30 no sistema literário 
brasileiro, apesar de a crítica, no geral, considerar a primeira 
fase do Modernismo brasileiro, iniciado com a Semana de Arte 
Moderna, representando um projeto estético, e o romance de 30 
a segunda fase, representando um projeto ideológico, essa relação 
não é tão harmoniosa quanto parece (BUENO, 2006). 

A propósito da relação entre os modernistas da geração de 
22 e os da geração de 30, é João Luiz Lafetá, no estudo 1930: a 
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crítica e o modernismo (2000), quem apresenta didaticamente 
uma maneira de pensar esses dois momentos como continuidade, 
a partir da conjectura de projeto estético e projeto ideológico, 
distinguindo duas faces ligadas e sobre tensões que devem ser 
entendidas de forma dialética:

[...] a distinção estético/ideológico, desde que encarada de forma 
dialética, é importante como instrumento de análise. O exame 
de um movimento artístico deverá buscar a complementaridade 
desses dois aspectos, mas deverá também descobrir os pontos 
de atrito e tensão existentes entre eles. Sob esse prisma [...], 
procuramos examinar o Modernismo brasileiro em uma das 
linhas de sua evolução. Distinguiremos o projeto estético do 
Modernismo (renovação dos meios, ruptura da linguagem 
tradicional) do seu projeto ideológico (consciência do país, 
desejo e busca de uma expressão artística nacional, caráter 
de classe de suas atitudes e produções) (LAFETÁ, 2000, p. 21, 
grifos do autor).

Diversos posicionamentos sobre o Modernismo de 1922 
foram publicados nos jornais e revistas que circulavam nos anos 
de 1930/40. Essas atitudes, algumas mais calorosas que outras, 
vinham de diferentes perspectivas e, em sua maioria, não reco-
nheciam o movimento modernista enquanto criador, além de 
considerá-lo já superado. 

Muitos dos escritores dos anos de 1930 apresentavam a ideia 
de que o Modernismo só foi destruidor, de que os verdadeiros 
construtores da nova arte foram os ficcionistas de 1930. A essa 
rejeição, José Paulo Paes nomeia de “relação conflituosa entre 
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filhos e pais” (PAES apud BUENO, 2006, p. 51), por perceber uma 
necessidade de autoafirmação da nova geração de escritores em 
relação à geração anterior. 

Essa tensão entre modernistas de 1922 e romancistas de 1930 
envolvia também o embate entre movimento modernista versus 
movimento regionalista, fato que levou José Lins do Rego a declarar 
que a linguagem de Macunaíma não estabelecia relação com 
a língua brasileira, como também discordava que a literatura 
dos anos 1930 era resultado do Modernismo da década anterior 
(BUENO, 2006). Contudo, tanto José Lins do Rego quanto Mário 
de Andrade, de certa forma, tinham como objetivo criar uma 
língua literária nacional. Entretanto, apesar dos posicionamentos 
contrários, acreditamos que sem a ruptura com a linguagem 
acadêmica realizada pelos modernistas de 1922, dentre outros 
aspectos “devastadores” desse grupo, não seria possível a liberdade 
de escrita dos romancistas dos anos 1930, que deram, muitas 
vezes, espaço a vozes e sentimentos marginalizados, como a do 
pobre, do retirante, do operário, da mulher (ARAÚJO, 1997, p. 
20)9. Graças à rejeição dos modernistas aos velhos padrões, “no 
decênio de 1930 o inconformismo e o anticonvencionalismo se 

9 Araújo registra que já na poesia da década de 1920 havia uma “preocupação 
de relacionar autores através de suas ligações com a realidade brasileira”, uma 
busca da identidade nacional em que ora o poeta encaminha-se pela denúncia 
da realidade social, ora apresenta um lirismo com elementos da cor local.
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tornaram um direito, não uma transgressão” (CANDIDO, 1987, 
p. 186). Dessa forma, 

[a] geração de autores que apareceram nos anos 30 é ao mesmo 
tempo herdeira e legitimadora do movimento de 22, cuja grande 
contribuição foi abrir a porteira para o que se realizaria em 
seguida: os novos romances, os estudos sobre os problemas 
brasileiros (BUENO, 2006, p. 55).

Percebemos, no entanto, algumas diferenças que fizeram a 
geração de 1930 ganhar ares próprios: quando passaram a ver a 
modernidade como um problema, fizeram com que a temática 
girasse em torno de aspectos específicos das regiões brasileiras, 
incorporando na ficção a figura do fracassado, algumas vezes 
por decorrência dos efeitos da modernidade.

Para melhor organizar o estudo, na tentativa de apresentar 
o caminho percorrido pela ficção brasileira na década de 1930, 
Luís Bueno dividiu, didaticamente, a produção literária desse 
período em três momentos: inquietação (1930-1932), polarização 
(1933-1936) e nova dúvida (1937-1939).

O ambiente ideológico dos intelectuais no início da década 
de 1930 ainda era bastante disperso. Nesse momento, religião e 
comunismo ainda não eram adversos, e é esse clima de incerte-
zas, mas na busca por uma definição, que Luís Bueno nomeará 
de inquietação:
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[...] o sentimento geral do período é o de uma certeza de que 
não é possível ao intelectual ficar de fora, apenas observando os 
acontecimentos [...], é preciso construir outro [mundo], melhor 
e mais justo. O grande problema, evidentemente, é como fazer 
isso (BUENO, 2006, p. 105).

A busca por uma definição de ponto de vista era necessária, 
o que levou alguns a considerarem que os problemas do mundo 
eram de ordem econômica, outros, de ordem espiritual ou ainda 
a falta de ordem.

A publicação de País do carnaval (1931), de Jorge Amado, 
de certa forma, apareceu com uma tentativa de acabar com a 
dúvida e entrar em um grupo que o identificasse, seja ele uma 
corrente filosófica, uma igreja ou um partido político. Havia a 
necessidade de agir e apresentar soluções práticas para a mudança 
das estruturas sociais. 

Uma das atitudes dos intelectuais desse período era incluir na 
ficção uma linguagem mais próxima à realidade e personagens que 
representassem os cidadãos comuns. É a partir desse momento 
que a figura do proletário começa a ser vista como personagem 
central e necessária em muitos romances. 

Entretanto, na ficção do início dos anos de 1930, há também 
um diálogo com a tradição romanesca brasileira, inclusive consi-
derada por alguns críticos como neorrealista, ao apresentar uma 
retomada de aspectos do romance realista produzido na segunda 
metade do século XIX, que retratava o ser humano e a sociedade 
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em seu conjunto, expondo na prosa a hipocrisia e a falta de caráter 
do homem, as transformações científicas, econômicas, políticas e 
sociais pelas quais o país passava (CANDIDO; CASTELLO, 1978)10. 
Sendo assim, a retomada de aspectos da prosa realista deveria 
juntar-se a aspectos novos, que caracterizassem o momento:

Precisamos, portanto, desses caracteres de modernidade 
ou antiguidade, o livro que o Norte precisa dar é o dos seus 
problemas, seja nova ou velha a sua técnica. Esse será o livro 
da vida do homem daqui – o mais legitimamente brasileiro, 
alheiado, pela geografia, do contato das correntes estranhas, ora 
destroçado pelas doenças nativas e miseravelmente acossado 
pela indolência, ora transformado num complexo de energias 
fecundas, heroicamente dominando o ambiente de uma rebeldia 
inédita (O livro do Norte, L. T., A República/RN, 20 de julho 
de 1930, p. 6).

Essa junção, com as perspectivas novas presentes na prosa, será 
vista por Bueno (2006) como “novidade e velharia”, que marcará 
a divergência e também a contradição entre campo e cidade, 
entre moderno e arcaico, tão presente no romance de 1930. Se o 
campo é simples, agradável e sadio, não oferece condições dignas 
de sobrevivência; por outro lado, a cidade apresenta-se como um 
ambiente refinado e moderno, todavia é pervertida e artificial. 

10 Quanto ao uso do termo realismo para designar a prosa do final do século 
XIX, os críticos literários Candido e Aderaldo consideram inadequado, pois 
têm o entendimento de que a prosa de todos os tempos apresenta dados 
do mundo real do momento da produção.
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Nesse sentido, há alguns avanços na ficção brasileira desse 
momento pela tentativa de mostrar um Brasil sob várias pers-
pectivas, numa visão menos conciliatória, fruto de um realismo 
estruturado mais no depoimento do que na observação, como 
era o romance realista do final do século XIX. Essa mudança de 
perspectiva realista também é vista na estruturação da linguagem 
do romance que teve, nesse período, em Raquel de Queiroz e 
José Lins do Rego, a inclusão de uma naturalidade da lingua-
gem coloquial e popular, aspecto esse já trabalhado de maneira 
mais explícita por Mário de Andrade anos antes e incorporado, 
posteriormente, de maneira profunda, na produção literária de 
Guimarães Rosa.

O período considerado como auge do romance social (1933 
a 1936), denominado pelo estudioso como momento de polari-
zação, tem como característica uma forte ligação da arte com 
o contexto social, o que gerou, como consequência, a literatura 
chamada de proletária.

Segundo Alberto Passos Guimarães, o romance proletário é uma 
espécie de necessidade histórica por ser a forma que enquadra 
bem a um capitalismo decadente e tem que ter os seguintes 
elementos: valorização da massa, rebeldia, descrição veraz da 
vida proletária (BUENO, 2006, p. 164).

Nessa prosa, há a inclusão concreta do pobre, do trabalhador 
rural ou urbano, dos marginalizados socialmente; são narrativas 
que se aproximam à reportagem, ao estudo sociológico, à crônica, 
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pois buscavam a formação de uma mentalidade de classe. Essa 
escolha temática, em grande parte, serviu como parâmetro avalia-
tivo à prosa desse período, que só vem a apresentar mudanças com 
as produções de Clarice Lispector, iniciadas na década seguinte, ao 
expor uma ficção despreocupada em dar uma resposta imediata 
à realidade social.

Os dois lados da polarização eram nomeados de literatura 
reacionária e literatura revolucionária. O primeiro grupo tinha 
como marca na escrita os valores ligados à burguesia, “ausência 
de uma tese social, amor à tradição” (BUENO, 2006, p. 167); 
entendia que o mundo passava por uma crise espiritual, por isso 
apresentava os destinos individuais das personagens. Já o segundo 
grupo rompia com a linguagem canonizada pelas gramáticas e 
procurava dar novo sentido de vida às massas, ao movimento 
coletivo, uma luta ideológica urgente, na busca pela revolução 
atingida mediante a conscientização dos explorados, ou seja, o 
romance proletário – aquele que tematizasse a vida dos miseráveis, 
tendo uma visão idealizada do proletário.

Em harmonia a essa temática, encontramos o artigo 
“Proletarização literária”, de Menotti Del Picchia, no qual 
afirma que o romance burguês estava em crise por falta de 
conteúdo social:

“Falta conteúdo social à literatura burguesa”, adverte [Cesar] 
Vallejo. Excessivamente individualista, essa literatura não 
corresponde mais ao caráter coletivista da época. [...] ao povo, 
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hoje, não interessa mais o drama singular do burguês ou da 
burguesia adúltera – recheio sentimental de várias décadas 
literárias do ocidente. Hoje são os grandes movimentos coletivos 
que preocupam as multidões (DEL PICCHIA, 1932, p. 01).

Verificamos, a partir da postura de Menotti Del Picchia, que 
o proletariado passa a ser condimento imprescindível a quem se 
propõe a fazer romance nesse período.

Um fato novo que surge nesse momento de embate na fic-
ção brasileira é o florescimento de um público leitor que tanto 
acompanhava as publicações dos romances quanto as críticas 
presentes diariamente nos inúmeros jornais que circulavam em 
diversas regiões do país.

Nesse cenário, a Editora Irmãos Pongetti surge em 1935, como 
um espaço para divulgar novos escritores; a Coleção Brasiliana 
nasce em 1936 com a ideia de divulgar aspectos do Brasil e não 
se limita a obras literárias; o editor José Olympio surge em 1931 
como grande incentivador e divulgador do romance social, dentre 
outras iniciativas.

Sobre essas questões, deparamo-nos com o artigo “Edições 
José Olympio”, no qual Luís da Câmara Cascudo (1935) fala da 
popularização da livraria que espalha livros para todas as regiões 
do país e atribui, em parte, as obras de Jorge Amado como uma 
espécie de cartão de visita para as demais publicações da editora. 
Assim, Cascudo afirma que “o editor [José Olympio] é, por via 
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de regra imemorial, um inimigo aliado do escritor. Tem editado 
em falsa conta e com um olho suspicaz de enganado mútuo”. A 
falsa conta à qual Cascudo se refere diz respeito ao número de 
exemplares de algumas edições, divulgada pelo editor em números 
além da tiragem oficial como forma de valorizar o escritor.

Nesse cenário, o interesse por todas as coisas brasileiras foi 
fundamental; como exemplo, a Revista Carioca inicia em 1936 
a seção “Coisas e Aspectos do Brasil”, seção essa que, diante de 
sua importância, atravessou a década. Entre as diversas coisas e 
aspectos brasileiros que foram apresentados pela Revista Carioca, 
destacamos “Garimpo do Araguaya”, escrito por Aurélio Pinheiro 
em março de 1937, e “Salinas de Areia branca”, escrito por J. A. 
Seabra de Melo em julho de 1939. Assim, percebemos que nos 
anos de 1930 o Brasil tinha

[...] um ambiente literário favorável a uma abordagem, pela 
ficção, dos múltiplos aspectos sociais e regionais do país, vários 
outros se lançaram à tarefa de escrever sobre aquilo que estava 
bem debaixo do nariz; sua própria terra. Esse gesto foi realizado 
de Norte a Sul do país, sem qualquer exagero, e contou tanto 
com a adesão dos novos escritores quanto de autores já maduros 
que acabaram aderindo a esse modelo (BUENO, 2006, p. 210).

Percebemos também que uma das preocupações do intelec-
tual brasileiro desse momento era falar do outro – represen-
tação do sofrimento humano em suas determinantes sociais. 
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Esses escritores tiveram sua importância porque “fizeram o 
esforço de olhar para além dos limites de sua própria classe e 
integraram à cultura letrada brasileira elementos até aquele 
momento tidos como bastardos ou nitidamente inferiores” 
(BUENO, 2006, p. 270).

Ao mesmo tempo, houve obras que se voltavam a apre-
sentar personagens burgueses. Por consequência da classe 
social à qual pertenciam seus autores, tinham a pobreza pouco 
mencionada e não apresentavam as diferenças entre as classes 
como resultantes da exploração social. São exemplos desses 
aspectos os romances de Octávio de Faria por apresentar a 
vida das classes mais altas.

Mesmo assim, a produção desse autor tem tanto significado 
para o contexto dos anos de 1930 quanto a produção de Jorge 
Amado, uma vez que cada um desses escritores representa uma 
forma de pensar e ver o mundo naquele momento. Não há como 
compreender o romance dos anos 1930 e o ambiente cultural 
daqueles anos sem levar em consideração os dois lados da pola-
rização política que marcou a produção literária e, ao mesmo 
tempo, representou a polarização da própria realidade do país, 
compondo um painel em que essas obras tanto se excluem quanto 
se explicam. 

Assim, houve também autores que procuraram resolver esse 
problema, fazendo uma fusão entre os dois lados, tentando contem-
plá-los em uma única obra. Segundo Bueno (2006), João Alphonsus 
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é um exemplo por tentar apresentar, concomitantemente, o campo 
e a cidade com suas variantes. No campo, encontraria espaço 
para expor um posicionamento mais de esquerda ao retratar 
a miséria, a exploração e a submissão em que o homem está 
inserido; já a cidade seria o espaço para representar a burguesia. 
Essa conciliação dos dois lados dá início, a partir de 1937, a uma 
tentativa de superar, na ficção, o puramente regional. 

Porém, aos poucos, começa a haver uma mudança de atitude 
dos intelectuais da esquerda em virtude do ambiente político 
nacional. Muitos escritores passam a exercer cargos públicos diante 
da política de incentivo à cultura e à educação que pedia a partici-
pação desses intelectuais. Graciliano Ramos, por exemplo, recebe 
encomendas de textos no âmbito do Ministério da Educação. 
Quanto a isso, Bueno argumenta que “o tipo de política educacional 
e cultural que Vargas desenvolveu colocou a intelectualidade que 
estava na oposição numa daquelas situações sem saída honrosa 
que não a morte por inanição” (BUENO, 2006, p. 408-9).

O romance proletário chegaria a uma espécie de esgotamento. 
Graciliano Ramos apontará a ausência de novos autores que 
acrescentassem algo novo às experiências realizadas nos romances 
proletários do início da década. Esse contexto foi próprio para 
romances conhecidos como intimistas, que ganharam espaço 
e novas expectativas da crítica, entretanto não com a mesma 
unanimidade crítica e de leitores como a do romance social (A 
República/RN, 9 de julho de 1939, p. 2). Aproximando-se o final da 
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década, a crítica jornalística apresenta essa mudança no romance 
brasileiro do momento. Em “Variações do romance moderno”, 
Garibaldi Tinoco exibe um panorama daquele momento da ficção 
brasileira mostrando, principalmente, a mudança na linguagem 
do romance, que passou por uma reorientação, abandonando o 
excesso de pornografia utilizada em muitos romances do início 
da década:

A diretriz seguida pelos escritores em nossa literatura do 
presente merece encômios. É altamente louvável o realismo 
com que encaram a sociedade brasileira [...]. No princípio, 
abusaram do emprego da linguagem baixa [...]. Mas o homem 
rude, e principalmente o trabalhador do campo, não faz uso 
constante de vocábulos pornográficos [...]. Sem conteúdo real, 
vazio de ideias e pobre na forma, todo escrito terá vida efêmera. 
E desses defeitos estão cheios os primeiros romances desta 
nova época literária. Felizmente, os mais talentosos muda-
ram de orientação. O descritivo Jorge Amado só com Jubiabá 
[1935] iniciou os seus verdadeiros romances [...]. De qualquer 
modo, os romancistas atuais tiveram o seu mérito. Foram as 
suas descrições que fortificaram nos sociólogos do direito o 
sentimento da necessidade de uma colaboração mais íntima 
entre o Estado e a sociedade (TINOCO, 1939).

Nesse período, o Estado Novo idealiza um projeto de desen-
volvimento nacional baseado na modernidade. Entretanto, os 
intelectuais de esquerda enxergavam as contradições desse dis-
curso ao perceberem as estruturas civilizadas apresentadas no 
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litoral e nos grandes centros e o esquecimento que se tinha com 
as populações do interior. Para Candido,

[e]ssa dualidade cultural, de que temos vivido, tende, natu-
ralmente, a ser resolvida, e enquanto não for não poderemos 
falar de civilização brasileira. Tende a ser resolvida econômica 
e socialmente, no sentido da integração de grandes massas da 
nossa população à vida moderna (CANDIDO apud BUENO, 
2006, p. 423). 

Esse projeto de modernização deveria atingir toda a população, 
o que não aconteceu. Ao contrário, aumentaram as desigualdades 
sociais, o que gerou, como consequência, uma indefinição de pro-
jeto de nação e do posicionamento da intelectualidade brasileira. 
Porém, a dúvida desse momento já não era a mesma inquietação 
do início da década, pois os romancistas não buscavam mais 
soluções simplistas, e o impasse passa a ser visto não como algo 
perigoso, por não conseguir se definir de que lado está como no 
momento da polarização, mas como um impasse de não saber qual 
o melhor caminho a seguir diante de uma guerra que se iniciava 
na Europa e de uma ditadura esmagadora no Brasil. 

Alguns aspectos sociais em Macau

O teórico Walter Benjamin, no ensaio “Autor como produtor”, 
apresenta a literatura como uma estratégia de ação em que o escri-
tor faz uso para escrever sobre determinados grupos. Benjamin 
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afirma, quanto à autonomia do escritor, que “a situação social 
contemporânea o força a decidir a favor de que causa colocará 
sua atividade” (BENJAMIN, 1985, p. 120).

Nesse sentido, o romancista de Macau apodera-se de motivos 
locais (a cidade Macau) para estruturar a teia narrativa que cons-
titui representações da cultura brasileira e dos conflitos sociais 
nela apresentados, considerados, de certo modo, nacionais, como, 
por exemplo, a política dos coronéis e a industrialização. Logo no 
início, apresenta uma das tensões vivenciadas pelo protagonista, 
decorrentes de frustrações pessoais e fracassos financeiros:

– Justamente hoje estou nervoso, e a hipocrisia desse povo que 
esteve aqui aborreceu-me ainda mais. Em Natal disseram-me 
que eu procurasse aproximar-me do Oliveira.

[...] É estúpido! É cruel! Tenho repugnância desse homem. E sou 
forçado a bater-lhe à porta, a sorrir, a recalcar os escrúpulos. 
[...] Que poderá fazer um advogado oposicionista numa terra 
em que não há oposição, nem civismo, nem dignidade, nem 
vergonha, dominada há mais de vinte anos por uma família? 
(PINHEIRO, 2000, p. 78)11.

Esse fragmento situa a chegada do Aluísio a Macau, onde irá 
residir e exercer a função de Promotor. Aluísio vive um impasse 
no início do romance, uma crise de consciência moral (por se 

11 A partir desse ponto, a primeira citação do romance Macau, todos os demais 
fragmentos citados da obra serão identificados apenas pelo número de página, 
correspondente à edição: PINHEIRO, Aurélio. Macau. Natal: EDUFRN, 2000.



E n t r e  s a l i n a s  e  m a l e d i c ê n c i a s   |   Maria Aparecida de Almeida Rego

75

sentir responsável pela falência da família): ir à busca de sua 
felicidade e sucesso profissional em outras terras, porém, deixaria 
a família cada vez mais arruinada, ou ficar, reerguer a família e, 
entretanto, submeter-se às vontades do chefe político. A sensação 
de impotência e de impasse vivenciada por Aluísio corresponde 
à consequência da frustração pessoal, vista de início como um 
fracasso. Essa visão de fracasso, por sua vez, constitui-se como 
uma das preferências dos romancistas desse período, e daí “vem 
a particularidade do realismo praticado pelo romance de 30 em 
relação ao realismo do século XIX” (BUENO, 2006, p. 77).

O romance de 30 do século passado, em grande parte, repre-
sentou a figura do fracassado e do excluído, como uma maneira 
de representar a relação deslocada dos filhos de senhores de 
engenho, de representar os operários, vítimas da exploração do 
capital e, até mesmo, das mulheres predestinadas a aceitarem 
determinados papéis sociais, como de dona de casa, de prostituta, 
de solteirona ou de objeto de desejo, vinculado algumas vezes à 
cor da pele negra e também mulata. 

Em Macau, além de Aluísio, há outras situações de fracassados. 
Como exemplificação, a personagem José Ribeiro vivencia o fracasso 
duplo, a princípio quando seu sonho de se formar em odontologia 
é abortado com a morte do pai, fazendo-o dar continuidade ao 
comércio e cuidar da irmã; depois, na vida amorosa, quando noivo, 
perde o amor de sua vida para uma enfermidade incurável. 
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Quanto à figura do proletário, esta aparece no romance Macau 
de maneira indireta, quando Aluísio, durante a campanha eleitoral, 
tenta conscientizar os salineiros, operários das salinas, moradores 
das regiões insalubres:

[...] discorria sobre os tiranos, mostrava àquela pobre gente 
os esplendores da liberdade, das leis, da justiça do regime 
republicano, da pátria purificada, crescendo gloriosamente, 
citava Os Miseráveis, A dama das Camélias, o código penal, a 
constituição (p. 214).

O discurso do bacharel era, muitas vezes, incompreensível 
para aqueles homens brutos, acostumados a serem maltratados 
e explorados. O ambiente deletério da moradia dos salineiros 
pode ser visto como resultado dos problemas de exploração do 
sistema econômico, e o intelectual tentará esclarecer a relação 
de exploração a que esses operários estavam submetidos. José 
Ribeiro, companheiro de Aluísio, considerará essa tarefa em vão:

– Você não conhece essa gente. Pensa que bons modos, a 
eloquência, a lógica, a brandura, a cortesia, convencem aos 
salineiros. Nada, Aluísio! Aqui só aos gritos, às descomposturas. 
Aos palavrões! (p. 211).

O comerciante refere-se aos salineiros como homens ignorantes, 
sem autonomia. Já o bacharel tem uma visão diferente, pois em seu 
discurso há uma tentativa de construção de consciência coletiva.

Em relação à presença da mulher em Macau, ainda parece 
dentro de um quadro tradicional. As Sousas são solteironas, donas 
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de casa, trabalham nas atividades domésticas e o que se sabe a 
respeito delas é que, durante a juventude, exigiam qualidades 
demais em seus pretendentes e não estavam dispostas a casar-se 
em qualquer circunstância. O tempo foi passando, as opções 
diminuindo e não restou alternativa a não ser se conformarem 
com a solteirice que as torna figuras marginalizadas socialmente. 
É a essa marginalização que D. Angelina escapa quando, depois 
da decepção amorosa com o bacharel Lourenço, resolve casar-se 
com o Joaquim Caetano, mesmo sem interesse afetivo por parte 
dela. A não submissão ao casamento, por parte das Sousas, não é 
por atitudes de consciência plena de feminismo, porque ao mesmo 
tempo criticavam Vivica por já ter namorado vários rapazes. 
Ainda assim, as atitudes de D. Fefinha, no final do romance, 
apresentam uma perspectiva de mudança, pois consegue fazer 
de sua casa um centro político-social que vem a contribuir para 
a resolução dos conflitos das pessoas da cidade. 

De modo geral, o que percebemos em Macau é certa confor-
midade das mulheres em aceitarem os papéis sociais que lhes são 
atribuídos. Um exemplo disso é a submissão de D. Maria, esposa 
do rábula, que silenciosamente aceita os maus-tratos do marido. 
Isso se deve, possivelmente, à indefinição dos papéis femininos 
ainda na década de 1930. 

Além dessas mulheres já apresentadas, também encon-
tramos em Macau a figura da mulata como objeto de desejo. 
Essa relação se dá a partir do vínculo do chefe político com 
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as mulatas do Porto do Roçado, região periférica da cidade, 
porém espaço onde Oliveira tem um chalé ostentativo em 
relação às demais moradias:

às areias e aos casebres do Porto do Roçado, onde mulheres, 
homens, crianças, numa faina ativa, enchiam nas cacimbas os 
barris d’água, que iam rolando pelos caminhos em direção à 
cidade. Das casas de palha, dispersas pelas baixadas dos morros, 
vinham gritos roucos de homens, choros de crianças, cantigas 
de mulheres – toda a algazarra do despertar de um enorme 
cortiço. Aqui e ali, reses magras aparavam alguma erva perdida, 
caminhando vagarosamente para os mangues de Umburanas 
ou para as pastagens agrestes de Conceição. 

[...]

Mesmo de longe adivinhava-se no esquisito chalé o conforto, 
a vaidade e o sossego feliz de algum sibarita extravagante que 
pretendesse espantar os homens com uma originalidade sen-
sacional e fácil.

[...]

E ali vivia [Oliveira] como um sultão irresponsável num ser-
ralho alegre de mulatinhas arrebanhadas nos quintais e nos 
arredores, escolhidas com a sua aguda perícia de trinta anos 
de libidinagem. Nada lhe faltava, e percorria tranquilamente 
a escala de todo sensualismo que ainda lhe fremia no sangue 
aos cinquenta anos. [...] nada o atingia. [...] Dar uma esmola 
ou prostituir uma moça eram para ele atos humanos, simples, 
naturais, que não lhe perturbavam o sono e o apetite (p. 81-3).

O chefe político mantinha dois espaços de moradia: uma 
casa no centro da cidade e um chalé no Porto do Roçado. A casa 
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da cidade era o espaço legítimo para as perversões políticas e 
para a reprodução do poder e dominação. Já o chalé, totalmente 
destoante em relação às demais moradias (barracas de palha) 
do Porto do Roçado, era o espaço das perversões libidinosas – 
reprodução de poder sobre as mulatas. Assim, Oliveira exerce 
poder simbólico sobre as mulatas, poder invisível que depende 
da cumplicidade daqueles que estão sujeitos, ou seja, a sujeição 
das mulatas (BOURDIEU, 2000).

De certa forma, a postura do representante do poder político 
de Macau revela uma continuação do processo de escravidão 
existente no Brasil ainda no início do século XX, uma vez que os 
senhores de escravos tinham as mulatas como fonte de realização 
de seus desejos carnais sem nenhum pudor. 

Percebemos que, apesar de Macau ser uma cidade litorânea e ter 
uma forte atividade econômica – a indústria do sal –, há pobreza 
e desigualdade social. Nas reflexões de Aluísio, a “cidade onde 
nascera, apesar da fortuna com que a presenteara a Natureza, fora 
escassamente, desoladoramente pobre de instrução e de valores 
mentais” (p. 92), o que constitui a oposição entre riqueza e atraso.

Entendemos, então, o quanto a trama apresentada em Macau 
está em consonância com os processos de desenvolvimento 
brasileiro ocorridos nas primeiras décadas do século XX e como 
o narrador descreve a configuração modernizante na cidade. 
Forma-se uma teia ficcional em que personagens interagem, 
revelando os conflitos entre o ritmo de vida provinciano e o 
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ritmo de vida de um espaço em processo de modernização. 
Macau se aproxima de alguns aspectos desenvolvidos em outros 
romances da década, tais como apresentar uma renovação 
política e certa complexidade interior em alguns personagens, 
a citar Aluísio.

Nesse sentido, ao acompanharmos a trajetória de Aluísio 
– usufrui tempos áureos na universidade, volta para Macau, 
submete-se à política local e sente libertação ao abandonar o cargo 
–, o romance em análise encaminha-se para uma perspectiva 
otimista, talvez uma tentativa de representar a superação da 
organização social vigente na República ou uma mudança nas 
decisões políticas e sociais da cidade, quando apresenta alguns 
desmascaramentos. Por exemplo, de D. Angelina quando ela 
tenta, a partir do protecionismo político, prejudicar Aluísio; do 
rábula Teotônio ao não conseguir mais driblar os bacharéis; e 
do Chefe Político Oliveira por ser derrotado nas eleições: “não 
seria Macau a primeira queda de um chefe político!” (p. 208). 
Aurélio Pinheiro apresenta em Macau a falência de um modelo 
de organização social brasileira: tanto o coronelato, quanto a 
política por indicação.

Assim, partindo dos pressupostos apresentados por Jauss (1994) 
de que o percurso histórico de uma obra é relevante no processo de 
recepção, concluímos que se fez necessário, para chegar até aqui, 
apresentar conhecimentos gerais da obra em estudo, enquanto 
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leitores contemporâneos; apresentar conhecimentos panorâmicos 
da produção de Aurélio Pinheiro, do contexto em que está inserido 
o romance Macau (anos de 1930), da recepção da obra em seu 
momento de aparição e em momentos posteriores, para propor, 
na condição de docente, uma recepção de Macau em situação de 
ensino, seja na Educação Básica, seja no Ensino Superior. 

Esperamos, com isso, cumprir uma dupla tarefa: tanto de 
apresentar uma leitura do romance como leitora crítica, quanto 
contribuir para a recepção da obra em situação de ensino, levando 
assim as contribuições da crítica literária à sala de aula. Essa dupla 
jornada confirma uma das teses do estudioso alemão Jauss, que 
acredita que a literatura tem função social e formadora. A literatura 
pré-forma o mundo do leitor, refletindo em seu comportamento na 
sociedade. Para isso, tem que levar em consideração a experiência 
literária de cada leitor. Nessas condições, ela pode levar o leitor a 
uma nova visão de seu mundo e, assim, a literatura e o leitor podem 
se atualizar tanto como percepção estética, quanto como ética.
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Capa da 1ª edição do romance Macau, publicado em 1934 
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Vozes e Tensões na 
Configuração do Romance

O romance, tomado como um conjunto, 
caracteriza-se como um fenômeno plu-

riestilístico, plurilíngue e plurivocal.
Mikhail Bakhtin

a linguagem como reveladora de tensões

O romance, como um sistema harmônico, é um dos gêneros 
da prosa que acolhe diversas vozes (narrador e personagens), 
seja em situação de consonância, seja em posição de dissonância. 
Essa harmonia interna do gênero exige um contexto social em 
que ressoa o diálogo, por meio da multiplicidade de linguagem, 
uma vez que o sujeito que fala no romance é um “[...] homem 
essencialmente social, historicamente concreto e definido e seu 
discurso é uma linguagem social” (BAKHTIN, 2010, p. 135, grifos 
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do autor). É em tal contexto que se dá a disposição dos elementos 
em confronto, como as representações de um presente que se 
estabelece diante de um passado ainda influente.

Na dinâmica do movimento modernista brasileiro, a maioria 
dos romances dos anos de 1930 presentifica uma crítica às velhas 
estruturas que resistem à formação de uma atitude renovadora. 
Para Antonio Candido, o romance escrito naquele decênio 
apresentava “uma visão crítica com um acentuado realismo na 
linguagem” (CANDIDO, 1987, p. 204). Como exemplificação, 
o romance Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos, apresenta 
personagens silenciadas, talvez para retratar as disparidades 
da sociedade brasileira e o tipo de exploração a que muitos 
brasileiros eram submetidos. Vivendo em condições animalescas, 
não conseguiam perceber o porquê do infortúnio, porque lhes 
faltavam níveis de consciência (MAGALHÃES, 2010). Nesse 
caso, temos, no referido romance, sujeitos que estão sem voz 
por imposição da relação de poder e de submissão em que estão 
inseridos. A relação entre tema e linguagem comunica certa 
visão sociológica da realidade, mostrando engajamento político 
e cultural, além de aproximação com a estética da prosa realista 
da virada de século.

Como um romance situado na dinâmica da produção cultural do 
decênio referido, o estudo da linguagem em Macau requer, além da 
análise de um dos seus elementos estilísticos, uma discussão sobre 
a orientação dialógica interna entre as linguagens das personagens 
e a orientação ideológica externa entre a obra e seu tempo. 
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Os lugares de fala em Macau distinguem-se metodologica-
mente pelos conteúdos temáticos e socioideológicos. As falas 
podem ser confrontadas, opostas, podem se complementar e até 
se corresponder ideologicamente e todas penetram no plano do 
romance. Para Eagleton (2011), o gênero romance revela em sua 
própria forma um conjunto de interesses ideológicos em que 
o escritor desempenha um papel social. Quanto a Macau, no 
contexto de sua publicação, Agripino Grieco (1935) já chamava 
a atenção para a efervescência da micro-humanidade presente 
no romance; até mesmo as personagens ditas de segundo plano 
gravitam em torno do protagonista. 

A linguagem é configurada na fala das personagens de Macau 
a partir de diálogos instaurados na organização da narrativa. 
Esses diálogos apresentam e revelam conflitos individuais e 
sociais. Seja na voz do promotor (representando a razão), seja na 
voz do Velho Sousa (representando a tradição oral), seja na voz 
do rábula (representando charlatanismo), seja na voz de D. Maria 
(representando o silêncio de uma dona de casa). Linguagens 
de diferentes lugares expõem as tensões de uma cidade sob os 
efeitos da modernização. Além da linguagem, outros elementos 
que compõem a rotina da cidade e a construção da narrativa 
revelam uma cidade ora pacata, ora dinâmica, tal como ocorre 
nos episódios do inquérito policial, do julgamento, nas mudan-
ças no procedimento de depuração do sal, na presença de um 
laboratório químico, de um processo eleitoral e da perfuração 
de um poço, a citar:
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E, num dia, aportaram ali os engenheiros, os auxiliares, os 
maquinismos, para a grande aventura hidráulica. A mon-
tagem do primeiro poço, em frente ao Mercado (para que o 
povo observasse o sublime milagre), durou três meses. Mas, 
numa tarde, sob foguetes festivos e perante autoridades e 
famílias, lá surgiu o espantalho! E desde então o martelo a 
vapor, sonoro e compassado, foi enterrando milimetricamente 
o cano maravilhoso. [...]

Ao fim do quinto mês de perfuração, os engenheiros partiram 
desanimados, e deixaram junto ao poço indigno apenas auxiliar, 
o Augusto Pereira, um moço maquinista e pensativo que fazia 
versos (p. 204-5). 

Esses elementos estão inseridos no espaço de uma cidade 
interiorana que recebe a indústria salineira com todo o aparato 
tecnológico, apresentando consequências que, possivelmente, 
revelam o declínio da produtividade artesanal do sal e a che-
gada de novos processos com promessas de progresso a partir 
do desenvolvimento de pesquisas. Porém, com o insucesso do 
poço, observamos na transcrição anterior o sentimento de ironia 
e de crítica do narrador às políticas de combate à seca, que se 
mostravam mais preocupadas com demonstrações do que com 
resultados. Ao mesmo tempo, o aparecimento de engenheiros e 
repartições complicadas são reflexos dos efeitos da modernidade 
e da ciência na tentativa de resolução dos problemas climáticos e 
sociais que afetam algumas regiões.
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Com isso, os diversos aspectos convivem na dinâmica da 
cidade, ou seja, o arcaico e o industrial (SCHWARZ, 1987)12. 
Verificamos, então, a partir da leitura do romance Macau, que 
mesmo a presença de um pesquisador (Dr. Moreira), a favor da 
indústria salineira, não garante a valorização do sal local nem a 
cidade deixa de ser considerada provinciana.  

Nessa dialética entre o moderno e o arcaico, a chegada do 
bacharel a Macau cria expectativa em toda a cidade. Esse evento, 
em muitas sociedades, funciona como um ritual de acolhida e 
é bastante representativo – a cidade recebe o filho que regressa 
com instrução para servi-la, talvez, para alguns, uma atitude 
cívica (GOMES, 1938)13. Uma das pessoas que recepcionou o 
novo doutor foi o Coronel Teotônio, rábula com mais de uma 
década de atuação em Macau e em toda a região. Teotônio se 
considerava linguisticamente superior em relação aos macauenses 
sem formação e fez um discurso enfadonho, carregado de fra-
ses arrebicadas para impressionar o público e ao mesmo tempo 

12 Sobre esse diálogo entre o arcaico e o industrial, o crítico literário Roberto 
Schwarz (1987), em um estudo sobre a poesia oswaldiana, mostra a relação 
de convivência, na cidade, do progresso com aspectos atrasados, ao analisar 
o poema “Pobre alimária”.

13 O romance Os Brutos (1938), de José Bezerra Gomes, também registra o 
regresso de um bacharel à sua terra natal, Dr. Anor da Silva. Nesse exemplo, o 
jornal local O Progresso faz uma edição especial com a fotografia do bacharel 
na 1ª página e uma notícia em duas colunas divulgando as festividades de 
recepção que incluíam sons da banda de música da cidade, fogos de artifícios 
e missa de ação de graças. É possível identificarmos posturas diferentes 
entre os bacharéis presentes em Macau e em Os Brutos. 
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provocar uma resposta do novo bacharel com intenção de sentir 
o poder discursivo deste, confirmando para a análise o ponto de 
vista teórico da assertiva de Bakhtin (2010, p. 100), segundo a 
qual “todas as palavras e formas são povoadas de intenções”. No 
entanto, o discurso do rábula, na maioria das vezes, não passa 
de uma compreensão passiva e reprodução de discursos já ditos, 
o que denuncia a aquisição do letramento jurídico por meio da 
memorização de expressões, e seu falatório fica sem envolvimento, 
sem profundidade, apenas no significado superficial dos vocábulos 
que decora para transmitir a ideia de uma boa oratória. 

Por meio da erudição, Teotônio tenta manter influências no 
meio político. A erudição funciona como moeda simbólica social, 
pois ele é menos favorecido economicamente e quer mirar-se nos 
mais influentes, o que nem sempre consegue e, apesar das tramas 
políticas a que se submete, também não é reconhecido. 

Como resposta, Aluísio faz um discurso simples, objetivo e, 
em poucas palavras, expressa seus agradecimentos. Entretanto, a 
brevidade da fala do bacharel quebra as expectativas do público que, 
segundo as relações sociais preestabelecidas, esperava de um doutor 
uma oratória eloquente, uma representação superior no papel do 
bacharel. Esse fato, marcado pelo poder que a oratória exerce nessa 
sociedade, é motivo para iniciarem as maledicências envolvendo o 
recém-chegado, a ponto de alguns o acusarem até de ter comprado 
o diploma. Tal episódio remete a esta compreensão teórica:
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O discurso de outrem incluído no contexto sempre está subme-
tido a notáveis transformações de significado. O contexto que 
avoluma a palavra de outrem origina um fundo dialógico cuja 
influência pode ser muito grande (BAKHTIN, 2010, p. 141).

A partir das palavras de Bakhtin, interpretamos que o discurso 
do bacharel é ressignificado pelo contexto em que está submetido. 
Constatamos que uma sociedade marcada por relações de poder 
cobra do indivíduo as representações desses papéis. 

Ao analisar a distinção entre indivíduo e pessoa na cultura 
brasileira, o sociólogo Roberto DaMatta (1997, p. 198) afirma que 
“somos muito mais substantivamente dominados pelos papéis que 
estamos desempenhando do que por uma identidade geral”. Isso 
implica dizer que a postura de Aluísio rompe com a tradição quanto 
à titulação de doutor, não como representação de uma formação que 
possibilitava desempenhar uma profissão, mas como representação 
hierarquizante de instituições de poder (BARRETO, 2005, p. 15)14. 

Na prática, o título de doutor era dado aos filhos dos coronéis 
que iam estudar fora, em cidades desenvolvidas, independente de 
receberem ou não a titulação. Na literatura norte-rio-grandense, 
recorremos mais uma vez ao romance Os Brutos (1938), de José 
Bezerra Gomes (2007), para exemplificarmos o uso do termo 

14 Lima Barreto, no romance Os Bruzundangas (1917), já denunciava a ambição 
pelo uso dos títulos: “quando vão estudar Medicina, não é a Medicina que eles 
pretendem exercer, não é curar, não é ser um grande médico, é ser doutor.” 
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“doutor” referente ao protagonista Sigismundo. Quando ele volta 
a morar na fazenda, com os pais, porque as condições financeiras da 
família não permitiam sua continuidade na cidade para continuar 
seus estudos, mesmo sem titulação alguma, é tratado pelos empre-
gados do pai por “doutor”, porque vinha da cidade, dos estudos.

Voltando aos cumprimentos de oratórias entre o rábula e o 
bacharel, identificamos no campo discursivo a primeira tensão 
entre a tradição coronelista vigente na cidade, representada pelo 
rábula, e o novo sistema político-social, representado pelo bacharel. 
Desconfortável com a situação, Aluísio faz uma reflexão sobre 
sua função em uma terra na qual falta consciência ao homem, 
em que discursos arrebatadores de aplausos têm mais valor que o 
conhecimento: “que poderá fazer um advogado oposicionista numa 
terra em que não há oposição, nem civismo, nem dignidade, nem 
vergonha, dominada há mais de vinte anos por uma família?” (p. 78). 

Outro momento de conflito sociodiscursivo corresponde 
aos preparativos para o primeiro julgamento que Aluísio assu-
miria desde que se tornara promotor da comarca de Macau. 
Em oposição, estará o rábula na defesa do réu. Contudo não é o 
destino do criminoso que ocupa as conversas nas calçadas, mas 
o rumo político da cidade. Até aquele momento, esse “advogado” 
(o rábula) vinha obtendo sucesso no tribunal da cidade, com 
sua toalha vermelha, em virtude do então fortalecimento dos 
coronéis, sistema do qual fazia parte. Uma de suas práticas 
era ir conversar com os promotores antes do julgamento para 
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impressioná-los, alegando ter provas indiscutíveis a favor de 
quem está defendendo. Suas palavras não eram alheias: o objetivo 
era provocar, desestruturar os promotores. Com Aluísio, porém, 
foi diferente, porque não conseguiu persuadi-lo e, ao contrário, 
ganhou como réplica um ensinamento:

– E como amigo, Teotônio – veja bem –, como amigo, aconse-
lho-o a abandonar a veleidade de discutir Direito comigo. A 
sua interpretação do Código Penal é de coronel que aprendeu 
um pouco de Português e Aritmética nas escolas primárias 
do Seridó. Defenda o seu constituinte como quiser, mas não 
tenha a petulância de falar em Direito na minha presença; a 
não ser para pedir-me lições. Compreendeu? [...] – Não julgue! 
Abandone a perigosa vaidade de dominar e ensinar bacharéis. 
Quase todos os rábulas têm essa mania imbecil. Já é tempo de 
mudar de rumo, Teotônio. Cuidado! E lembre-se de que recebeu 
hoje, neste gabinete, um conselho valiosíssimo! (p. 98-9).

A fala de Aluísio denuncia o enraizamento do coronelismo no 
Seridó e a precária formação que o rábula obteve. Desde a juven-
tude, Aluísio já se opunha à postura do rábula e do chefe político, 
por já ter consciência do sistema que eles estavam a serviço. Com 
o conhecimento adquirido na academia, sente-se mais encorajado 
a não aceitá-los. Nessa perspectiva, o romance vai apresentando 
um processo de mudança em tal situação, explicitada na fala 
do bacharel: “já é tempo de mudar de rumo” (p. 99), e de fato a 
carreira profissional do provisionado encontra fortes obstáculos 
que o destruiriam sem piedade. 
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O julgamento revela-se como uma marca de intensa inquie-
tação não só na cidade, mas também em toda a região. O bilhar 
do Zezinho, ambiente de jogo da aristocracia macauense, é apre-
sentado como espaço de sociabilidade coletiva em que alguns 
discutem e apostam sobre o “torneio oratório”. Esse torneio 
representa um momento tenso na dinâmica da cidade porque o 
discurso normativo racional estava apresentado como poder de 
decisão, não mais a violência, como nos tempos dos jagunços, 
nem os discursos apelativos como os dos rábulas. Em virtude do 
julgamento, o casarão da Intendência Municipal fica lotado, e as 
pessoas que se fizeram presentes na sessão trajavam as vestimentas 
mais luxuosas. O auditório representava “a essência intelectual e 
social da cidade” (p. 103). 

Com a vitória do bacharel, a cidade continua em total agitação, 
e um baile é oferecido por Mariano Monteiro (primo de Dr. 
Aluísio) para solenizar “a vitória da ciência sobre o charlatanismo!” 
(p. 107). A conquista do promotor representa, antes de tudo, a 
necessidade de mudança mediante o novo contexto, derrota do 
rábula, novo sistema judicial na cidade, orientado pela presença 
do bacharel que não está mais a serviço dos coronéis. O resultado 
dessa sessão se espalhou com muita facilidade por toda a região. 
Percebe-se, então, que a ligação do município Macau com outras 
cidades não era apenas geográfica, mas também de direcionamento 
do modo de pensar, influenciando na mudança de mentalidade, 
com a desmoralização da figura do rábula. 
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Outra tensão das relações de poder presente no romance e 
marcada pela linguagem é percebida a partir de uma maledicência 
criada por Angelina em um episódio no qual o chefe político cria 
um processo contra José Ribeiro (amigo do promotor) em nome 
de Joaquim Caetano. Essa trama envolve outras personagens (o 
rábula, o bacharel, o chefe político, a fofoqueira, o médico e um 
comerciante). Quando Oliveira volta da capital, a fofoqueira o 
convida para uma conversa: 

D. Angelina, com um preparado aspecto de desgosto, esperou 
[Oliveira] na janela, saudou-o, pediu-lhe que a ouvisse por 
um instante. 

[...] Depois de ver o chefe político sentado, sorrindo, elogiando 
o asseio e a graça da sua sala, com aqueles modos galantes e 
inconfundíveis de gentleman – D. Angelina resolveu iniciar 
(com uma brandura mais humilde que a sua humilde sala de 
visitas) os seus longos, tristonhos ressentimentos.

[...] a bofetada no marido que por milagre escapara de morrer 
apunhalado pelo José Ribeiro!

 – Apunhalado! Bramia D. Angelina! Apunhalado! Sabe o 
senhor por quê? Porque o meu marido o defendeu de uma 
calúnia. Aluísio, o Dr. Luís de Melo e outros disseram por aí 
que o senhor fora um dos amantes da Teresa. Joaquim Caetano 
protestou, defendeu-o da calúnia. Daí veio a discussão, o murro 
na cara, o punhal de fora, em frente à igreja, afrontando os 
castigos de Deus!

Terminou, levou o lenço aos olhos, soluçou com desespero.

[...] Ao ver D. Angelina soluçando, interrogou-a, comovido:
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 – Mas, por isso, somente por isso, José Ribeiro procedeu com 
tanta brutalidade?

A ofendida senhora, abatida numa cadeira, os olhos brilhantes 
de lágrimas, o magro peito curvado e submisso, confirmava, 
chorando:

 – Só por isso. [...] Joaquim, coitadinho, é um homem doente, 
fraco, com aquele catarro desde menino. Ficou que fazia pena! 
E eu aqui, assustada, vendo a todo momento uma desgraça, sem 
ninguém que nos protegesse. 

[...] O Oliveira sensibilizava-se com essa triste atitude. [...] 
Amolecia-o aquela amargurada lamentação, aquele claro apelo 
à sua força de chefe.

Apertou a mão de D. Angelina, e disse ainda, ao transpor a porta:

 – Fique tranquila. Sempre fui um bom amigo dos meus amigos. 
Até logo.

[...] D. Angelina ficou ainda na porta, recostada, seguindo 
com os olhos vermelhos o vulto do chefe político. E ao vê-lo 
desaparecer no oitão da igreja, entrou, sorriu com o seu sorriso 
arrebitado, esfregou as mãos, murmurando pelo corredor:

 – Vamos ver, Aluísio! Vamos ver! Tu hás de pagar-me tudo, bem 
caro! Raça de patifes! (p. 133-4, grifos nossos).

Constatamos, pelos fragmentos destacados, que o discurso de 
Angelina é orientado aos horizontes do ouvinte. Obviamente, o 
ocorrido não se dera da forma como ela contou, porém, como a 
maledicente sabe que o Promotor é subordinado ao Chefe Político, 
cria essa situação para, indiretamente, atingi-lo. A estratégia 
linguística da intrigante representa uma relação dialógica, pois 
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tende a orientar seu discurso para o círculo alheio de quem o 
recebe (Oliveira), conforme seus interesses. Para Bakhtin (2010), 
o ouvinte não é apenas alguém que compreende o diálogo passi-
vamente, ele responde de maneira ativa.

Toda manifestação verbal socialmente importante tem o poder 
[...] de contagiar com suas intenções os elementos da linguagem 
que estão integrados na sua orientação semântica e expressiva, 
impondo-lhes nuanças de sentido precisas e tons de valores 
definidos (BAKHTIN, 2010, p. 97).

A esse propósito, conforme os fragmentos que destacamos 
tanto da fala quanto da postura de Angelina, percebemos as 
intenções totalmente acentuadas que encontram apoio na resposta 
de Oliveira. Homem cético e elegante, sempre gostava de transmitir 
maneiras de um gentleman, e não deixaria desprotegida uma 
senhora indefesa. Ao mesmo tempo, por sentir que sua autoridade 
não estava sendo respeitada por José Ribeiro, deseja impor seu 
poder e demarcar o espaço social que ocupa, nem que para isso 
tenha que atingir o promotor (amigo de José Ribeiro). Nesse caso, 
o chefe político usa, no âmbito pessoal porque foi ofendido, seu 
poder de representante. Porém, para tal, justifica-se por ajudar uma 
“pobre senhora” e seu marido, pessoas “fracas” que necessitam de 
intercessão. Mais uma vez recorremos ao pensamento bakhtiniano 
para mostrar que a ação do homem no romance

é sempre iluminada ideologicamente, é sempre associada ao 
discurso (ainda que virtual), a um motivo ideológico e ocupa 
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uma posição ideológica definida. A ação e o comportamento 
do personagem no romance são indispensáveis tanto para a 
revelação como para a experimentação de sua posição ideológica 
de sua palavra (BAKHTIN, 2010, p. 136).

Tanto as ações quanto as palavras de Angelina e de Oliveira 
são carregadas de motivos ideológicos. Assim, Angelina deixa a 
impressão de fragilizada, e Oliveira deixa a impressão de solida-
riedade a serviço do povo, em defesa de seus direitos. Igualmente, 
seu poder é representado tanto pelo cargo que ocupa quanto pela 
linguagem que o constrói.

A peça judicial seria preparada pelo rábula. Aqui, a linguagem 
jurídica é apresentada na tentativa de imprimir uma correção social 
contra atos que, supostamente, ferem a lei: “aos malnascidos, a 
lei, aos amigos, tudo” (DAMATTA, 1997, p. 235). 

Contudo, Teotônio (homem indiscreto) “de esquina em 
esquina, com uma parada notável no Mercado [...] tomava cau-
telosamente um amigo pelo braço, [...] e lançava ali mesmo toda 
a história do processo” (p. 169), sempre solicitando segredo a 
todos. Em poucos dias, toda a cidade já tinha conhecimento do 
processo e estava contagiada pelo “disse me disse” do rábula. 
Quanto a isso, Bakhtin afirma que, 

quanto mais intensa, diferenciada e elevada for a vida social 
de uma coletividade falante, tanto mais a palavra do outro, o 
enunciado do outro, como objeto de uma comunicação inte-
ressada, de uma exegese, de uma discussão, de uma apreciação, 
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de uma refutação, de um reforço, de um desenvolvimento 
posterior, etc., tem peso específico maior em todos os objetos 
do discurso (BAKHTIN, 2010, p. 139). 

Desse modo, é nesse ínterim que chega ao comerciante Esperidião 
Barbosa o termo “sarcófago”. Esperidião, homem simples e honesto, 
ao descobrir, a partir da voz do Dr. Luiz de Melo, o que há por trás 
de uma simples palavra – sarcófago –, fica irritado com a situação 
política de sua cidade, e o leitor toma conhecimento de que as 
atitudes do rábula e de Oliveira revelam a trama política por troca 
de favores, por cordialidade e com perspectiva de projeção social. 

Nessa situação, na falta de conhecimento enciclopédico de 
um cidadão comum, é a voz autorizada de um médico que dá o 
desfecho inesperado. Esse registro do uso da linguagem, revelando 
de um lado a ignorância e do outro a cultura letrada, não é o único 
na literatura brasileira. O ficcionista Guimarães Rosa, no conto 
“Famigerado”, também registra situação semelhante: o jagunço 
Damázio, homem perigosíssimo, responsável por dezenas de 
mortes, por ter recebido, de um moço do governo, o atributo de 
famigerado, e sem saber se estava sendo difamado, vai em busca 
do auxílio de um médico, pessoa legitimada, no contexto em que 
se encontrava o jagunço, para prestar esclarecimento: 

– Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que 
é mesmo que é: fasmisgerado ... faz-me-gerado ... falmisgerado 
... familhas-gerado ...?

[...]
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Lá, e por estes meios de caminho, tem nenhum ninguém ciente, 
nem tem o legítimo – o livro que aprende as palavras... É gente 
pra informação torta, por se fingirem de menos ignorâncias... 
Só se o padre, no São Ão, capaz, mas com padres não me dou: 
eles logo engambelam... A bem. Agora, se me faz mercê, vosmecê 
me fale, no pau da peroba, no aperfeiçoado: o que é que é, o 
que já lhe preguntei?

Se simples. Se digo. Transfoi-se-me. Esses trizes.

– Famigerado?

– Sim senhor...

[...]

–  Famigerado é inóxio, é “célebre”, “notório”, “notável” ...

– Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não enten-
der. Mais me diga: é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? 
Farsância? Nome de ofensa?

– Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras, de 
outros usos 

– Pois... e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de em 
dia de semana?

– Famigerado? Bem. É: “importante”, que merece louvor, res-
peito (ROSA, 1969, p. 9-13). 

Na ficção rosiana, o médico, para livrar-se de uma situação 
conflituosa de violência, utiliza seus conhecimentos linguísticos de 
forma antiética para manter o jagunço na “sadia” ignorância, uma 
vez que à palavra “famigerado” é atribuída o exato sentido contrá-
rio, com o objetivo de dobrar o brabo sertanejo e ainda deixá-lo 
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satisfeito. O jagunço deposita confiança na voz do médico, mas 
primeiramente pede juras ao poder sagrado (“Vosmecê agarante, 
pra paz das mães, mão na escritura?” – ROSA, 1969, p. 9-13), já o 
médico deposita confiança no poder da palavra e encontra saída 
a partir de uma mentira-verdade, pois, quando diz que queria 
ser, naquele momento, um famigerado, põe em primeiro plano o 
sentido que o termo teve ao ser utilizado pelo moço do governo, 
ou seja, desestrutura a violência física e usa a violência invisível 
da arte da palavra. 

Bourdieu (2000) considera que as relações de comunicação são 
sempre relações de poder que dependem do capital material ou 
simbólico acumulado pelos agentes. No caso do médico, há um 
poder simbólico da linguagem que consegue obter o equivalente ao 
que seria obtido pela força do jagunço. Esse poder é reconhecido 
e legitimado, porém passa despercebido. Casos como esses, para 
o bem ou para o mal, pela carência de informação, de educação e 
cultura por um lado, e pela esperteza e vileza por outro, revelam 
ferramentas de luta e sobrevivência no mundo civilizado, em 
que o poder da palavra vai ocupando o espaço das armas nas 
resoluções dos conflitos.

O poder de esconder e revelar que a palavra carrega consigo 
remete à metáfora da asa e do leque em Mallarmé, apresentada 
por Foucault no ensaio “Linguagem e Literatura” (2000). A asa 
e o leque são objetos que, quando abertos, têm a capacidade de 
ocultar: a asa esconde o pássaro, e o leque o rosto, mas para isso 
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precisam mostrar algo: a asa, sua riqueza; e o leque, seu desenho; 
quando fechados, deixam o que fica visível, o pássaro e o rosto, ao 
mesmo tempo em que ocultam suas belezas. Assim, como a asa e 
o leque, que possuem movimentos ambíguos de desvelamento e 
de enigma, a palavra pode carregar em si a astúcia e a defesa. Para 
Damásio, a revelação da lei da palavra oculta a lei da violência, ou 
seja, a força de uma palavra é tão famigerada quanto o jagunço 
(malfeitor) e o médico (esperto). Indo mais distante, lembremos 
também da força da palavra usada por Sherazade (As mil e uma 
noites), que consegue salvar a própria vida e abrandar a cólera 
do sultão narrando histórias todas as noites. Assim, o poder da 
palavra vence o poder da violência. 

Voltando ao romance em estudo, e para citar outros exemplos, 
lembramos que o fato de Angelina pedir ajuda ao Oliveira revela 
igualmente sua fragilidade e sua maldade, por se tratar ela de uma 
mulher astuciosa; o distanciamento que o rábula demonstra ter 
de sua esposa, por questões de domínio discursivo, revela a ver-
dadeira aproximação dos dois pela ignorância; a calma discursiva 
de Aluísio durante a recepção revela mudança de percurso das 
atitudes de um bacharel. Desse modo, identificamos algumas 
tensões linguísticas na trama romanceada.

Retomando a situação do processo que levou ao uso da palavra 
“sarcófago”, o médico Luís de Melo vai ao enfrentamento do 
rábula, que confirma o processo e justifica agir profissionalmente 
em nome do ofício e da necessidade de trabalhar para sustentar 
a família. Além do mais, como o próprio Teotônio afirmava, “o 
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prestígio do Oliveira é formidável! É a única porta que eu vejo na 
minha vida...” (p. 175). E, para tentar sensibilizar o médico, ainda 
usa o argumento de a pobreza de seu gabinete e de sua casa ser 
a vontade de Deus. Entretanto, esse determinismo religioso não 
é aceito pelo clínico que culpa a falta de caráter e a pobreza de 
espírito, além de desmoralizá-lo. O leitor percebe as estratégias 
linguísticas que o rábula usa conscientemente para manipular o 
discurso e subir na vida.

Ainda nessa tensão do processo, o médico pede também 
esclarecimentos ao Chefe Político. E durante uma conversa, na 
rua, Oliveira dá o seguinte conselho: 

– Olhe, Luís – abandone a política. Não se meta com essa 
serpente! Você não tem nada de domador de feras, e pode ser 
mordido!

[...]

– São coisas transcendentes, impalpáveis, fora do seu radiante 
espírito de bondade. Em política o mal é uma necessidade, uma 
espécie de condimento indispensável e picante. Só o mau homem 
poderá ser um bom político. A bondade, a condescendência, 
a justiça são qualidades negativas. Um sujeito com todos esses 
predicados maravilhosos será, talvez, um bom pai de família, 
nunca, porém, um dirigente de povos, nem mesmo, como eu, 
um medíocre chefe político (p. 180).

O fragmento anterior apresenta verossimilhança com o real 
histórico político do Brasil e, até os dias de hoje, há no senso comum 
um equivocado conceito do ser político que corresponde às prerro-
gativas apresentadas pelo chefe político da Macau romanceada. Na 
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visão de Oliveira, essa é a receita para ser um “bom político” e parte 
do pressuposto de uma sociedade sem consciência. Para o Dr. Luiz 
de Melo, esse discurso veio como provocativo e desafiador. Diante 
da situação, sente a necessidade de se envolver com as questões 
políticas de sua cidade, todavia como adversário de Oliveira. 

Recorremos mais uma vez às sustentações de Bakhtin (2010, p. 
89) de que “o discurso vivo e corrente está imediata e diretamente 
determinado pelo discurso-resposta futuro: ele é que provoca esta 
resposta, pressente-a e baseia-se nela”. De tal modo, a decisão do 
médico, de sujeito ativo, é de participar da política na perspectiva 
de contribuir para a renovação da sociedade em que habita. O 
discurso do chefe político era aceito até então porque não tinha 
encontrado “resistência substancial e multiforme do discurso de 
outrem” (BAKHTIN, 2010, p. 86), não encontrava ninguém que 
o incomodasse nem contestasse. A resistência, porém, surge com 
o desafio do médico a partir do conhecimento do famigerado 
plano de Oliveira e Teotônio, ou seja, as tensões linguísticas são 
reveladoras de tensões sociais.

Ainda como consequência do referido processo judicial, acon-
tece o enfrentamento de Aluísio com Oliveira, o que se constitui 
em mais uma tensão discursiva no romance. Por meio de um 
discurso formal e racional, o bacharel rompe sua relação com o 
chefe político e deixa claro seu posicionamento de mundo:

– É preciso que lhe diga uma coisa muito simples: o Teotônio 
andou por aí dizendo que, no seu gabinete, você afirmava que 
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às crianças fátuas, como eu, você tinha por hábito tratá-las 
como aos cigarros apagados. A frase é de fanfarrão e de coronel, 
mas, francamente, senti que me picava como um espinho. E, 
mais francamente ainda, nunca pensei que você – apesar de 
politiqueiro e de coronel – fosse tão leviano e tão ridículo! [...] 
Fique certo, e vou imediatamente pedir por telegrama a minha 
demissão. Não serei nunca Promotor Público numa comarca 
dirigida politicamente por um velho burlesco e imoral. Até 
logo (p. 184-5, grifos nossos).

Continuando nosso olhar ao discurso de quem fala no 
romance, no fragmento anterior, a linguagem aparece como o 
próprio objeto do discurso. Aqui, Aluísio retoma a fala do rábula 
e ainda diz que a fala de Oliveira corrobora discursos alheios. O 
que leva à compreensão, segundo a concepção bakhtiniana, de 
que a palavra do outro tem peso enorme na vida cotidiana e, não 
importa a esfera e as relações sociais que os sujeitos ocupam, seu 
alcance não diminui nem sua interpretação perde valor.

De tal modo, com esse rompimento, constata-se que o bacharel 
não se curva ao sistema político representado por Oliveira, que 
o considerava um fantoche. Pelo fato de ter sido ele um promo-
tor indicado, não poderia, segundo as relações de influências, 
jamais discordar ou criticar seus protetores. Oliveira estranha 
o posicionamento de Aluísio porque vai de encontro à natureza 
dessas relações políticas que eram praticadas tanto no campo 
quanto na cidade. O sociólogo Roberto DaMatta (1997, p. 206), no 
ensaio sobre o uso da expressão “Sabe com quem está falando?”, 
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relata: “Fico a pensar em certos homens presunçosos de minha 
terra, os quais só porque têm fortuna, posição ou algum parente 
importante julgam que são o sal da terra e vivem a perguntar: 
‘– você sabe com quem está falando?’”. 

Essa atitude, enraizada na sociedade brasileira e analisada 
por DaMatta (1997), em diversos e diferentes momentos sociais, 
pode ser visualizada no enredo do romance. Um dos usos é para 
suspender a lei quando esta parece incomodar. No romance em 
estudo, percebemos essa ocorrência quando Oliveira planeja tirar 
Aluísio da promotoria e representa uma relação de distanciamento 
hierárquico entre os interlocutores ao usar a expressão “às crianças 
fátuas [...] tinha por hábito tratá-las como aos cigarros apagados” 
(p. 184), pelo fato de ele ser o chefe político e o promotor da 
cidade passar por sua indicação. Ou seja, Oliveira, implicitamente, 
refere-se a Aluísio: “sabe com quem você está falando? Com o 
chefe político, com a pessoa que pode te colocar ou tirar do cargo 
de promotor”. Ao contrário, a expressão serve também para 
chamar a lei quando esta se faz ausente. Nesse caso, identificamos 
em Macau esta situação quando o rábula tenta desestabilizar o 
promotor antes do julgamento, e Aluísio, com discurso coerente, 
indiretamente, usa a expressão ao colocar o rábula em seu lugar, 
exigindo respeito. Independente da situação em que é usada, a 
expressão representa demarcação de espaço, um distanciamento 
entre os interlocutores. 
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Para efeito de pasmo, o processo foi analisado não em uma 
audiência, mas em um acerto de contas que representava, de 
certa forma, novos acordos. Ele foi arquivado (encoberto) 
juntamente com a quitação de duas dívidas financeiras no 
Empório Macauense, de propriedade de José Ribeiro – o rábula 
Teotônio e o Juiz de Direito Amâncio saíam da lista de ina-
dimplentes. Esse acerto de contas, ajustado culturalmente, 
representa uma alternativa à vingança, demonstra mudança na 
resolução dos conflitos, tendo como princípio a racionalidade 
e nem sempre a justiça. Desse modo, a manifestação de uma 
falta de conduta coerente leva à observação de que nem sempre 
as leis são cumpridas, isto é, que por trás de uma aparente 
harmonia pode estar oculta uma troca de favores, como o 
próprio Oliveira ironiza: “as magníficas vantagens do regime 
republicano!!!” (p. 219). Isso mostra que não há garantias, 
no mundo civilizado, do cumprimento da lei de forma justa; 
o que há é um jogo de poderes, não mais a violência brutal, 
mas uma violência disfarçada por meio do jogo de linguagem. 
Por exemplo, quando D. Fefinha, em uma ação de justiça, 
descobre a trama de Angelina contra Aluísio, trama essa que 
prejudicou também Joaquim Caetano, a solteirona não hesita 
em pedir favores ao chefe político para que melhore o emprego 
de Joaquim Caetano. E Oliveira, mesmo perdendo as eleições, 
mantém-se respeitado no espaço político de poder, a ponto 
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de, com uma ligação à capital, indicar nomes para a política 
macauense. Tais ações confirmam a tese de Schwarz ao afirmar 
que “o favor é a nossa mediação quase universal” (2000, p. 16, 
grifos do autor).

Em Macau, há a linguagem dos dominantes e dos domi-
nados, porém os dominados, quando não silenciados, estão 
imersos no sistema ideológico dos dominantes, alimentando-o 
e reproduzindo-o.

a tensa busca de equilíbrio 
entre homem e natureza

A cidade, categoricamente, é representada por um espaço 
que apresenta maior e diferenciado desenvolvimento social e 
cultural; pressupõe ser um ambiente civilizado e de bons cos-
tumes, em que há progresso, realizações e pessoas de níveis de 
conhecimento e esclarecimento avançados e variados. Quanto ao 
campo, há generalizações que o associam ao atraso, ignorância, 
limitações, rusticidade e pessoas rudes. Entretanto, no sistema 
capitalista, essa ordem muitas vezes é invertida, e um alto nível 
de desenvolvimento nem sempre significa ausência de barbárie, 
porque o homem passa a ser conduzido pelos interesses do capital, 
que põem em choque as questões éticas, morais e o próprio 
desenvolvimento científico, criando assim a grande tensão da 
humanidade: ações de barbaridade onde se esperava harmonia 
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(RAMOS, 1938)15. Tal fenômeno pode ser associado, guardando as 
devidas proporções, a outra perspectiva generalizadora que associa 
a cidade ao barulho, ao mundanismo, à ambição; enquanto associa 
o campo a um lugar de paz, virtuosidade humana e inocência 
(WILLIAMS, 1989). 

Algumas pessoas mais sensíveis, ao entrarem em contato com 
a harmonia gerada pela natureza, encontram refúgio para o caos 
instaurado no ambiente urbano (BENJAMIN, 1985, p. 228)16. 

No romance Macau, o leitor se depara com situação seme-
lhante quando Aluísio vai ao Porto do Carão – região de salinas 
– durante a campanha eleitoral e tem imensa vontade de ficar 
nesse espaço porque se sentiu excessivamente ligado à natureza, 
mesmo com “a modéstia da casa, a grosseria da gente do povoado, 
a pobreza das refeições, a tristeza do vale em torno” (p. 212). 

15 Graciliano Ramos, no romance Vidas Secas (1938), apresenta uma possibilidade 
dessa reflexão quando a personagem Fabiano, homem rude, dá exemplo 
de civilizado ao ensinar o caminho ao Soldado Amarelo que está perdido no 
mato. No entanto, anteriormente, quando Fabiano está na cidade, é vítima 
de selvageria na sua relação com o Soldado Amarelo. Isso mostra que a visão 
da cidade como exemplo de espaço avançado é relativizada.

16 Benjamin, ao elaborar as teses “Sobre o conceito de história”, apresenta, na 
tese XI, que o interesse do homem pelo progresso, dominação e exploração 
da natureza acarreta em atrasos na organização da sociedade. O teórico 
se opõe à ideologia do progresso e recorre aos sonhos de Fourier, de uma 
relação saudável com a natureza, que vem a reestabelecer a harmonia 
perdida entre a sociedade e o meio ambiente: “Essas fantasias ilustram um 
tipo de trabalho que, longe de explorar a natureza, libera as criações que 
dormem, como virtualidades, em seu ventre”.
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Para Aluísio, o silêncio, o repouso e a simplicidade o faziam 
esquecer a agitação e as maledicências que o envolveram desde 
que retornou a Macau:

– Todos nós temos, na alma, bem no fundo da alma, essa ignota 
predileção pelo mato; esse singular desejo do mato. É talvez 
uma partícula de herança que reponta em todos nós, de vez em 
quando, que desperta em nós, civilizados, a vaga lembrança da 
floresta e da gruta onde viveram os nossos avós. É o grito do 
sangue! Eu sinto que já vivi nesta solidão, há muitos séculos, 
quando o mundo era digno de ser habitado, quando a vida era 
forte e pura, quando a alegria, o trabalho, o amor e a felicidade 
viviam nos corações dos homens, e Deus baixava sobre a terra, 
fazia nascer as sementes nas searas, amparava os enfermos, 
abençoava as criancinhas, guiava, como um doce pastor, os 
homens de boa vontade (p. 212).

Aluísio, que já vivera em Recife, cidade mais desenvolvida que 
Macau, conclui que, quanto mais o homem evolui, menos humano 
e mais insensível se torna. Suas reflexões denunciam o mal-estar 
corrente no presente, em que as relações sociais regidas na cidade 
são sórdidas. A necessidade de voltar ao princípio (homem primi-
tivo) mostra a busca por harmonia entre o homem e a natureza, 
que é desfeita nas sociedades modernas. O “singular desejo do 
mato” como “partícula de herança” é, talvez, a necessidade de 
retomar as virtudes perdidas da essência humana.

O que o bacharel percebe, em um delírio interpretativo, alcan-
çado pelo deslocamento do espaço urbano, não é simplesmente 
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a ideia de um passado mais feliz, mas a presença de um homem 
mais casto, “quando a vida era pura e simples”, em contraste com 
a ganância do tempo presente vivido pela personagem. Nisto, 
a nostalgia presente na ação de Aluísio é usada como crítica 
à nova ordem em que um alto nível de desenvolvimento nem 
sempre corresponde a um alto nível de produção cultural, ou de 
humanização. Ao contrário, afasta o homem de sua essência e 
de sua totalidade, que passam a ser apenas representações sociais 
fragmentadas, conforme trecho do diálogo do bacharel com o 
amigo José Ribeiro:

– Só hoje reconheço o erro da minha existência, e só hoje 
compreendo quanto é vil, odiosa, repulsiva, a minha carta 
de bacharel, essa carta que é como uma algema a prender-me 
os braços, que deviam manejar a enxada ou a vara de ferrão. 
Quanto retrogradamos através dos séculos! Deus nos abandonou 
desde que fundamos as cidades e fomos viver no veneno das 
cidades. O grande pastor repeliu o seu grande rebanho que uiva 
e se estraçalha e geme sob o egoísmo, a inveja, a prostituição, 
as moléstias, a miséria, todas as dores físicas e morais. Que 
lúgubre erro o da minha vida! (p. 213).

A voz do advogado mostra uma rejeição à forma como as 
cidades se desenvolveram e como as pessoas ficaram desprovidas 
de humanismo, cada vez mais individualistas e anônimas nos 
centros urbanos, presas a rótulos; a citar, a própria carta de bacharel 
do protagonista. Há também nessa voz um aparente desespero 
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pela perda de espiritualidade do homem na cidade ao afirmar que 
“Deus nos abandonou desde que fundamos as cidades e fomos 
viver no veneno das cidades” (WILLIAMS,1989, p. 324)17.

De outro modo, a postura de José Ribeiro, comerciante e preso 
ao sistema capitalista, é um exemplo desse sujeito alienado, porque 
ignora as reflexões do companheiro e refere-se aos trabalhadores 
como homens ignorantes, sem autonomia: 

– Você não conhece essa gente. Pensa que bons modos, a 
eloquência, a lógica, a brandura, a cortesia, convencem aos 
salineiros. Nada, Aluísio! Aqui só aos gritos, às descomposturas. 
Aos palavrões!

[...]

– Para que havia de dar você, neste momento! Para poeta! Para 
poeta, no Porto do Carão, numa terrível campanha eleitoral! 
Quer saber, Aluísio? Hoje mesmo, à noite, desceremos. Ora já 
se viu! Ô disparate! (p. 211-3).

Mas a consciência social sufocada do bacharel, combinada 
à indignação perante a situação em que viviam os salineiros, 
leva-o a discorrer

sobre os tiranos, mostrava àquela pobre gente os esplendores da 
liberdade, das leis, da justiça do regime republicano, da pátria 

17 Segundo Williams, na obra de T. S. Eliot há um pessimismo religioso em 
relação à paisagem da cidade: “Eliot associa a perda do significado na cidade 
à perda de Deus [...], pois a cidade era o que o homem havia feito sem Deus”.
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purificada, crescendo gloriosamente, citava Os Miseráveis, A 
dama das Camélias, o código penal, a constituição (p. 214).

O discurso do bacharel era, muitas vezes, incompreensível 
para aqueles homens brutos, acostumados a serem maltratados e 
explorados. O ambiente deletério da moradia dos salineiros pode 
ser visto como resultado dos problemas de exploração do sistema 
econômico, e o intelectual tentará esclarecer a relação de explora-
ção a qual esses operários estão submetidos. Para isso, luta com 
a própria palavra e recorre a outros discursos que contribuíram 
para a formação de sua consciência social.

Aluísio também demonstra que o apego ao espaço rudi-
mentar dos salineiros aparece como uma maneira de restaurar 
o contato com as origens que libertam o homem da condição 
ignóbil. Nessa subjetividade melancólica, Aluísio revela um 
posicionamento crítico à modernidade ao denunciar seus 
aspectos negativos. Isso se justifica porque em sociedades pouco 
desenvolvidas materialmente, em que a divisão do trabalho, 
fruto do capitalismo, ainda não foi afetada, surge com mais 
evidência a possibilidade de harmonização entre homem e 
natureza. Vejamos que o Porto do Carão está ao mesmo tempo 
tão próximo e tão distante da cidade; próximo pelas orientações 
geográficas, mas distante pelas disparidades econômicas e 
sociais, o que denota uma relação de subordinação com o 
centro da cidade.
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Essa mesma ligação Aluísio sente durante os passeios noturnos 
pelo aterro (p. 215)18. São momentos que marcam uma subjeti-
vidade do sujeito em relação à cidade, que ultrapassam o espaço 
geográfico e encontram refúgio na memória e Aluísio sente solidão 
e um espantoso mistério ao contemplar as salinas ao luar:

De espaço a espaço os montes de sal, no meio dos baldes, ou 
às margens das levadas, cintilavam lividamente. Os moinhos 
escuros, parados, erguidos, pareciam altos espectros assinalando 
o ermo sombrio. Ao longe, no horizonte, a terra sertaneja, 
nua e seca, ondulava numa branda colina; e sobre o enorme 
deserto – nas pirâmides de sal, nos moinhos quietos, na dolente 
imobilidade da argila estéril – baixava, desmaiada e fria, a 
claridade da lua (p. 215).

A partir do lirismo expresso pelo narrador diante do aterro, 
observam-se os contrastes urbanos que o romance apresenta: 
a riqueza sugerida pelas pirâmides de sal e a pobreza indicada 
pela terra seca do sertão. Ironicamente, a produção de sal é 
favorecida pelas poucas chuvas. Mais uma vez é esclarecedor 
para nossa leitura o fato de que “o contraste entre campo e cidade 
é, de modo claro, uma das principais maneiras de adquirirmos 
consciência de uma parte central de nossa experiência e das 
crises de nossa sociedade” (WILLIAMS, 1989, p. 387). Contudo, 
mesmo nesse embate natural, há a necessidade de o homem 
criar um elo entre o mundo em que vive e a natureza. Tais 

18 “Uma faixa de terra de quase um metro de altura e cinco de largura – esten-
dia-se longo e reto através das salinas até a gleba onde começava o sertão”.
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contrastes confirmam a fragmentação da vida urbana moderna 
e os conflitos ainda não resolvidos.

Outro momento de lirismo expresso pelo bacharel corresponde 
à atenção dada às histórias do Velho Sousa – ex-marinheiro que 
aparece algumas vezes a contar histórias para suas filhas19 e para 
Aluísio. O bacharel frequentava a casa do Velho Sousa desde o 
tempo de menino. 

A presença dessa personagem tem importância por suas his-
tórias serem reflexos de experiências que ressuscitam lugares 
de sua memória relacionados ao tempo de trabalho enquanto 
marinheiro. Para Aluísio, a casa do Velho aparece como um dos 
poucos espaços de fuga à fragmentação da cidade:

Voltava, então, à cidade, refugiava-se na sala de jantar das Sousas 
[...] Ali, repousado na sua cadeira, cercado pelas solteironas que 
costuravam e bordavam, ora ouvia as críticas aos fatos passados 
e presentes, ora escutava as histórias pitorescas do velho Sousa, 
que iniciara a sua vida no convés dos antigos veleiros, conhecia 
todos os mares e todos os povos, e tinha sempre, nas noites 
amáveis de serão, um episódio das suas viagens através dos 
continentes e das raças. E muitas vezes, quando a palestra ia 
morrendo, o velho marinheiro enchia o cachimbo, acendia-o, 
falava, abrandando a voz rolante e grossa:

– Ora, Aluísio... Um dia em Numeia, na Nova Caledônia...

E todos o olhavam, e havia um silêncio religioso na sala de 
jantar, como se todos fossem crianças e ouvissem embevecidos 
algum doce conto de fadas (p. 132).

19 Três solteironas: D. Fefinha, D. Maria e uma terceira filha, que não é nomeada.
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O olhar do Velho se desloca ao passado e traz à mente imagens 
de outros tempos e lugares. Entretanto, esse passado vem como 
reminiscência e não, necessariamente, como de fato aconteceu, mas 
de forma romântica e nostálgica. As experiências retratadas revelam 
ensinamentos de um verdadeiro sábio que demonstra resistência 
e permanência da tradição oral, não deixa a “palestra morrer”, e a 
força de sua voz “rolante e grossa” sempre está disposta a evocar 
outros mundos e experiências. Isso se justifica pela existência da 
arte de narrar ser anterior à existência do livro (BENJAMIN, 1985). 

Na situação apresentada, o espaço da casa do marinheiro é visto 
como espaço de memórias, um dos raros onde o Dr. Aluísio se 
socializa. Sobre esse aspecto, Ecléa Bosi, em Memória e Sociedade: 
lembranças de velhos, ressalta que

[há] correntes do passado que só desapareceram na aparência. 
E que podem reviver numa rua, numa sala, em certas pessoas, 
como ilhas efêmeras de um estilo, de uma maneira de pensar, 
sentir, falar que são resquícios de outras épocas (BOSI, 1994, p. 75).

Nesse sentido, o Velho Sousa, cheio de espontaneidade, detém a 
faculdade de intercambiar experiências, apresentada por Benjamin 
(1985) no ensaio “O Narrador”, em que aborda dois tipos de 
narradores: os camponeses e os marujos. 

O vínculo com outras épocas e espaços traz ao velho a alegria 
em resgatá-los a partir das lembranças que ganham respaldo nos 
ouvintes comprometidos. O Velho também ganha respaldo em 
repassar experiências de outrora que transformaram a própria 
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dor em sabedoria e dignidade para recontar. Essas experiências 
são transferidas, muitas vezes, em forma de conselho, mesmo 
considerando que o hábito de aconselhar e contar histórias já não 
tem tanta força nas sociedades atuais, exatamente pela ausência 
comunicável da experiência repassada. Nessa perspectiva, esclarece 
Walter Benjamin:

[a] arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico 
da verdade – está em extinção. Porém esse processo vem de longe. 
Nada seria mais tolo que ver nele um “sintoma de decadência” ou 
uma característica “moderna”. Na realidade, esse processo, que 
expulsa gradualmente a narrativa da esfera do discurso vivo e ao 
mesmo tempo dá uma nova beleza ao que está desaparecendo, 
tem se desenvolvido concomitantemente com toda uma evolução 
secular das forças produtivas (BENJAMIN, 1985, p. 200-1).

Isso acontece porque, em uma sociedade de consumo, narra-
tivas orais são descartadas da memória com a mesma facilidade 
com que se descartam os bens materiais. Esse processo está ligado 
ao desenvolvimento industrial, que tem pressa em apresentar 
resultados e não tem tempo para conversar, contar ou ouvir 
histórias, tornando visível a desintegração humanística e cultural 
na formação do sujeito. 

No romance em estudo, podemos fazer um confronto entre 
o Velho Sousa e o Dr. Moreira que, fechado nos conhecimentos 
científicos, em consequência da vida moderna, sempre alegava a 
falta de tempo ao passo que se perdia enquanto sujeito. O tempo 
para o químico está associado à produção de bens concretos, 
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a resultados de pesquisas. Já o Velho, detentor de sabedoria, 
transmite as experiências como conhecimentos da vida. 

Em Macau, Aluísio e as solteironas são privilegiados por terem 
oportunidade de ouvir frequentemente “doces contos de fadas”, ou 
seja, as vivências do Velho Sousa são transformadas em “diamante 
bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da 
reflexão e da localização, seria uma imagem fugidia” (BOSI, 1994, 
p. 81), conforme o que este fragmento do romance revela:

– Nunca se esquece o bom tempo; o tempo da mocidade, das 
aventuras, da vida larga e descuidada. Nunca se esquece! O 
mar foi o meu maior amigo, o meu companheiro durante trinta 
anos. É impossível esquecê-lo! (p. 251).

Na fala do Velho, há um sentimento de gratidão para com o 
mar, seu maior amigo; é uma relação de corpo e alma que não foi 
abandonada com o passar do tempo, diferentemente das relações 
da vida moderna, que se dissolvem facilmente, o que justifica mais 
uma vez a fragmentação do homem moderno. Cabe aos ouvintes 
do Velho a tarefa de refletir, dar sentido aos “doces contos de 
fadas”, conservar e repassar – esse é o vínculo entre narrador e 
ouvinte na arte de contar histórias. Como os contos de fadas são 
atemporais, o uso dessa expressão, talvez, conceba a perpetuação 
das histórias narradas pelo Velho Sousa aos seus ouvintes. 

Para Benjamin (1985), aquele que conta transmite um saber, e 
quando a arte de contar se esgota, devido às intervenções introdu-
zidas pelas sociedades modernas, o indivíduo isolado recorre ao 
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herói solitário do romance. A evolução das forças produtivas tem 
como consequência a morte da narrativa oral e, simultaneamente, o 
surgimento do romance, que aparece quando a relação harmoniosa 
entre o homem e a natureza é fragmentada. Mais uma vez, em 
Macau, essa transição é atingida com as ações de Aluísio, pois, 
na solidão do gabinete (em sua própria residência), restam-lhe 
as leituras. Assim, quando “a experiência coletiva se perde [...], 
outras formas narrativas tornam-se predominantes” (BENJAMIN, 
1985, p. 14); por exemplo, o romance e a informação jornalística 
como forma de dar sentido à vida. Entretanto, há diferenças entre 
essas formas de narrativas, pois a segunda representa uma mera 
constatação dos fatos, que têm vida efêmera, enquanto a sabedoria 
transferida pelo romance é atemporal.

Nesse sentido, a personagem Aluísio vivencia a experiência 
coletiva ao ouvir as histórias do Velho Sousa, como também, ao 
sentir-se enfastiado da rotina da cidade, refugia-se, isoladamente, 
nas leituras. Esse isolamento pode representar uma tentativa de 
resistência ao ritmo de vida que a modernidade impõe, de forma 
tensa: de um lado, as narrativas orais passadas pelo Velho; de outro 
lado, a fuga encontra refúgio nos romances que se originam da 
existência do indivíduo isolado. 

Ainda, a personagem Aluísio vivencia na trama o silêncio/
silere (BARTHES, 2003, p. 49)20 em dois momentos. A princípio, 

20 Barthes, no livro O Neutro, divide o silêncio em dois modos: “tacere, igual a 
silêncio verbal, diferente de silere: tranquilidade, ausência de movimento e 
de ruído”.
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nas visitas ao Porto do Carão, durante a campanha eleitoral, ao 
refletir sobre seus antepassados: “Eu sinto que já vivi nesta solidão, 
há muitos séculos, quando o mundo era digno de ser habitado, 
quando a vida era forte e pura” (BARTHES, 2003, p. 212). Essa 
solidão corresponde ao silêncio anterior a qualquer data e à própria 
existência do homem, a uma tranquilidade natural. Em seguida, 
na casa do Velho Sousa, ao ouvir as histórias havia um “silêncio 
religioso” que não se configurava na suspensão da fala, mas na 
tranquilidade que o ambiente proporcionava.

O leitor do romance, igualmente, procura na leitura dar sentido 
à sua própria vida, pois a literatura é uma das modalidades que 
expressam essa necessidade universal que vai das formas mais 
simples, como uma anedota, às formas mais complexas, como o 
romance (CANDIDO, 1995). Nesse sentido, a voz do Velho Sousa 
satisfaz um pouco a busca por uma totalidade espiritual, além 
de representar a força da tradição oral por meio da memória. 
Por outro lado, Aluísio, como personagem moderna, recorre à 
leitura de textos escritos, seguindo o ritmo social apontado por 
Walter Benjamin. 

A desintegração do homem, como consequência da moder-
nização, é possível de ser analisada no romance Macau a partir 
também das atitudes do químico Dr. Moreira, que já vivera em 
espaços onde, presumidamente, a impessoalidade e a perda de 
humanidade predominam, a exemplo de Europa e Rio de Janeiro. 
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No entanto, fora para Macau a serviço da indústria salineira e 
não se harmonizara com a cena cultural da cidade provinciana. 

O laboratório de Dr. Moreira, instalado ao fim da cidade, 
próximo ao Aterro, era um ambiente repleto de livros, tubos 
de ensaio, vidros de drogas e de aparelhos em “uma vasta mesa 
branca, ao meio do enorme salão” (p. 136). Nesse espaço, o 
químico passava a maior parte do dia dedicado às pesquisas, 
era indiferente aos acontecimentos da cidade e sua sabedoria 
era invejada pelo Chefe Político. Porém, esse distanciamento 
deixa-o alheio à vida política e social, proporcionando algumas 
situações de gafes em contato com as pessoas; por exemplo, ao 
cumprimentar sorridente uma moça, recebe como resposta a 
expressão gestual de uma “banana”, e não a compreende. Como 
essa linguagem gestual está contida nas noções de convenções 
culturais e que se modifica de cultura para cultura, apesar do 
vasto conhecimento científico, o químico move-se mal pela 
cidade e desconhece as convenções culturais.

Moreira, todavia, é apresentado como excelente profissional, 
sujeito humilde, respeitadíssimo e de modos simples. Adquire 
confiança e consideração entre os moradores, principalmente do 
Chefe Político. Sua profissão representa a ciência, e seu conheci-
mento era invejado por Oliveira, o qual se considerava um bárbaro 
e ignorante diante do sábio pesquisador, apesar de seu poder 
ultrapassar seus deveres de Chefe Político, pois exercia influência 
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para com as pessoas com ar de naturalidade. Tal fragilidade mostra 
que o chefe, apesar das arbitrariedades provenientes do sistema 
em que atua, respeita a ciência a ponto de invejar quem a possui, 
conforme observamos no fragmento a seguir, na ocasião em que 
entrega uma encomenda ao químico:

– Você desculpe-me – eu sou um homem ignorante, um bárbaro 
que não respeita a ciência. Até logo. 

Mas o Dr. Moreira seguia-o até a calçada, risonho, achando 
uma graça singular naqueles escrúpulos:

– Bárbaro? Ora essa! O bárbaro sou eu, meu amigo. Sou um 
urso, um selvagem; sempre nesta furna, longe do mundo e dos 
meus semelhantes.

Ficaram na calçada, conversando. O Oliveira admirava a tena-
cidade do seu amigo, continuamente absorvido nos estudos, 
isolado no laboratório, distante dos enredos, das intrigas, da 
miséria chocalhice da cidade. E com uma fina inveja do seu 
fecundo, elevado trabalho:

– Você ao menos é feliz, na sua furna, ignora o que vai de 
maldade e de vileza por aí. E eu?

O Dr. Moreira espantava-se com a notícia dessa vileza que asso-
lava a cidade. Olhava a rua quieta, o rio luzindo mansamente, o 
céu resplandecendo na sua azulada alegria de verão, o nordeste 
suave acariciando as folhas do mangue. Via e sentia essa paz de 
aldeia, macia e consoladora, que partia da natureza e penetrava 
nos corações, enchendo-os de harmonia e de bondade (p. 137).

A visão terna e ingênua de Moreira leva-o, no entanto, a se 
sentir como um selvagem que, por se isolar, parece fracassar 
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quanto às normas de convivência, erra por ingenuidade, não 
se adapta ao meio social estreito de Macau e, por ser solitário, 
embora viva em torno de inúmeros tubos de ensaio, livros, 
vidros de drogas e de aparelhos, não se envolve com os aconte-
cimentos da cidade e parece fechar-se em uma estufa. Com isso, 
o distanciamento do químico o deixa alheio à vida política e 
social do meio em que vive, não compreendendo as impressões 
da cidade apresentadas por Oliveira. 

Esse isolamento de Moreira pode ser visto como uma atitude 
positiva, por não se envolver nas maledicências, mas pode tam-
bém ser visto como negativo porque a personagem se abstém 
em situações que demandam por sua participação. Daí o sujeito 
moderno ser visto como solitário e individualista; no caso do 
químico, mais preocupado em dominar objetos, porque segundo 
Bakhtin (2010, p. 150, grifos do autor) o “aparato metodológico 
das ciências matemáticas e naturais se orienta para o domínio 
do objeto reificado, mudo que não se revela na palavra, e que não 
comunica nada a respeito de si mesmo”.

Um fato importante que envolve o químico é quando Joaquim 
Caetano, emaranhado em uma desgraçada atribulação, busca 
ajuda ao solicitar que ele converse com Oliveira para pôr fim ao 
processo. Joaquim Caetano procura o estudioso por saber que ele 
é uma pessoa sensata e por Oliveira admirá-lo. Moreira promete 
ajudar o pobre homem. Entretanto, como está sempre envolvido 
com suas pesquisas, sucessivamente retarda o encontro com o 
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Chefe Político, reprograma inúmeras vezes e não se dá conta de 
que os dias e os meses se passam, até que em outro momento cruza 
com Joaquim Caetano à margem do rio, lembra-se da promessa 
e se angustia diante de sua imperceptível abjeção:

uma tarde como aquela, em que o amanuense, na calçada 
da sua casa, rogava aos céus piedade para os seus tormentos. 
Recordava-se e arrependia-se e não podia compreender como 
tardara tanto em levar àquele infeliz o socorro que lhe fora 
pedido entre soluços – dos mais pungentes soluços que ele 
já vira no rosto de um homem! Arrependia-se, julgava-se o 
mais egoísta e o mais desalmado dos seres! Oh! Ele devia 
parecer àquele desgraçado – seu amigo, seu irmão – um torpe, 
horrendo selvagem!

[...]

– Perdoe-me essa horrível demora. Nem pode avaliar o remorso 
que me aflige neste momento! Não foi por maldade, meu amigo, 
não sei o que é a maldade, não sei o que é o egoísmo, não 
conheço a perversidade, a perfídia, os maus sentimentos. Fui 
apenas um descuidado. Mas hoje mesmo irei à sua casa com a 
resposta do Oliveira. Hoje mesmo! (p. 223).

Logo em seguida, o fiscal da Intendência noticia o arquiva-
mento do processo há mais de quatro meses. Diante da notícia, o 
químico fica assustado com tamanha pressa do tempo e desabafa:

– Quatro meses! Nunca pensei que o tempo passasse com tanta 
celeridade! O tempo é o maior dos traidores, a mais mentirosa 
das concepções, o carrasco sombrio que não perdoa. Durante 
esses dias que fugiram, que desapareceram misteriosamente, o 
meu trabalho, os meus estudos, as minhas experiências foram 
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tão insignificantes como as de um homem que andasse nas 
trevas, apalpando e sofrendo. Não fiz nada, não resolvi nada, 
não descobri nada. Li os mestres, segui as ideias dos mestres, tive 
dúvidas que me entristeceram. E nunca o tempo foi suficiente 
para a minha pobre tarefa de estudante. Esses quatro meses 
duraram apenas uma semana. Uma ridícula semana! (p. 224).

Nessa mesma linha de raciocínio, podemos perceber que a 
sabedoria alcançada por Dr. Moreira está apenas no plano das 
pesquisas. Isso evidencia sua fragilidade humana, presa ao mundo 
das coisas, aos benefícios que os resultados de suas averiguações 
poderão proporcionar ao mundo capitalista, fazendo com que sua 
essência de homem bom, que ele é, seja desintegrada. 

O pesquisador André Bueno, ao analisar a experiência de 
estranhamento que algumas personagens vivenciam na própria 
sociedade romanceada em que vivem, afirma que, “afastados de 
si mesmos e do mundo, tantas vezes não suportando as pressões 
e frustrações a que são submetidos, trata-se de sujeitos urbanos, 
afastados e desligados de si mesmos” (BUENO, 2002, p. 220). Essa 
talvez seja a experiência que Moreira vivencia em sua submissão 
ao tempo cronológico e sente-se um estranho. 

A sabedoria e certa ingenuidade do Dr. Moreira nos trazem à 
mente a personagem Míchkin, do romance russo, de Dostoiévski. 
Essas personagens se aproximam e se distanciam, conforme seus 
comportamentos, nas respectivas tramas das quais fazem parte. 
Aproximam-se porque tanto Moreira quanto Míchkin são seres 
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sábios, providos de simplicidade e pureza na essência; distanciam-
se porque Moreira, mesmo sem se dar conta, torna-se egoísta, é 
absorvido pelo tempo, não percebe as vilezas de seus semelhan-
tes, nem os vícios da sociedade que o cerca. Míchkin é isento de 
individualismo e de egoísmo, por isso consegue captar, a partir da 
convivência, a malícia e a devassidão da sociedade em que vive:

– Nós somos ridículos, levianos, cheios de maus hábitos, sen-
timos tédio, não sabemos olhar, não sabemos compreender, 
ora, todos nós somos assim, [...] não vão ficar ofendidos pelo 
fato de eu estar lhes dizendo isso na cara, dizendo que somos 
ridículos! (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 617). 

Esse príncipe, sábio e ingênuo, ganha a confiança do General, 
uma das personagens representantes do poder na trama, e dá con-
selhos e opiniões quando solicitado em vários episódios. Enquanto 
Moreira, por sua vez, ganha a confiança do Chefe Político e também 
é solicitado a aconselhar Oliveira a desistir do processo. 

A benevolência do Míchkin causa inveja a Gánia (personagem 
que frequentava a casa do General), e a sabedoria de Moreira é 
invejada por Oliveira. Ainda, sobre as atitudes desinteressadas do 
príncipe Míchkin, em algumas situações, são levadas a um duplo 
sentido por seus interlocutores, por sempre desconfiarem da exis-
tência de seres providos de tais características, como é o caso do 
criado do General, por quem o príncipe é visto como um impostor:

ou o príncipe era algum devasso e ali comparecera forçosamente 
a fim de pedir por causa de sua pobreza, ou o príncipe era 
simplesmente um bobo e sem ambição, porque um príncipe 
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inteligente e ambicioso não estaria sentado numa sala de recep-
ções e conversando com um criado sobre os seus problemas 
(DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 40).

A dúvida do servo, que a princípio não acredita na inte-
gridade do recém-chegado, é finalizada com as declarações e 
sinceridades de Míchkin, pois, em conversa com o General, 
não quer ganhá-lo a qualquer custo; diz até serem diferentes, 
que as pessoas muitas vezes julgam-se semelhantes apenas por 
comodidade e que é “por causa da indolência humana que as 
pessoas se classificam umas às outras a olho e não conseguem 
chegar a nada” (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 48). A personagem de 
Dostoiévski interage intensamente com a palavra do outro, são 
diálogos inacabados, e enfrenta julgamentos e o não reconhe-
cimento dos outros que estão à sua volta.

Podemos perceber, portanto, que o grau de elevação do indi-
víduo alcançado por Míchkin – de sacrificar-se em benefício 
dos demais, sendo uma personagem abnegativa de si – não é 
encontrado em Dr. Moreira, pois ele coloca seus planos de pes-
quisas em prioridade, em detrimento de ajudar seu semelhante. 
Isso faz com que a essência de homem seja desintegrada. Essa 
diferença de comportamento e envolvimento nas ações denuncia 
o posicionamento ideológico da personagem. 

Identificamos, ainda, como semelhança entre as personagens, 
a falta de traquejo social, conforme os fragmentos da fala do 
príncipe Míchkin e sobre o Dr. Moreira, que, a seguir, respec-
tivamente, revelam: 
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– Estou na casa dos vinte e sete anos, mas acontece que sei 
como sou uma criança. Não tenho o direito de exprimir o meu 
pensamento, isso eu disse há muito tempo [...]. Eu sempre temo 
comprometer com meu aspecto ridículo o pensamento e a ideia 
principal. Eu não tenho gesto. Eu tenho um gesto oposto, e isso 
provoca o riso e humilha a ideia (DOSTOIÉVSKI, 2012, p. 616-7).

Contavam dele que, certa vez, logo ao chegar à cidade, ao cum-
primentar longamente uma senhorita de gênio esfogueteado, ela 
respondeu ao cumprimento do químico com um gesto singular, 
desconhecido nos manuais de civilidade. O Dr. Moreira pertur-
bou-se, correu a um amigo, pediu explicações sobre esse novo 
costume da terra. O amigo expôs com uma franqueza alegre:

 – Aqui, Moreira, quando com a mão esquerda se bate com 
violência no meio do braço direito, cuja mão está fechada...

[...]

– Uma banana? Mas como? Uma banana? Interrogava o sábio, 
perplexo (p. 72-3).

A aproximação dos dois escritores não é à toa. Aurélio Pinheiro 
foi um verdadeiro leitor do russo e, inclusive, tradutor de uma das 
edições do romance Crime e Castigo. Sobre a escrita do ficcionista 
russo, o romancista brasileiro afirma que

Dostoiévski dá-nos sempre, em todas as suas obras, a ideia de 
um gigante do pensamento vivendo na meia sombra de uma 
caverna, observando, sentindo e traduzindo os anseios e as 
torturas de uma multidão de desesperados e vencidos (Revista 
Carioca, outubro de 1938).
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Tanto Dostoiévski quanto Aurélio Pinheiro fazem uso inten-
cional de algumas linguagens para, indiretamente, expressarem 
o julgamento de valores da sociedade do século XIX e do século 
XX, respectivamente, seja na Rússia, seja no Brasil. Pudemos 
observar e constatar, por meio das ações das personagens, como se 
relacionam, as suas idiossincrasias, gestos e manias, suas culturas 
e/ou falta delas, ou seja, as diversas facetas que podem caracterizar 
a natureza humana. 

Destarte, as personagens Aluísio e Moreira são reveladoras 
da complexidade humana e vivem as tensões do cotidiano com 
estranheza. Ainda visualizamos no romance em estudo as tensões 
históricas e sociais entre passado e presente, campo e cidade, litoral 
e sertão, modernização e atraso. Além disso, as particularidades 
da linguagem presentes no romance são representações de pers-
pectivas sociais, de cultura e de mundo diferentes que revelam 
também relações de poder.

Nos capítulos seguintes, esta produção demonstrará como, 
em situação de ensino, é possível oportunizar, a partir da expe-
riência de leitura do texto literário, reflexões sobre as tensões da 
linguagem, bem como reflexões sobre o processo de humanização 
e integração do homem com a natureza dentro do processo for-
mativo e da prática docente do professor de literatura.
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Ensino de literatura: direito 
incompressível, diretrizes 

curriculares e pesquisas

A literatura me ajuda a viver.
Tzvetan Todorov

a literatura como um bem incompressível

Diante dos grandes conflitos vivenciados pelo ser humano ao 
longo dos séculos, pensar a literatura como um direito, em pleno 
século XXI, é um dos desafios da sociedade contemporânea. 
O teórico alemão Theodor W. Adorno (1903-1969) já refletia 
sobre os graves problemas da educação e, preocupado com a 
ameaça da barbárie, afirmava que era “preciso não se conformar 
com a constatação da gravidade da situação e a dificuldade 
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de reagir frente a ela, mas refletir acerca dessa fatalidade e as 
consequências para o próprio trabalho” (ADORNO, 2006, p. 73). 
A teoria desenvolvida por esse filósofo, de uma educação voltada 
para a autonomia e a liberdade do sujeito, dá embasamento 
para encaminhar o sentido de uma educação dirigida a uma 
autorreflexão crítica a partir do enfrentamento da consciência 
reificada, processo que torna o homem livre e autônomo em 
relação a qualquer assunto. Essa assertiva se alinha ao pensa-
mento dos estudiosos Antonio Candido, Antoine Compagnon e 
Tzvetan Todorov quando pensam a literatura como um direito e 
apresentam fundamentação para a permanência dessa disciplina 
nos currículos escolares.

O crítico brasileiro Antonio Candido defende a literatura como 
uma necessidade universal que precisa ser satisfeita, sob a pena 
de mutilar os direitos humanos. Candido (1995), em seu ensaio 
intitulado “O direito à literatura”, apresenta esse bem vinculado 
aos direitos humanos, como algo tão essencial ao homem quanto 
alimentação e moradia. 

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 (CANDIDO, 1995, p. 248).

Nesse ensaio, o autor apresenta a dialética humana como fio 
condutor da discussão, a busca do domínio e desenvolvimento 
tecnológico em contraposição à irracionalidade. Esperava-se 
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que, resolvidos os obstáculos materiais, não houvesse mais 
barbárie; por isso, a luta pelos direitos humanos – uma luta por 
justiça e igualdade – é uma tentativa de resolver as “grandes 
desarmonias” do mundo. Em seu estudo, Candido elenca alguns 
argumentos para defender a literatura como “bem incompres-
sível”, conforme esta afirmação:

[a] literatura corresponde a uma necessidade universal que deve 
ser satisfeita sob a pena de mutilar a personalidade, porque 
pelo fato de dar forma aos sentimentos 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. Em 
segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente 
de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de 
restrições dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, 
a servidão, a mutilação espiritual (CANDIDO, 1995, p. 256).

Além da humanização, a inclusão da literatura nos currículos 
escolares torna-se fundamental no processo educacional de uma 
sociedade; consequentemente, tanto pode confirmar como negar 
os valores vigentes, o que constitui sua dialética. Assim, a literatura 
pode formar personalidade e humanizar no sentido mais profundo 
do ser humano. Um dos argumentos corresponde ao efeito das 
obras literárias pela junção simultânea da forma e conteúdo. 

Entretanto, ainda segundo o crítico, para que esse direito seja 
aplicado, necessita-se de uma sociedade justa em que os direitos 
humanos não sejam vistos como privilégios de uma classe social, 
em detrimento da outra.
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Nessa diretriz, a partir da questão “Literatura para quê?”, o 
teórico francês Antoine Compagnon (2009) expõe, no início do 
século XXI, como e por que se deve ensinar literatura e apresenta 
o ensino dessa disciplina como responsável pela transmissão e 
preservação de experiências, por formar leitores melhores e capazes 
de combater a barbárie. Ao longo de sua exposição, ele apresenta 
os poderes da literatura e a necessidade de sua permanência, 
considerando fundamental a união da teoria e da história na 
prática do ensino de literatura. Esse mesmo autor apresenta alguns 
argumentos que garantem a permanência da literatura: ela diz 
mais sobre o homem e a natureza do que as obras de filosofia e 
permite enxergar o universo do outro, possibilita uma melhor 
compreensão da vida. Compagnon justifica ainda que a litera-
tura corresponde ao projeto de vida por possibilitar um melhor 
conhecimento do homem. Sendo assim, a literatura é capaz de 
tornar o homem melhor porque o torna menos primitivo, mais 
verdadeiro, pois ela

liberta o indivíduo de sua sujeição às autoridades [...]. A 
literatura, instrumento de justiça e de tolerância, e a leitura, 
experiência de autonomia, contribuem para a liberdade 
e para a responsabilidade do indivíduo (COMPAGNON, 
2009, p. 33-4). 

Nessa perspectiva, o teórico ainda organiza alguns argumentos 
sobre o poder da literatura: ela “deleita e instrui”, liberta o homem 
das sujeições e corrige os defeitos da linguagem. Assim, a literatura 
é capaz de “ensinar coisas insubstituíveis”.
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Em suma, esse autor apresenta o ensino da literatura com os 
objetivos de transmitir e preservar experiências, formar leitores 
melhores, compreender melhor o homem e combater a barbá-
rie. Portanto, a literatura deve ser celebrada nas mais variadas 
manifestações, seja escrita, oral, em prosa, em verso, dramática 
etc. Nunca será demais mostrar sua necessidade e permanência, 
mesmo diante das inúmeras concorrências frente às facilidades 
que as mídias oferecem. A literatura nunca chegará ao fim. E o 
teórico conclui afirmando que sua prática de ensino se dará pela 
união da teoria, história e crítica.

Nesse caminho, o estudioso búlgaro Tzvetan Todorov (2010) 
afirma que a literatura pode servir de instrumento para tornar 
os homens cada vez mais próximos uns dos outros. Segundo ele, 
a integridade espiritual, adquirida a partir da literatura, pode 
ser garantida pelo acesso ao deleite intelectual proporcionado 
pelo objeto literário. Todorov, no livro Literatura em Perigo 
(2010), apresenta seu posicionamento sobre a situação em que 
se encontra a literatura no início do século XXI, mostrando-
se bastante preocupado. Para o crítico, o perigo de hoje é de 
que a literatura não tenha poder algum, como o de não mais 
participar da formação cultural do cidadão. O perigo está na 
forma como ela é apresentada aos jovens, desde a formação 
primária ao Ensino Superior. Para muitos jovens, a literatura 
não é vista como “um agente de conhecimento sobre o mundo, 
os homens, as paixões, enfim, sobre sua vida íntima e pública” 
(TODOROV, 2010, p. 10). 



E n t r e  s a l i n a s  e  m a l e d i c ê n c i a s   |   Maria Aparecida de Almeida Rego

1 3 4

O autor reivindica que o texto literário ocupe o centro e não 
a periferia do processo educacional. O estudo da crítica literária 
jamais pode substituir o conhecimento da obra. A crítica deve 
ser usada como meio de acesso, pois o que deve ser estudado 
essencialmente são as obras literárias.

Assim, argumenta que um leitor não profissional lê uma 
obra para encontrar um sentido que o faça melhor compreender 
o mundo e não para encontrar informações sobre as sociedades, 
nem para dominar um método de estudo, 

mas para nelas encontrar um sentido que lhe permita com-
preender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma 
beleza que enriqueça sua existência; ao fazê-lo, ele compreende 
melhor a si mesmo (TODOROV, 2010, p. 32-3).  

O estudo da literatura deve levar em consideração a busca 
por uma realização pessoal de cada um, e não o estudo de 
técnicas, pois, “sendo o objeto da literatura a própria condição 
humana, aquele que a lê e a compreende se tornará não um 
especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser 
humano” (TODOROV, 2010, p. 92-3).

Esse autor alerta ainda sobre o fato de que a maneira como 
é ensinada a literatura hoje nas escolas é reflexo das orientações 
estruturalistas, ocorridas no Ensino Superior entre os anos de 
1960-70. Na conjuntura atual, ele apresenta a necessidade de um 
equilíbrio entre a abordagem interna e a abordagem externa, com 
o objetivo de uma melhor compreensão do sentido das obras. 
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Por meio desse equilíbrio, a literatura “em perigo” pode, não 
obstante, servir inclusive como instrumento para aproximar as 
pessoas. O leitor pode ampliar seu universo a partir do encontro 
com as personagens de um determinado romance, e conhecer o 
interior dessas personagens possibilita expandir o horizonte de 
conhecimentos sobre a natureza humana.

Tomando como ponto de partida as considerações dos teó-
ricos citados anteriormente, acreditamos que essa compreensão 
a respeito do direito e da permanência da literatura deve ser 
transportada para a sala de aula, de forma que contribua para 
a formação do estudante, não importa qual profissão exerça no 
futuro, pois a obra literária, como desvelamento, revela o homem 
como ele é: o bem e o mal; a beleza e a feiura; a luz e a treva, a 
dialética da condição humana.

Nesse entendimento, a literatura deve atuar na construção e 
reconstrução do eu – papel importante na Educação Básica, na 
construção da autonomia e na luta em defesa dos direitos huma-
nos. Por meio da literatura, o indivíduo pode se compreender, 
compreender as circunstâncias em que vive e, sobretudo, adquirir 
equilíbrio social e ter a consciência de que o discurso literário não 
é inocente. Apesar de não impedir os problemas, esse discurso 
pode servir de alerta contra determinadas situações, tornando-se 
um poder perturbador, pois “pode ir contra o sistema ideológico 
dominante que nos ameaça de anestesiar a mente, de confundir 
a curiosidade, de distorcer a percepção dos fatos, das coisas, dos 
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acontecimentos” (FREIRE, 2014, p. 129). Sendo assim, defendemos 
sua presença em sala de aula. 

Com o intuito de melhor fundamentar nosso posicionamento 
sobre a questão discutida neste item, apresentamos uma leitura 
dos atuais documentos oficiais que regulamentam a educação 
brasileira, com ênfase no ensino de literatura, além de apresentar 
um breve panorama sobre as discussões teóricas e acadêmicas em 
torno do ensino de literatura brasileira.

a literatura na legislação educacional brasileira

Se, por não sei que excesso de socialismo ou 
barbárie, todas as nossas disciplinas devessem 
ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina 
literária que deveria ser salva, pois todas as 
ciências estão presentes no monumento literário.

Roland Barthes

O pensamento do escritor francês Roland Barthes – 1915-1980 
– (1980) serve-nos como abertura para a discussão pretendida 
aqui, por apresentar a necessidade da disciplina literatura nos 
currículos escolares. Os documentos oficiais, para uma política 
educacional efetiva de uma nação, devem contemplar a litera-
tura, por ser essa disciplina capaz de fornecer, a partir do texto 
literário, objeto de estudo, conhecimentos artísticos, linguísticos, 
estilísticos, políticos, históricos, sociais, econômicos, temáticos, 
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ideológicos, dentre outros, sendo o ato de ler uma prática política 
e social que não pode ser negada ao cidadão, sob a pena de mutilar 
sua condição humana.

Não é nosso objetivo, aqui, fazer uma análise exaustiva da 
legislação educacional brasileira, todavia convém apresentar e 
compreender os atuais documentos oficiais que servem como 
referências ao Ensino Médio21 para melhor situar os objetivos 
desta pesquisa: ensino de literatura no EM. Para tanto, discuti-
remos a Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394 (BRASIL, 1996), 
os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCN 
(BRASIL, 1999), os Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino 
Médio – PCN+ (BRASIL: 2002) e as Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2006), nos itens que 
dizem respeito ao uso do texto literário em sala de aula do EM.

Lei de Diretrizes e Bases 

A partir da observância da LDB, o desenvolvimento cultural 
dos alunos deve ser garantido em todos os níveis de ensino (cap. 
II, art. 26, parágrafo 2º). Tal premissa torna-se efetivamente válida 
por meio de uma educação de língua e literatura, voltada para 
práticas sociais, o que nos leva à compreensão de que a formação 

21 Para tornar mais fluente a leitura, as ocorrências dessa modalidade de ensino 
serão indicadas no texto pela sigla EM. 
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do docente em Letras pode oferecer condições ideais para o cum-
primento desta lei na construção de sujeitos socialmente ativos. 

Passando para a leitura dos itens que dizem respeito ao EM, 
o que está em voga, na etapa conclusiva da Educação Básica, é 
um currículo voltado para conhecimentos que constituam ações 
concretas do educando, que apresentem dupla contribuição, tanto 
ao exercício da cidadania, quanto ao mundo do trabalho. Na 
LDB, nos dispositivos dedicados ao EM, é possível visualizar 
dois momentos em que, indiretamente, a Lei apresenta, em nosso 
entendimento, espaço obrigatório ao ensino de literatura. O pri-
meiro momento diz respeito às finalidades do EM – seção IV, 
artigo 35 –, organizadas em quatro itens. O item III apresenta: 
“O aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a for-
mação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico” (BRASIL, 1996, p. 14).

Objetivando, assim, que o sujeito alcance tais condições, ao 
concluir os três anos do EM, entendemos que o estudo do texto 
literário favorece o aprimoramento da condição humana – sendo 
a literatura de natureza humanizadora, como defende o crítico 
Antonio Candido. Conforme mencionado anteriormente, ela 
“corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita 
sob pena de mutilar a personalidade, porque, pelo fato de dar forma 
aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta 
do caos e, portanto, nos humaniza” (CANDIDO, 1995, p. 256). 
Favorece, com isso, a “formação ética”, a “autonomia intelectual” 
e o “pensamento crítico”, apresentados na Lei. 
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O segundo momento, ainda na seção IV – artigo 36, apresenta 
as diretrizes do currículo do EM e propõe no item I:

Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do 
significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico 
de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa 
como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento 
e exercício da cidadania (BRASIL, 1996, p. 14).

Em tal diretriz, está inclusa, implicitamente, a presença da lite-
ratura ao mencionar “compreensão do significado [...] das letras [...], 
transformação da sociedade e da cultura”, uma vez que a literatura 
é capaz de transmitir conhecimento dos diversos modelos sociais 
historicamente existentes e suas transformações, permitindo assim 
uma compreensão do processo formativo da sociedade.

Parâmetros Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio

Os PCNEM, publicados em 1999, apresentam um novo modelo 
para o EM, articulado em três áreas de conhecimento. Sua atuação 
tem como objetivo orientar o currículo escolar com base na LDB 
e nos quatro pilares fundamentais para a educação, propostos pela 
Unesco: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com 
os outros e aprender a ser. A área “Linguagens, códigos e suas tec-
nologias” contempla as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira Moderna, Arte, Educação Física e Informática e está 
organizada em três eixos centrais de Competências e Habilidades: 
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Representação e Comunicação; Investigação e Compreensão; 
Contextualização Sociocultural. Pode-se presumir que os três eixos 
centrais formulados para a referida área sejam desenvolvidos com 
o auxílio da literatura. Entretanto, quando passamos a analisar os 
Conhecimentos de Língua Portuguesa, o documento não é muito 
esclarecedor e deixa algumas lacunas. Encontramos constatações 
das já conhecidas fragilidades do ensino de literatura, todavia 
sem apontar saídas:

A história da literatura costuma ser o foco da compreensão do 
texto; uma história que nem sempre corresponde ao texto que 
lhe serve de exemplo. O contexto de texto literário é discutível. 
Machado de Assis é literatura, Paulo Coelho não. Por quê? As 
explicações não fazem sentido para o aluno (BRASIL, 1999, p. 16).

Da mesma forma, conforme constatado no fragmento anterior 
(que o ensino da história da literatura pouco sentido faz para 
o aluno), o presente documento pouco sentido faz na prática 
docente, por apresentar orientações insuficientes na trajetória 
educacional do ensino de língua portuguesa e de literatura. Como 
bem revela o fragmento citado, não apresenta novas propostas, 
ou, se apresenta, não estão claras.

Um dos avanços dessas proposições curriculares diz respeito 
à perspectiva dialógica da linguagem, amparada na concepção 
bakhtiniana que pressupõe nortear todas as disciplinas da área. 
Porém, pelo laconismo do documento, faltou desenvolver melhor 
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as ideias propostas pelo teórico russo M. Bakhtin, de forma que 
criasse condições para desenvolvê-las na prática, ocasionando as 
esperadas mudanças pedagógicas, o que parece não ter acontecido.

Nos PCNEM, a linguagem literária é incorporada às demais 
linguagens que representam “as expressões humanas”, e sua 
presença em sala de aula “integra-se à área da leitura”. Se por um 
lado encontramos avanços ao desvalorizar o ensino mecanicista 
da história da literatura, por outro, há prejuízos quanto ao estudo 
de texto literário por não expor suas especificidades com o uso da 
linguagem e não apresentar desenvolvimento sobre como será a 
estruturação da área de leitura no EM. O leitor desse documento 
encontra, com algum esforço, espaço para o estudo dos textos 
literários, contudo com poucos avanços, pois não apresenta cri-
térios de seleção para incluir o texto literário na área de “leitura”.

Ao término da exposição, parece que os autores dessas dire-
trizes percebem a fragilidade e tentam justificar a empreitada 
que, provavelmente, tenha reunido grandes esforços na tentativa 
de apresentar acertos:

Ao ler este texto, muitos educadores poderão perguntar onde está a 
literatura, a gramática, a produção do texto escrito, as normas. Os 
conteúdos tradicionais foram incorporados por uma perspectiva 
maior, que é a linguagem, entendida como um espaço dialógico, em 
que os locutores se comunicam. Nesse sentido, todo conteúdo tem 
seu espaço de estudo, desde que possa colaborar para a objetivação 
das competências em questão (BRASIL, 1999, p. 23).
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Quanto a essa incompletude dos PCNEM, Ivanda Maria 
Martins Silva, em seu estudo de doutorado “Interação texto-leitor 
na escola: dialogando com os contos de Gilvan Lemos” (2003), 
afirma que os PCNEM ainda apresentam a concepção do texto 
literário preso à escola formalista e não levam em consideração 
a importância do espaço do leitor:

As discussões sobre a interação texto-leitor precisam ser mais 
aprofundadas no documento do MEC [...]. As relações entre 
texto e leitor merecem ser mais valorizadas, principalmente, 
na escola que tem papel primordial no trabalho com a leitura 
literária, visando ao estudo do texto não como pretexto para 
o ensino de conteúdos gramaticais, mas como representação 
simbólica do mundo (SILVA, 2003, p. 75).

Outro estudo, também recente, dedica-se a examinar a pre-
sença da literatura nos programas educacionais oficiais: trata-se 
do livro Ensino de Literatura (2013), de William Roberto Cereja, 
que faz uma análise de alguns documentos educacionais (Lei 
5.692/71,  Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), com ênfase nos aspectos 
que fazem referência ao ensino de Literatura. Cereja registra a 
falta de rumo claro em relação à referida disciplina e a pouca 
importância que esses documentos ganham no contexto escolar:

A insatisfação dos professores em relação aos PCNEM tor-
nou-se quase uma unanimidade. Primeiramente, por conta 
da insuficiência teórica e prática do documento; em segundo 
lugar, porque faz críticas ao ensino de gramática e de literatura 
sem deixar claro como substituir antigas práticas escolares por 
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outras, em consonância com as novas propostas de ensino; em 
terceiro lugar, porque, na opinião de muitos professores, a lite-
ratura [...] ganhou um papel de pouco destaque no documento, 
isto é, o papel de ser apenas mais uma entre as linguagens 
(CEREJA, 2013, p. 114).

Neste ponto, pode-se concluir que, em relação às orientações 
presentes nos PCNEM, o EM continua carente de diretrizes 
capazes de aproximar a literatura às demandas do contexto escolar 
contemporâneo das escolas brasileiras.

Parâmetros Curriculares Nacionais + 
Ensino Médio: Orientações Educacionais 
Complementares aos PCN 

Passando-se três anos da publicação, das insatisfações e da 
insuficiência do documento destinado ao EM, o MEC apresenta 
em 2002 os PCN+ com o subtítulo “Orientações Educacionais 
Complementares aos PCN”, que objetiva completar ou trazer 
esclarecimentos sobre os PCNEM na perspectiva de atender às 
transformações sociais e culturais, além de contribuir para a 
implementação da LDB.

O novo modelo do EM, apresentado ainda nos PCN, orienta 
os conhecimentos articulados em áreas de conhecimentos e 
assume a responsabilidade de “preparar [o estudante] para a 
vida, qualificar para a cidadania e capacitar para o aprendizado 
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permanente, seja no eventual prosseguimento dos estudos, seja 
no mundo do trabalho” (BRASIL, 2002, p. 8). De início, no item 
“articulação entre as áreas”, os parâmetros apresentam, em uma 
de suas exemplificações, como a literatura interage:

A literatura, particularmente, além de sua específica constituição 
estética, é um campo riquíssimo para investigações históricas 
realizadas pelos estudantes, estimulados e orientados pelo pro-
fessor, permitindo reencontrar o mundo sob a ótica do escritor 
de cada época e contexto cultural: Camões ou Machado de Assis; 
Cervantes ou Borges [...]. Esse exercício com a literatura pode 
ser acompanhado de outros, com as artes plásticas ou a música, 
investigando as muitas linguagens de cada período. Alguns 
alunos poderão pesquisar, em romances ou em pinturas, a história 
dos esportes, dos transportes, das comunicações, dos recursos 
energéticos, da medicina, dos hábitos alimentares, dos costumes 
familiares, das organizações políticas (BRASIL, 2002, p. 17).

Essa proposta apresenta tanto o ponto de vista conceitual sobre 
“o que se aprende”, quanto o metodológico, “a forma de aprender”. 
Como a proposição curricular vem para explicar e desenvolver 
alguns pontos dos PCNEM, um dos ganhos é o detalhamento dos 
“Conceitos estruturais” das áreas, explicitando a diferença entre 
aprendizagem de fatos e aprendizagem de conceitos. Enquanto a 
aprendizagem de fatos acontece pela memorização, a aprendizagem 
de conceitos acontece pela significação. No ensino de literatura, 
deduz-se que não dá para compreender um projeto de escrita 
de um escritor conhecendo apenas os dados biográficos; logo, a 
aprendizagem de conceitos deve ser o caminho utilizado pelos 
professores do EM, seja qual for a área de conhecimento.
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Outro avanço dos PCN+ está na elaboração da “Rede 
Conceitual e Organização Didática” que questiona as propostas 
metodológicas transmissivas. Nesse sentido, os PCN+, ao criar 
os “conceitos estruturantes”, que devem nortear o conhecimento, 
sugerem procedimentos didáticos que promovam a articulação 
dos conceitos entre as disciplinas de cada área e entre as áreas. 

Quanto aos conhecimentos da disciplina de língua portuguesa, 
espaço em que está inserida a literatura, têm como objetivo desen-
volver a “capacidade de leitor efetivo dos mais diversos [textos] 
representativos de nossa cultura” (BRASIL, 2002, p. 55), entre 
eles o texto literário. O estudo da literatura é apresentado dentro 
do contexto das linguagens, tendo o texto literário o valor de 
um gênero discursivo que será estudado a partir da perspectiva 
dos três eixos das Competências e Habilidades já apresentados 
nos PCNEM. Por exemplo, na competência de “Investigação e 
Compreensão”, com o conceito “correlação”, o aluno pode esta-
belecer a relação entre romances de diferentes épocas ou textos 
de uma mesma temática em diferentes gêneros literários. 

Na parte intitulada “A seleção dos conteúdos”, um dos crité-
rios é a progressão de conteúdos: espera-se que “o ensino médio 
dê especial atenção à formação de leitores, inclusive das obras 
clássicas de nossa literatura” (BRASIL, 2002, p. 71) e o diálogo 
entre os textos funciona como um exercício de leitura. O docu-
mento orienta que a escola incorpore em sua prática os gêneros 
ficcionais ou não ficcionais que circulam socialmente, ou seja, 
o estudo da literatura entra no contexto dos gêneros discursivos 
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em que os textos se materializam, dando mais importância à 
estrutura, tais como “reconhecer características típicas de uma 
narrativa ficcional (narrador, personagens, espaço, tempo, conflito, 
desfecho)” (BRASIL, 2002, p. 78). Tal procedimento contribui, 
no entanto, apenas parcialmente para práticas sociais de leitura 
e para a ampliação da visão de mundo dos leitores, uma vez que 
estarão investigando as “características típicas de uma narrativa”, 
não o conhecimento transmitido a partir de tais características.

Ainda, os PCN+ orientam o estudo do texto como objeto 
sócio-historicamente construído a partir de alguns procedimen-
tos, como por exemplo: “distinguir texto literário de texto não 
literário, em função da forma, finalidade e convencionalidade [...], 
relacionar o universo narrativo com o estilo de época, bem como 
estereótipos e clichês sociais” (BRASIL, 2002, p. 80). Apesar de o 
documento valorizar estratégias de intertextualidade que possi-
bilitam relações entre obras literárias, parece que o texto literário 
ainda não ganhou a devida atenção. Mais uma vez, não obstante 
os esforços empregados na formulação dos PCN+, o documento 
apresenta alguns equívocos e incoerências teóricas em vários 
outros pontos que impossibilitam atender um de seus primeiros 
objetivos: “as transformações sociais e culturais”. Entretanto, é 
importante reconhecer que esse documento apresenta avanços 
sobre o ato de avaliar no contexto educacional, visto como processo 
de aprendizagem e sobre a formação do professor como processo 
identitário, pois ressalta a necessidade de formação continuada.
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Orientações Curriculares para o Ensino Médio

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), 
publicadas em 2006, mantêm a mesma organização de área de 
conhecimentos formulada pelos documentos anteriores e surgem 
com a intenção de aprofundar a compreensão de alguns pontos 
dos PCN+ que merecem esclarecimentos, além de apresentarem 
algumas reflexões sobre a prática docente. Diferente dos parâmetros 
anteriores, as OCEM apresentam em separado os conhecimentos de 
língua portuguesa e de literatura no contexto do EM. Nossos comen-
tários limitam-se aos conhecimentos da disciplina de literatura.

De início, as OCEM reconhecem algumas falhas dos PCN+, por 
exemplo, “ao incorporar no estudo da linguagem os conteúdos de 
literatura, passaram ao largo dos debates que o ensino de tal disciplina 
vem suscitando” (BRASIL, 2006, p. 49), negligenciando a autonomia e 
a especificidade da literatura. Para isso, a atual orientação se ampara 
na justificativa de que o discurso literário é menos pragmático, 
tendo a transgressão e o exercício da liberdade como uma de suas 
marcas, não como exceção. O documento se desenvolve a partir de 
algumas linhas, a mencionar: a necessidade da literatura no EM, a 
formação do leitor, a responsabilidade que a escola tem de formar 
leitores críticos, o processo de seleção dos textos, o trabalho com 
o cânone, o professor e o aluno dentro do espaço e tempo escolar.

Quanto à presença da literatura no EM, as orientações levam 
em consideração a experiência estética do leitor como função 
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social defendida por Hans Robert Jauss (1921-1997) na Estética 
da Recepção. A perspectiva apresentada na proposta do regula-
mento está em harmonia com o pensamento de Candido (1995) 
no ensaio “O direito à literatura”, que expõe a literatura como 
um bem incompressível, e ainda visa o cumprimento da LDB de 
“aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 
do pensamento crítico” (BRASIL,1996, art. 35; inciso III).

Um dos ganhos desse documento é incorporar a experiência 
estética na perspectiva do letramento literário a partir da definição 
de letramento, apresentada por Magda Soares, termo que não 
é nem mencionado nos regulamentos anteriores. Para Hélder 
Pinheiro (2013, p. 354), o documento também dá “ênfase ao leitor 
que as teorias contemporâneas, como a estética da recepção o faz. 
A atenção para o leitor trará consequências metodológicas para 
o ensino”. Nesse sentido, essa atenção implicará em mudanças 
metodológicas para o ensino de literatura.

Outro ponto de divergência entre os PCN+ e as OCEM diz 
respeito à definição de “fruição estética”. O primeiro docu-
mento sugere que sejam proporcionados aos alunos momentos 
voluntários para leitura coletiva de uma obra literária, “de pre-
ferência fora do ambiente de sala de aula: no pátio, na sala de 
vídeo, na biblioteca, no parque” (BRASIL, 2002, p. 67), o que 
possibilita a interpretação de fruição literária ser confundida 
com divertimento. Já o segundo documento compreende fruição 
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como a apropriação que o leitor faz do texto: “quanto mais pro-
fundamente o receptor se apropriar do texto e a ele se entregar, 
mais rica será a experiência estética, isto é, quanto mais letrado 
literariamente o leitor, mais crítico, autônomo e humanizado 
será” (BRASIL, 2006, p. 59-60). 

As OCEM tanto reagem ao modo de fruir exposto nos PCN+, 
como acrescentam a necessidade de momento individual de leitura 
para atingir a sensibilidade do texto. Para tanto, apropriam-se 
do pensamento da crítica literária Lígia Chiappini, que propõe 
que a escola proporcione o espaço-tempo da releitura, pois o 
compartilhamento com a leitura alheia potencializa o indivíduo 
(CHIAPPINI, 2005) 

No espaço dedicado à formação do leitor, as orientações defen-
dem que há graus distintos, conforme o nível de escolaridade, 
uma vez que o estudo de literatura, no ensino fundamental, 
apresenta-se de forma menos sistemática e mais aberta do ponto 
de vista das escolhas e, no geral, prevalecem leituras que envolvem 
ação e aventura, muitas vezes seguidas por escolhas temáticas. 
Já no EM, espera-se que o aluno esteja preparado para leituras 
mais complexas da cultura literária. Entretanto, o que na prática 
ainda acontece, nessa passagem, é um declínio de experiências 
de leitura, que cede lugar ao estudo da história da literatura 
e, consequentemente, a experiência estética é substituída por 
trechos de obras ou poemas isolados para fins de confirmação de 
características de determinados estilos de épocas. Os professores 
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Frederico e Osakabe, no estudo “Literatura” (2004), apresentam 
como justificativa à fuga e ao deslocamento de leitura da literatura 
no EM três práticas predominantes:

a) substituição da literatura difícil por uma literatura consi-
derada mais digerível;

b) simplificação da aprendizagem literária a um conjunto de 
informações externas às obras e aos textos;

c) substituição dos textos originais por simulacros, tais como 
paráfrases ou resumos (OSAKABE; FREDERICO, 2004, p. 62-3).

Como solução para esse problema, é necessário recuperar a 
dimensão formativa do leitor, iniciando pela formação do professor, 
enquanto leitor, para melhor selecionar estratégias de atuação que 
contribuam para a formação leitora do aluno.

O professor como mediador propicia maior repertório de 
leitura para o aluno; consequentemente, o aluno terá maior 
conhecimento de mundo e até de si mesmo a partir das leituras. 
Essa perspectiva é apresentada nas OCEM, por isso se dedica à 
importância do leitor, retoma o conceito de leitor apresentado 
pelas teorias da recepção; o texto como espaço de dimensões 
múltiplas, defendido por Barthes (1988); o conceito de polifonia, 
desenvolvido por Bakhtin (1997); e esclarece o conceito de “obra 
aberta”, discutido por Umberto Eco (1993), que deixa claro não 
se tratar de interpretações aleatórias. Essa abertura da obra é 
relativizada, e há um “exercício de fidelidade e respeito na liberdade 
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de interpretação” (ECO, 1993, p. 12). Esse princípio se aproxima 
de uma das teses defendidas por Jauss (1994) ao afirmar que a 
obra evoca o horizonte de expectativa e as regras do jogo.

Em sua formulação, Umberto Eco identifica dois tipos de 
leitores: o leitor vítima, que se interessa em “o que” o texto conta; 
e o leitor crítico, que se interessa em responder “como” o texto 
conta. Essas duas posturas de leitores não são, necessariamente, 
progressivas, nem isoladas, e podem aparecer simultaneamente, 
a depender das intenções da leitura. Nesse sentido, os discursos 
teóricos e os regulamentos oficiais propõem que a escola seja espaço 
propício à mudança de níveis; isto é, para a leitura literária funcionar 
como superação ao caos e atingir o caráter humanizador é preciso 
ordenação e valores nas escolhas direcionadas pela escola, dando 

a possibilidade de passar dos níveis populares para os níveis 
eruditos como consequência normal de transformação de 
estrutura, prevendo-se a elevação sensível da capacidade de 
cada um graças à aquisição cada vez maior de conhecimentos 
e experiências (CANDIDO, 1995, p. 259). 

Nessa direção, um leitor crítico tem a liberdade de percorrer 
uma trajetória maior de leituras; já o leitor vítima corre o risco 
de ser manipulado por leituras, voltadas exclusivamente para o 
consumo desprovido de reflexões. Entretanto, devem-se discutir 
os métodos para alcançar tais objetivos, da leitura da metaleitura 
– constatada por Frederico e Osakabe (2004) – à leitura literária. 
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Essas orientações apresentam como estratégias o planejamento 
do professor, que deve levar em consideração as práticas sociais de 
leituras realizadas pelos alunos fora da escola, muitas vezes escolhas 
anárquicas, para, a partir daí, despertar o gosto e o conhecimento 
dos gêneros com o propósito de reorientar as escolhas dos alunos. 
Para Pinheiro (2013, p. 353), um dos avanços das OCEM corresponde 
a “uma abertura para introdução de obras advindas da cultura 
popular, como a literatura de cordel e outras manifestações de 
grupo que nunca tiveram espaço no âmbito escolar”. 

As OCEM defendem que o professor seja um leitor especiali-
zado, um mediador das práticas escolares e conhecedor das teorias 
literárias. Sobre isso, o documento orienta algumas considerações 
além das escolhas pessoais, a mencionar: o projeto pedagógico da 
escola, o tempo escolar (três anos) que contemple um acervo básico, 
os gêneros e os autores escolhidos que privilegiem a literatura 
brasileira, a tradição literária e obras contemporâneas, perspectiva 
multicultural (parceria com outras áreas e artes, como cinema, 
artes plásticas) que possibilite aos alunos a realização de outras 
leituras fora do ambiente escolar.

Quanto ao estudo de obras canônicas, o documento se posi-
ciona favorável por considerar o cânone importante, dinâmico 
e não estático, pois, do surgimento da obra ao momento con-
temporâneo, ela foi reiteradamente legitimada ou excluída em 
decorrência de algumas variáveis, principalmente a crítica literária 
acadêmica. O cânone “forma uma tradição segundo a visão de 
determinado momento histórico” (BRASIL, 2006, p. 75).
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Uma das atenções e preocupações que o documento revela 
é com o tempo que o professor dispõe para a necessária for-
mação continuada, sobretudo no âmbito da pesquisa, pois a 
universidade deve oportunizar de forma efetiva o vínculo com a 
Educação Básica. Ainda, sobre a grande problemática do ensino 
da história da literatura no EM, enumera uma relação de pontos 
positivos e negativos dessa escolha metodológica que, em sua 
maioria, está relacionada ao fator tempo que o professor dispõe 
para sua formação continuada. Além das constatações, aponta 
um direcionamento:

Quando propomos a centralidade da obra literária, não esta-
mos descartando a importância do contexto histórico-social 
e cultural em que ela foi produzida, ou as particularidades de 
quem a produziu [...] mas apenas tomando – para o ensino da 
Literatura – o caminho inverso: o estudo das condições de 
produção estaria subordinado à apreensão do discurso literário 
(BRASIL, 2006, p. 76).

Sob essa orientação, as OCEM propõem que os dois primeiros 
anos do EM sejam dedicados ao “contato direto com a obra, a 
experiência literária, e considerando a história da literatura uma 
espécie de aprofundamento do estudo literário” (BRASIL, 2006, 
p. 77), ou seja, a história da literatura deverá ser apresentada na 
última fase do EM – 3º ano, momento em que os alunos já serão 
capazes de estabelecer relações, ter o conhecimento de que nem 
todos os escritores de determinado período escreveram dentro 
da convenção, ver a transgressão como escolha de expressão, não 
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como exceção, isto é, deixar no currículo o que é mais essencial 
e significativo para os alunos e professores.

Sobre o fator espaço, é imprescindível, na perspectiva do 
letramento literário, que a escola favoreça espaços para a realização 
das práticas de leitura e de metaleitura que respondem à prática 
escolar e à prática social. É fundamental a existência de circuitos 
de leituras que insiram o aluno em práticas sociais de leitura e 
escrita, colocando o aluno em contato com autores, feiras de livros, 
lançamentos, entrevistas, dentre outras práticas sociais. Assim, 
“o letramento literário permite compreender os significados da 
escrita e da leitura literária para aqueles que a utilizam e dela se 
apropriam nos contextos sociais” (BRASIL, 2006, p. 80).

As OCEM, quando discutem a relação do professor com o 
tempo para sua prática docente, tentam esclarecer os motivos 
dessas escolhas, elencando cinco pontos “positivos” que, no geral, 
representam o “caminho mais fácil” para o professor. Ainda 
assim, é possível fazer outro levantamento adicionando mais 
outros pontos que envolvem grandes problemáticas que afetam 
a educação brasileira e demandam outras discussões, tais como: 
a falta de estrutura do sistema escolar brasileiro que não atende 
à demanda de sua clientela desde a democratização do ensino 
em meados da década de 1960, o excesso de carga horária dos 
professores (motivos de lutas para a incorporação de horas des-
tinadas a planejamento e formação continuada), além de baixos 
salários que desmotivam a busca por formação continuada e a 
permanência na carreira docente. 
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O percurso de uma década entre a publicação da LDB e das 
OCEM demonstra o esforço gradativo e as tentativas de mudar o 
cenário da educação brasileira, entretanto o hiato ainda persiste 
no interior das salas de aulas e o efetivo estudo do texto literário 
continua em processo de construção. Muitos são os estudos que 
confirmam a presença da história da literatura e das interpretações 
cristalizadas de obras canônicas no espaço que deveria ser desti-
nado ao estudo do texto literário. Talvez, na mesma proporção, 
vem crescendo o número de estudos que apontam estratégias e 
alternativas para a situação constatada.

Outro fato é que muitos professores, independentemente da 
disciplina que lecionam, desconhecem os documentos oficiais 
que regulam o sistema educacional do país, e sabem apenas da 
existência deles. Ainda, as licenciaturas pouco ou quase nunca 
destinam tempo para discutirem esses documentos com os profes-
sores em formação. Em muitos casos, o professor está tão imerso 
em grandes problemas de ordem social no contexto escolar que 
sequer tem condições de colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos ao longo da formação acadêmica. 

estudos sobre o ensino de literatura

Historicamente, no ambiente escolar brasileiro, o texto lite-
rário foi usado para fins didáticos como: apresentar abordagens 
históricas dos estilos de épocas da literatura, seja portuguesa, 
seja brasileira; ensinar a ler e escrever bem e estudar as regras 
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gramaticais a partir de fragmentos de textos literários. Dessa 
forma, a literatura esteve presente na escola por muito tempo para 
fins de conhecimentos históricos e estudo da língua vernácula. 
Sabemos que essa perspectiva inviabiliza a participação efetiva 
do leitor e impossibilita a relação autor, texto e leitor, pois o texto 
perde seu valor artístico e estético e o poder de participar da 
formação cultural do indivíduo, ou seja, perde o espaço central 
no processo educacional de formação de sujeitos conscientes, 
defendido pelos estudiosos citados anteriormente. 

A partir do final dos anos 1970, iniciam as publicações que 
relatam a crise da leitura e do ensino de literatura no Brasil. Esse 
tema tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores, tema 
de seminários, de encontros de professores da área e até debates 
públicos em torno dos documentos oficiais que regulamentam a 
educação brasileira, constituindo-se, hoje, uma vasta bibliografia 
sobre o ensino de literatura. Essas ações apresentam reflexões acerca 
das práticas de ensino, das constatações de equívocos a respeito 
do uso do texto literário em sala de aula, apontando a necessidade 
de metodologias para o ensino de literatura, de parceria entre a 
universidade e a escola, de formação continuada para os professores; 
e assinalam propostas para a mudança de rumo que a disciplina 
de literatura espera adquirir no currículo da Educação Básica. 

Boberge; Stopa (2012), em um estudo recente, apresentam um 
panorama das publicações sobre o ensino de literatura no Brasil 
a partir dos anos de 1980. Essas publicações já apresentam um 
descompasso entre o que os professores ensinam e o que os alunos 
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desejam. Nesse painel, Letícia Malard (1985) apresenta estraté-
gias metodológicas que devem ser usadas tanto pelo professor 
quanto pelo aluno. Juracy Assman Saraiva e Ernani Mügge (2007) 
apresentam propostas de ensino fundamentadas na estética da 
recepção e oferecem roteiros que valorizam tanto a leitura quanto 
a produção de texto. Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de 
Aguiar (1988) abordam a função social da literatura e o papel 
da escola na formação do leitor, além da necessidade, por parte 
do professor, de ter conhecimento sobre crítica e teoria literária. 

Outro aspecto que não pode ser negligenciado no ensino de 
literatura é o valor estético do texto literário. A experiência estética 
da recepção literária fez parte das investigações do pesquisador 
alemão Hans Robert Jauss. Iniciado ainda nos anos de 1960, o 
projeto acadêmico de Jauss se organizava em torno de sete teses 
que têm como eixo central as experiências estéticas vivenciadas 
pelo leitor ao passar por uma obra literária. Para o teórico, a 
ideia principal de sua teoria é levar em consideração o olhar do 
leitor: “a obra literária é condicionada primordialmente pela 
relação dialógica entre literatura e leitor” (JAUSS, 1994, p. 23). 
A estética da recepção considera imprescindível tanto o caráter 
estético quanto o papel social da arte, pois ambos se concretizam 
na relação da obra com o leitor. O horizonte de expectativa é o 
elemento-chave, o qual é responsável pela primeira reação do leitor 
diante de uma obra que seria o misto dos códigos vigentes e da 
soma de experiências sociais acumuladas de cada leitor. A partir 
das premissas apresentadas por Jauss (1994), é possível aproximar 
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os conhecimentos estéticos e históricos para encontrar a função 
educativa e social da literatura. Constata-se, assim, a pertinência 
em adotar a teoria desse autor para estudar os horizontes de 
expectativas do leitor inserido no contexto escolar.

A estudiosa Cristina Melo também demonstra inquietações 
sobre como o texto literário está circulando no contexto educacio-
nal de Portugal. A partir de pesquisas, a autora constatou que boa 
parte dos jovens conclui o ensino secundário com representações 
precárias das obras literárias. Verificamos que as constatações da 
pesquisadora portuguesa não se distanciam muito da realidade 
brasileira. Sobre a necessidade metodológica, a estudiosa inicia 
afirmando que todo leitor desenvolve operações intelectuais para 
apreender o sentido do texto, daí a

necessidade de incentivar processos práticos de leitura que 
obriguem a memória a funcionar desde um primeiro contato 
com o texto. Trata-se de treinar as direções do olhar, de despertar 
o aluno para o trabalho da leitura, com vista a uma melhor 
competência [...]. Sabendo-se que a compreensão é um horizonte 
que se forma progressivamente e que funciona de modo diferente 
para cada leitor, há que treinar as operações intelectuais de 
interação com os textos que podem assumir diversas formas, 
como a intuição, a pré-compreensão, a verificação de hipóteses, 
e tomar em consideração as relações com o cotexto, as circuns-
tâncias da enunciação, os pressupostos e o trabalho inferencial, 
incluindo a abdução (MELO, 1998, p. 100-1).

Para a pesquisadora, a leitura literária na escola deve também 
privilegiar a articulação entre os conhecimentos científicos e os 
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diversos modos de apreensão da literatura fora do ambiente escolar, 
uma vez que a “leitura literária praticada na instituição escolar faz 
uso de termos, conceitos, categorias, enfim, de uma série de instru-
mentos técnico-literários e metaliterários que permitem apreender o 
discurso literário” (MELO, 1998, p. 121), ao mesmo tempo em que o 
professor não é o único mediador das leituras literárias dos alunos, 
nem, em alguns casos, a leitura literária é realizada só na escola. 

Essa autora considera, então, necessária uma adequação e 
atualização teórica e metodológica por parte do professor, que 
tem como desafio conciliar a leitura da dimensão institucional 
(as obrigações da escola) com a dimensão humanista e cultural 
(a valorização da pessoa do aluno). Assim, torna-se cada vez 
mais necessário e imprescindível o professor planejar sua prática, 
levando em consideração todos esses fatores.

O professor José Augusto Cardoso Bernardes (2010), também 
pesquisador português, sente a necessidade de relegitimar o 
espaço da literatura nas aulas de língua portuguesa. Para tanto, 
inicia a defesa de sua tese apresentando o esforço, por parte dos 
docentes, que a situação exige, de “adaptar o ensino de literatura 
às metas educacionais do nosso tempo” (BERNARDES, 2010, 
p. 36), bem como apresentá-la como uma atividade cívica e de 
reforço à democracia. 

Sua proposta metodológica tem como princípio o ensino da 
“cultura literária” na escola por meio de cinco componentes essen-
ciais, nomeadas por ele como: língua, retórica, contextos, ideias e 
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estética. Quanto aos contextos, apresenta-os como possibilidades 
para entender o texto literário e despertar a curiosidade, e não 
como determinantes do texto:

A revalorização da componente história na cultura literária 
afigura-se uma estratégia essencial para aproximar os leitores 
da Literatura. [...] O que deve estar em questão é aproveitar 
as coordenadas temporais da comunicação estética na sua 
justa medida: como elemento condicionante da produção de 
sentido e como instância que favorece o seu entendimento. [...] 
Perante textos desta natureza, cumpre ao docente fazer passar 
a mensagem de que a Literatura incorpora a realidade factual, 
mas sem nela se esgotar (BERNARDES, 2010, p. 48).

No âmbito da discussão sobre o ensino, William Roberto Cereja 
(2013) sugere um diálogo entre as ideias de Bakhtin, Candido e 
Jauss para defender a presença da historicidade do texto literário 
no EM. O estudioso não acredita ter sido a historiografia a res-
ponsável pelo engessamento do ensino de literatura nos últimos 
anos. Cereja considera que a historiografia

pode ser uma das ferramentas para abordar o texto literário, 
além de ser útil para organizar os objetos de ensino da dis-
ciplina. Contudo, há necessidade de repensar o peso dado à 
historiografia literária na escola, bem como qual historiografia 
tomar como referência e que tipo de uso fazer dela (CEREJA, 
2013, p. 161).

A metodologia apresentada por Cereja é comprometida com 
a formação de leitores literários por meio de duas dimensões: as 
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relações dos textos com as situações de produção e de recepção e 
as relações dialógicas com outros textos. A abordagem parte dos 
gêneros discursivos, temas e da historicidade a partir da sincronia 
e diacronia na análise do texto, além do diálogo da literatura com 
as diversas linguagens: música, filme, peças teatrais etc., o que 
constitui a sequência dialógica.

Nesse percurso, encontra-se também o professor Rildo Cosson 
que, em Letramento Literário (2009), além de reafirmar a tese 
defendida por Candido, de apresentar a leitura do texto literário 
como uma troca de sentidos entre escritor, leitor e sociedade, 
apresenta estratégias para a efetivação do letramento literário 
como processo de escolarização da literatura. 

Na perspectiva do letramento literário, definido como “processo 
de apropriação da literatura enquanto construção literária de senti-
dos” (PAULINO; COSSON, 2009, p. 67), o ensino de literatura deve 
garantir a função essencial de construir e reconstruir a palavra que 
nos humaniza, sendo a literatura plena de saberes sobre o homem, 
os quais se metamorfoseiam em várias formas discursivas. Essa 
compreensão torna-se fundamental para entender que a literatura 
precisa manter seu lugar na escola, até como forma de esclarecer 
as sujeições que o sistema impõe e apresentar uma maneira de 
reconstruir a harmonização entre os homens e a natureza. 

Mencionamos também as pesquisas desenvolvidas nos últimos 
anos pelo professor Hélder Pinheiro (2006; 2013), em torno do 
ensino de literatura, além dos registros de estudo do poema em 
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sala de aula, a exemplo a publicação Poesia na sala de aula (2007). 
O pesquisador acredita que é possível a formação de leitores de 
literatura partindo dos horizontes de expectativa dos alunos, 
através de estratégias que aproximem cada vez mais o leitor dos 
textos literários (PINHEIRO, 2013). 

A proposta metodológica para o estudo do texto literário no 
EM apresentada pelo pesquisador é bastante desafiadora, pois 
dispensa os manuais, por considerar ainda arcaica a maneira como 
são organizados os livros didáticos no Brasil, com predomínio do 
modelo historicista. Nesse caso, o professor produziria seu próprio 
material, a exemplo de antologias de poemas selecionadas pelo 
professor e/ou a organização de núcleos temáticos, compostos por 
módulos “contendo poemas e textos em prosa dentro do mesmo 
campo temático” (PINHEIRO, 2007, p. 72). Entretanto, para essa 
concretização, o professor necessitaria de

condições de trabalho bem diversas das que se fazem presentes 
ainda hoje na maioria das escolas públicas. Também se necessita 
de um professor-leitor preparado metodologicamente para 
formar leitores [...], não se resume ao elenco de técnicas, [...] 
pressupõe conhecimento das obras, da realidade dos leitores 
a serem formados e de um projeto continuado de leitura que 
deverá ter início nas séries iniciais do ensino básico (PINHEIRO, 
2013, p. 364-5).

Nesse caminho, com preocupações voltadas à presença do 
poema no contexto escolar, a tese “Letramento Literário na 
escola: o poema na aula de Língua Portuguesa no Ensino Médio”, 
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defendida pelo professor Henrique Eduardo de Sousa, apresenta 
proposições didáticas para o estudo de gêneros líricos em sala de 
aula, ao justificar que “a presença da literatura na escola significa 
filtrar os resultados desse encontro [aluno com o texto literário], 
sejam quais forem os instrumentos teórico-metodológicos utili-
zados para tal fim” (SOUSA, 2013, p. 180).

Por fim, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
a criação recente da linha de pesquisa “Leitura do Texto Literário 
e Ensino”, à qual esta pesquisa se vincula, surge diante da neces-
sidade de melhor investigar as questões em torno do ensino de 
literatura na Educação Básica, repensar a formação do professor 
de literatura e apontar encaminhamentos que possibilitem a 
permanência do texto literário na sala de aula, sendo visto tanto 
como objeto estético quanto humanizador, contribuindo para a 
formação ética e cultural do cidadão. 

Constatamos, finalmente, que as discussões e investigações 
em torno da leitura, do ensino de literatura e da experiência 
estética do leitor não são recentes e continuam como questões 
de ordem do dia para muitos professores, pesquisadores ou não, 
preocupados com os rumos que o ensino de literatura tomou 
nas últimas décadas. Esses estudiosos assumem a empreitada 
de investigar e apresentar estratégias teórico-metodológicas 
que possam subsidiar a aplicabilidade do texto literário em 
sala de aula. 
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Nesse sentido, percebemos que a defesa apresentada por 
Candido, Compagnon e Todorov, da necessidade de permanência 
da literatura nos currículos escolares, não deve ser vista como 
secundária. Nesse caminho, o letramento literário é uma prática 
social que deve ser inserida no contexto escolar e configura-se 
como um “repertório textual, a posse de habilidade de trabalho 
linguístico-formal, o conhecimento de estratégias de construção 
de texto e de mundo que permitem a emersão do imaginário no 
campo simbólico” (PAULINO, 2010, p. 143). É preciso que o estu-
dante do EM, na condição de leitor literário, adquira compreensão 
sobre o texto lido, e não o mero conhecimento de características 
dos estilos de épocas aos quais os textos se alinham. 

Dito isto, reconhecemos o direito à literatura, sua importância 
e necessidade nas aulas de Língua Portuguesa na Educação Básica, 
de seu caráter formativo e emancipatório. Nesse sentido, as pes-
quisas desenvolvidas até o momento apresentam contribuições 
singulares, tanto teóricas quanto metodológicas. Esta pesquisa 
se encaminha, no próximo capítulo, à necessidade de repensar 
a formação do professor e aborda o relato de uma experiência 
de atuação no Ensino Superior, com o estudo sobre o romance 
Macau, na perspectiva de preparar os professores em formação 
à aplicação do texto literário na Educação Básica.
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Ensino de literatura: da 
formação docente aos 

leitores do romance Macau

Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática.
Paulo Freire

Formação do professor de literatura

As palavras do pensador brasileiro, que abrem este capítulo 
sobre a prática da docência, são oportunas para iniciar uma breve 
discussão sobre a formação do professor de literatura, estudante 
de Letras, pois o processo de formação deve ser entendido como 
um movimento dialético e dinâmico entre o pensar e o fazer. Um 
dos princípios freirianos sobre a prática docente é de que ensinar 
não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a 
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sua formação e construção. Em Pedagogia da Autonomia (2014), o 
educador lista, segundo suas concepções, os saberes necessários à 
prática educativa. Nesse sentido, consideramos tais saberes também 
imprescindíveis para a formação do professor de literatura.

Tomados como referência os saberes apresentados por Paulo 
Freire, é indispensável o professor estimular a capacidade crítica, a 
curiosidade, a autonomia e a busca constante pelo conhecimento. 
Como a educação é um processo permanente, comprometido com 
o exercício da cidadania e passa por competência técnica e compro-
misso político, torna-se necessário “estabelecer uma ‘intimidade’ 
entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência 
social que eles têm como indivíduos” (FREIRE, 2014, p. 31). 

Outro saber necessário, apresentado por Freire, é a consciência 
de que ensinar é uma forma de intervir no mundo, “implica 
tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o 
seu desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser 
a educação só uma ou só outra dessas coisas” (FREIRE, 2014, p. 
96, grifos do autor). 

Assim, como seres históricos, fazemos história e por ela somos 
feitos. Como seres de decisão, não podemos reduzir a realidade 
histórico-social à pura adaptação. Nesse sentido, o educador 
deve ter, permanentemente, o exercício crítico de resistência 
ao poder ideológico, ter sempre atitude aberta aos dados da 
realidade e ao mesmo tempo desconfiança. Isso implica saber 
lidar também com as diferenças, sem medo, sem preconceito, 
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e oportunizar, com os alunos, discussões sobre temas e fatos 
da realidade, consolidando a prática docente que deve unir o 
ensino dos conteúdos à formação ética dos educandos.

Para Freire, “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 
ensino” (2014, p. 30). Daí a importância de diminuir a distância 
entre o processo formativo universitário e a atuação docente 
na Educação Básica, sendo sempre um caminho de mão dupla, 
havendo coerência entre o que fazem e dizem os professores do 
Ensino Superior e a realidade da Educação Básica. 

Conscientes de todos esses saberes necessários à prática 
educativa, não podemos fechar os olhos aos grandes problemas 
da educação brasileira: as péssimas condições de trabalho que 
são dadas aos professores, a ineficiência das leis educacionais e 
das políticas públicas de formação continuada de professores e 
os baixos salários que pouco estimulam a carreira docente. “O 
professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar sua tarefa 
docente. Para isso, precisa de condições favoráveis, higiênicas, 
espaciais, estéticas, sem as quais se move menos eficazmente no 
espaço pedagógico” (FREIRE, 2014, p. 64-5).

Aproximando mais um pouco a prática docente ao processo 
formativo do professor de literatura, consideramos mister que 
esse profissional seja acima de tudo um leitor. Para Silva (2009), 
quando o professor não tem uma boa relação com os livros, sua 
atuação no ensino de leitura será comprometida. O pesquisador 
acrescenta também que a formação leitora de um indivíduo passa 
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por diversas etapas de desenvolvimento: família, escola, igreja, 
amigos etc., e, infelizmente, por questões diversas. Nem sempre 
o professor brasileiro vivencia na sua experiência de vida essas 
diferentes etapas que contribuem para o desenvolvimento de matu-
ridade da leitura. Entretanto, faz-se necessário que “o professor 
pode e deve caminhar no sentido de se tornar um leitor maduro, 
revertendo essa maturidade em favor de um ensino de melhor 
qualidade, que forme leitores à sua imagem” (SILVA, 2009, p. 35).

Quanto ao curso de Letras, dirigido à formação de professores 
e pesquisadores, acreditamos que deve buscar a integração entre 
as teorias literárias, linguísticas e educacionais, além de integrar 
esses conceitos à realidade educacional e social do país. Para 
Jobim (2010), é relevante o graduando de letras, professor em 
formação, adquirir durante o processo formativo conhecimentos 
sobre os conceitos de literatura, gêneros literários e história da 
literatura e ainda: 

1) o domínio ativo e crítico de um repertório mínimo repre-
sentativo de literatura; 2) o conhecimento de obras de crítica 
e teoria literárias [...]; 3) o domínio de um repertório mínimo 
de termos especializados através dos quais se pode debater e 
transmitir a fundamentação do conhecimento sobre literatura 
(JOBIM, 2010, p. 153-4).

Além desses repertórios que correspondem ao domínio entre o 
conhecimento histórico e o teórico, faz-se necessário que o estudante 
de Letras reconheça a função formadora da literatura, em que o 



E n t r e  s a l i n a s  e  m a l e d i c ê n c i a s   |   Maria Aparecida de Almeida Rego

1 6 9

texto literário não perca espaço nem esteja sujeito à utilitarização 
como pretexto exclusivo para estudos de linguagem ou de sociedade.

Nessa linha de raciocínio, Sanches Neto (2013) avalia que o 
curso de Letras deve estar voltado também para a formação de 
leitores literariamente letrados, porém, na maioria das vezes, o 
estudante de Letras “não vai ler os livros na condição de peça 
literária, com as suas especificidades formadoras, mas para 
atender a uma mecânica crítica que precisa desse material para 
se sustentar” (SANCHES NETO, 2013, p. 337). O graduando 
deve buscar autonomia para ultrapassar as interpretações do 
senso comum, pois, quando professor, terá o papel de formar 
leitores literários, o que nem sempre consegue, em virtude do 
lugar que a literatura vem ocupando nos cursos de Letras. Daí 
a importância de os professores universitários encaminharem 
os discentes na direção de uma necessidade permanente da 
leitura literária e continuada, tanto para o professor quanto 
para o aluno.

Outro fator também apontado por Sanches Neto diz respeito 
ao nível de especialização em que os professores universitários 
formam futuros professores para a Educação Básica. Com uma 
visão às vezes redutora em virtude da visão laborial das pesquisas, 
que exigem um recorte, há uma

fragmentação do conhecimento que garante o estudo aprofun-
dado de um autor, de uma temática, mas que coloca a perder um 
dos principais papéis do ensino da literatura, que é apresentar 
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aos alunos a variedade do fenômeno literário, para que ele 
possa construir a sua biblioteca pessoal (SANCHES NETO, 
2013, p. 338).

Com isso, o autor não defende a abstinência à crítica, nem 
às pesquisas, mas um retorno ao texto literário, em que haja 
predominância de leitores, não só de pesquisadores. A formação 
literária na universidade deve contribuir para o futuro professor 
construir sua própria biblioteca, criando uma identidade pes-
soal com o texto literário. Quanto a esse impasse da literatura 
no Ensino Superior e no Ensino Médio, Todorov apresenta o 
seguinte argumento:

No ensino superior, é legítimo ensinar (também) as abordagens, 
os conceitos postos em prática e as técnicas. O ensino médio 
que não se dirige aos especialistas em literatura, mas a todos, 
não pode ter o mesmo alvo; o que deve se destinar a todos é 
a literatura, não os estudos literários; é preciso então ensinar 
aquela e não estes últimos (TODOROV, 2010, p. 41).

É preciso, com essas orientações, que o Ensino Superior passe 
por algumas alterações para que os futuros professores consi-
gam modificar as práticas de leituras na escola. Nesse sentido, 
Leahy-Dios (2001) defende que os cursos de Letras precisam de 
professores que pratiquem ações transformadoras que de fato 
promovam a ascensão democrática de sujeitos sociais aos bens 
culturais da nação:
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A visão crítica das práticas docentes vai depender de caracte-
rísticas individuais dos professores, nem sempre adquiridas 
na formação acadêmica. Integrar metodologias de pesquisa às 
práticas pedagógicas, aos processos de seleção, análise, orga-
nização e problematização de conteúdos de forma relevante, 
crítica e criativa pode ser uma proposta válida (LEAHY-DIOS, 
2001, p. 26).

O ensino de literatura deve favorecer a democratização do 
saber e do poder da leitura, uso ético e estético da palavra, função 
social, cultural e política. A pesquisadora Leahy-Dios parte da 
concepção freiriana para ampliar a análise reflexiva dos docentes 
que podem aumentar a percepção crítica dos alunos:

Penetrar na visão freiriana da importância do ato de ler o 
mundo e a palavra constitui, para muitos alunos, descoberta, 
encantamento e compreensão da responsabilidade social e 
política do papel docente (LEAHY-DIOS, 2001, p. 40).

O curso de Letras deve permear o papel conscientizador, 
garantia da democratização do saber na escola e na universidade, 
garantia do cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da educação 
brasileira. Tanto o professor quanto o estudante devem compar-
tilhar conhecimentos e se revelar sujeitos sociais no processo 
educativo; essas práticas são, preferencialmente, exercidas nas 
aulas de língua portuguesa e literatura. A LDB defende e garante 
o compromisso da universidade para com a comunidade e o saber. 
Acreditamos que a academia deva ser o espaço apropriado aos 
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questionamentos e à produção de conhecimento e que o professor 
deva ser um sujeito ativo, reconhecido tanto como pesquisador 
quanto como pensador.

Ainda segundo Leahy-Dios, alguns temas não são apresentados 
durante o curso de Letras, a exemplo da literatura de cordel, da 
escrita de mulheres e de negros. Da mesma forma, as literaturas 
locais não estão presentes na maioria dos currículos de Letras 
– no máximo, estão em disciplinas complementares. Assim, os 
professores, quando formados, têm dificuldades de trabalhar 
esses temas e essas literaturas em sala de aula. 

A estudiosa aponta alguns caminhos para mudar o cenário do 
ensino de literatura nos cursos superiores e, consequentemente, 
no EM. Entre eles estão: diminuir o distanciamento entre a uni-
versidade e as escolas, entre os conteúdos e programas do curso 
de Letras e os programas da disciplina de língua portuguesa e 
literatura na Educação Básica; maior conscientização dos profes-
sores dos cursos de Letras de estarem atuando na formação de 
professores, não só de pesquisadores; maior aproximação entre 
planejamento e ação, ou seja, os professores em formação devem 
ter acesso, desde o início do curso, à sala de aula real para que os 
conflitos sejam apresentados ainda durante a formação, na busca 
de soluções; conscientizar os professores universitários de que 
toda disciplina específica no curso de Letras deve ser vinculada 
ao fazer social e político.
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estágio à docência em literatura

Na ordem do saber, para que as coisas se 
tornem o que são, o que foram, é neces-
sário esse ingrediente, o sal das palavras.

Roland Barthes

O pensamento expresso na epígrafe, que integra a aborda-
gem teórica de Barthes (1980), torna-se bastante significativo e 
coincidente quando se pensa em incluir na sala de aula “o sal das 
palavras”, isto é, o sabor do texto literário no contexto escolar 
como indispensável à aquisição do conhecimento tanto empírico 
quanto simbólico. Essa exposição da leitura do romance Macau, 
que tem como espaço ficcional uma das regiões salineiras do 
estado do Rio Grande do Norte, confirma a presença literal do 
sal na vida das personagens e, simbolicamente, na leitura dos 
alunos. Ainda quanto ao sal, retornamos à frase de Benjamin 
(1985): “o romance é semelhante ao mar. Sua única pureza está 
no sal”, pois, como ingrediente que torna mais duráveis as coisas 
às quais se mescla, o sal pode, por meio do romance, conservar 
certas coisas naqueles que o leem.

Levando em consideração o processo de ensino-aprendizagem 
do curso de Letras, e por este ser uma licenciatura, é importante 
despertar no discente a consciência sobre sua prática docente. Um 



E n t r e  s a l i n a s  e  m a l e d i c ê n c i a s   |   Maria Aparecida de Almeida Rego

1 74

dos objetivos do curso é formar professores de língua portuguesa 
que atuarão no nível fundamental II e no EM – a disciplina de lite-
ratura está presente nos currículos dos dois segmentos. Portanto, 
deve-se apresentar aos professores em formação contribuições para 
o ensino da literatura brasileira em que o texto literário seja visto 
como eixo principal nas aulas, fazendo do ensino dessa disciplina 
uma prática educativa e social. 

Durante o estágio de Iniciação à Docência22, realizado em uma 
turma de graduação do curso de Letras, mais especificamente 
no componente curricular “Ensino de Literatura Brasileira”23, 
sob a responsabilidade do professor Humberto Hermenegildo de 
Araújo, desenvolvemos um plano de atuação para o estudo do 
romance Macau. Dentre as estratégias metodológicas apresentadas 
anteriormente, como aquelas sugeridas por Cosson (2009), Melo 
(1998), Bernardes (2010), Cereja (2013) e Pinheiro (2013), para 

22 O estágio de Iniciação à Docência é inserido como componente curricular 
dos Programas de Pós-Graduação da UFRN, coordenado pela Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, orientado pela Resolução nº 063/2010-CONSEPE, de 20 
de abril de 2010 que tem como objetivos “I – contribuir na formação para 
a docência de alunos de Pós-Graduação em nível de mestrado e doutorado 
por meio de atividades acadêmicas na Graduação; II – contribuir para a 
melhoria da qualidade de ensino nos Cursos de Graduação; III – contribuir 
para a articulação entre Graduação e Pós-Graduação”.

23 LET0485 (código da disciplina), com carga horária de 60h, ministrada na 
sexta-feira à noite (6N1234). Ementa: a problemática do ensino da litera-
tura brasileira no ensino fundamental e médio; a formação do professor 
de literatura e a sua prática na educação escolar; a função da literatura 
no contexto social concomitante à análise de propostas pedagógicas que 
contemplem o ensino de literatura no âmbito de instituições dos sistemas 
de ensino; finalidades da educação literária na sociedade contemporânea 
e papel dos agentes educativos. 
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subsidiar o trabalho do texto literário em sala de aula, optamos 
pela “Sequência Didática Expandida”, apresentada por Rildo 
Cosson, em Letramento Literário (2009). Tivemos como objetivo 
proporcionar a leitura do texto literário aos leitores do Ensino 
Superior – professores em formação –, tendo o romance Macau 
como objeto de estudo e reflexões acerca do ensino de literatura na 
Educação Básica, além de refletir sobre a recepção deste romance. 
Pelo fato de a disciplina ser de caráter complementar, a turma 
era composta por alunos de períodos acadêmicos diversos, com 
concentração de alunos concluintes.

Planejar é a primeira ação de um professor, pois ele deve 
pensar e organizar sua prática de acordo com os objetivos que 
deseja alcançar. Inicialmente, foi elaborado um plano de atuação 
para melhor orientar as atividades da estagiária-pesquisadora. 
Dentro desse plano de atuação, contemplamos o desenvolvimento 
da sequência didática. Em seguida, houve a seleção e respectivas 
leituras dos textos que foram, posteriormente, apresentados aos 
alunos. Levamos em consideração o fato de o componente cur-
ricular ser complementar, o perfil da turma e o que se objetivava 
com o estágio.

O primeiro momento de contato com a turma aconteceu no 
primeiro dia de aula do semestre. O professor responsável pela 
disciplina apresentou o programa proposto para o componente 
curricular, oportunizou um diálogo com os discentes, no qual 
expus as justificativas pela escolha do componente curricular para 
atuar como docente assistido, tais como: mestrado em literatura, 
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com concentração na linha de pesquisa “Leitura do Texto Literário 
e Ensino”, objeto de estudo relacionado ao ensino de literatura 
e atuação como professora da Educação Básica. Em seguida, 
apresentei as escolhas tanto literárias quanto teóricas (estudo do 
romance Macau a partir da aplicabilidade da sequência didática) 
que norteariam a atuação no estágio. 

Rildo Cosson (2009) apresenta propostas de duas sequências 
didáticas: a básica e a expandida. A primeira é mais voltada 
para o Ensino Fundamental II e a segunda para o EM. Como o 
público do estágio era de alunos do Ensino Superior, optamos 
pela sequência expandida. A estrutura metodológica da sequência 
pode ser alterada de forma que melhor atenda às necessidades 
e às características da turma em que será aplicada. Nesse sen-
tido, fizemos as adaptações necessárias ao público-alvo tanto 
nas escolhas metodológicas quanto teóricas. Ainda no primeiro 
momento, apresentamos aos discentes (professores em forma-
ção) as etapas que constituem a sequência didática expandida 
(motivação, introdução, leitura, intervalo, primeira interpretação, 
contextualizações, segunda interpretação, expansão). 

De início, alguns já expressaram o conhecimento do livro 
Letramento Literário pelo fato de terem estudado em disciplinas 
anteriores e a alegria de, nesse momento, colocar em prática a 
proposta. Nesse primeiro encontro, concretizamos a motivação e a 
introdução. A motivação consiste em uma atividade breve de ante-
cipação que o leitor faz diante do livro que será lido, serve para criar 
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expectativas no leitor. Como atividade de motivação, apresentei 
uma projeção com imagens das capas das três edições do romance 
e solicitei dos alunos uma leitura imagética representada pelos 
símbolos que compunham as capas, coletando expectativas para 
a leitura do romance, cujas respostas foram expressas oralmente. 
Nesse sentido, essa motivação foi de ordem temática e histórica.

A introdução consiste em apresentar o autor e a obra. Segundo 
Cosson (2009, p. 61), “a introdução não pode se estender muito, uma 
vez que sua função é apenas permitir que o aluno receba a obra de 
uma maneira positiva”. Como atividade de introdução, optei por 
fazer uma exposição oral sobre a biografia do romancista, tendo 
em vista que ele era desconhecido da maioria dos estudantes de 
Letras da turma. Nesse momento, realizei a apresentação física da 
obra (exemplares das três edições, todas esgotadas), que serviu para 
realizar a indicação da leitura do texto literário, a ser retomada em 
momentos posteriores (2ª unidade do semestre) – é importante a 
delimitação do tempo de leitura para o aluno se organizar diante das 
demais atividades acadêmicas. Esse momento também foi oportuno 
para os alunos conhecerem alguns elementos paratextuais que não 
se encontrariam na versão em PDF, disponibilizada para a leitura. 

Orientamos, durante a leitura, como estratégia metodológica, 
a produção de registros, mais especificamente um diário de lei-
tura. Como aporte teórico sobre diário de leitura, utilizamos os 
escritos de Anna Raquel Machado, que define o gênero como “um 
texto produzido por um leitor, à medida que lê, com o objetivo 
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maior de dialogar, de ‘conversar’ com o autor do texto, de forma 
reflexiva” (MACHADO, 2005, p. 64). Essa metodologia possibilita 
uma nova sistemática para a prática de leitura, seja ou não do 
texto literário, em qualquer nível de ensino; torna-se um espaço 
para o leitor manifestar seus questionamentos, fazer paráfrases, 
expressar emoções e julgamentos subjetivos, relacionar o texto 
lido com outras artes, enfim, um espaço dialógico, concretizando 
a etapa de leitura. Consideramos o momento de leitura individual 
indispensável para que o leitor alcance a sensibilidade do texto.

Os alunos tiveram um espaço de, aproximadamente, um 
mês para realizar a leitura individual (extraclasse) do romance. 
Durante esse intervalo de tempo, em sala de aula, sob a regência 
do professor responsável pelo componente curricular, os discentes 
discutiram pressupostos sobre o ensino de literatura ao anali-
sarem alguns dos documentos oficiais organizados pelo MEC 
e propostas metodológicas para o ensino de literatura a partir 
do tema água (ARAÚJO; FERREIRA, 2013)24. Nesse período, 
foi possível acompanhar alguns comentários entre os alunos 
sobre o ritmo de leitura, os sabores e dissabores encontrados no 
romance, comentários esses que serviram como estímulo para 
outros iniciarem a leitura, pois houve quem iniciasse já próximo 
ao término do prazo. Ainda nesse percurso, indicamos, como 

24 O semiárido na literatura – a água dá o tom: sugestões de atividades de 
ensino. Humberto Hermenegildo de Araújo e José Luiz Ferreira (Org.).
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leitura complementar ao romance, o texto “Aurélio Pinheiro: 
tentativa de estudo crítico e biográfico”, de Américo de Oliveira 
Costa (2000) servindo como intervalo, etapa indicada por Cosson 
como atividade de curta extensão e de natureza variada – por 
exemplo, leitura de textos menores que tenham ligação com o texto 
literário. O texto indicado trata-se de uma introdução que integra 
a 3ª edição do romance e, pelo fato de a edição estar esgotada, 
consideramos por bem socializá-lo com os alunos, servindo como 
um momento de enriquecimento da leitura do texto principal e 
de conhecimentos sobre o autor.

Ao término do tempo de leitura, a continuação da sequên-
cia didática se deu ao longo de quatro encontros sequenciados. 
Primeiramente, houve oportunidade para o compartilhamento 
das leituras individuais do romance e para a leitura de fragmentos 
dos diários de leituras, consolidando a etapa de interpretação. 
Inicialmente, a primeira interpretação corresponde a “uma apreen-
são global da obra” (COSSON, 2009, p. 83), torna-se o encontro 
individual do leitor com a obra, o qual depois sente a necessidade 
de socializar:

Tendo sido concluída a leitura física, o leitor sente a necessidade 
de dizer algo a respeito do que leu, de expressar o que sentiu 
em relação às personagens e àquele mundo feito de papel. A 
disponibilização de uma aula para essa atividade sinaliza, para 
o aluno, a importância que sua leitura individual tem dentro 
do processo de letramento literário (COSSON, 2009, p. 84).
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Nesse diálogo, os alunos apresentaram as expectativas que 
tinham para com o romance e as confirmações ou não diante 
da leitura. Realizamos a leitura de alguns fragmentos do texto 
literário em sala de aula, acompanhada de comentários. O diálogo 
com os alunos talvez tenha despertado em alguns a atenção para 
elementos do romance que ainda não tivessem sido percebidos. 
Nesse sentido, sobre as reações que o texto literário provoca nos 
leitores, as OCEM afirmam que

É da troca de impressões, de comentários partilhados, que 
vamos descobrindo muitos outros elementos da obra; às vezes, 
nesse diálogo mudamos de opinião, descobrimos outra dimen-
são que não havia ficado visível num primeiro momento 
(BRASIL, 2006, p. 68).

A interpretação leva à constatação de que o aluno (enquanto 
leitor) está inserido em uma comunidade discursiva que amplia seus 
horizontes de leitura, favorecida pelas condições históricas e estéticas 
que determinam a atualização da leitura na trajetória percorrida 
pela obra. Em seguida, demos continuidade às contextualizações 
(histórica, estilística, poética, crítica, presentificadora, temática).

O exercício da contextualização corresponde às possíveis 
relações a serem exploradas em uma obra: “O contexto da 
obra é aquilo que ela traz consigo, que torna inteligível para 
mim enquanto leitor” (COSSON, 2009, p. 85). Como toda obra 
possui uma dimensão histórica, a contextualização histórica 
“abre a obra para a época que ela encena ou o período de 
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sua publicação” (COSSON, 2009, p. 86). Para subsidiar essa 
contextualização, fizemos a leitura e a discussão do texto 
“Literatura e Cultura: de 1900 a 1945”, de Candido (1976), 
destacando os elementos relacionados ao contexto de criação 
do romance em estudo. Como o texto é organizado em cinco 
tópicos, dividimos a sala em cinco grupos; cada grupo ficou 
responsável para leitura de um tópico que, posteriormente, foi 
socializado com toda a turma.

A contextualização estilística está ligada aos estilos de época 
em que a obra está inserida. “O período literário é um complexo 
estilístico, uma virtualidade que a obra efetiva de maneira pecu-
liar [...]. A contextualização estilística deverá buscar analisar o 
diálogo entre obra e período, mostrando como uma alimenta o 
outro” (COSSON, 2009, p. 87). Para isso, fizemos uso do conceito 
de Modernismo na literatura brasileira, com destaque para a 
2ª fase, e como se deu esse processo na literatura norte-rio-
grandense. Para esse momento, organizamos uma apresentação 
em slides, a partir da qual levamos ao conhecimento dos alunos 
outros romances que são vistos, pela crítica literária local, como 
exemplares desse movimento na literatura potiguar, a citar 
Gizinha (1930), de Polycarpo Feitosa, e Os Brutos (1938), de 
José Bezerra Gomes. Daí a importância de outras disciplinas 
antecederem a esta em questão, que contribuam para a necessária 
formação teórica desses professores em curso. Fizemos também 
a aproximação com o texto “A tradição do regionalismo na 



E n t r e  s a l i n a s  e  m a l e d i c ê n c i a s   |   Maria Aparecida de Almeida Rego

1 8 2

Literatura brasileira: do pitoresco à realização inventiva”, de 
Araújo (2008), texto que aborda a dialética do regionalismo em 
vários momentos da literatura brasileira.

A contextualização poética diz respeito à estruturação compo-
sicional da obra. Por exemplo, no estudo de um romance pode ser 
utilizado, como instrumento de análise, o estudo dos elementos 
da narrativa, tais como personagens, narrador, espaço, tempo 
e enredo. Fizemos a escolha da linguagem do romance Macau 
a ser estudada com mais afinco em sala de aula, observando as 
tensões que esta apresenta. Nesse momento, os alunos expuseram 
julgamentos sobre o posicionamento de algumas personagens, 
compreendidas a partir da linguagem analisada, sendo possível 
verificar, na contemporaneidade, situações semelhantes – por 
exemplo, a vileza de D. Angelina.

A contextualização crítica consiste na recepção do texto 
literário: “O confronto de leituras no tempo e no espaço é um 
diálogo poderoso no processo de letramento literário. Ele nos dá a 
dimensão do tempo e do leitor que as obras carregam consigo no 
universo da cultura” (COSSON, 2009, p. 88). Essa contextualização 
contribui para a ampliação do horizonte de leitura do leitor. Para 
esse diálogo, apresentamos uma recepção da obra em seu momento 
de aparição, parte que integra o livro Gente nova no Brasil (1935), 
do crítico literário Agripino Grieco, e uma recepção mais recente, 
o artigo “Macau: primeira aproximação” (2010), da pesquisadora 
Leila Tabosa. Ambos os textos foram capazes de mostrar aos 
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leitores contemporâneos o quanto o romance Macau é atual, ou 
seja, apresenta significado para o leitor, independente da época 
de sua publicação. O ensino de literatura deve privilegiar obras 
atuais, contemporâneas ou não. 

A contextualização presentificadora busca a correspondência 
da obra com o presente da leitura: “o aluno é convidado a encontrar 
no seu mundo social elementos de identidade com a obra lida, 
mostrando assim a atualidade do texto” (COSSON, 2009, p. 89). Já 
a contextualização temática, conduzida pelo tema central da obra 
literária, é bastante usada na escola, desde o processo de escolha 
da obra a ser estudada, e, muitas vezes, está inserida em projetos 
interdisciplinares. Para essas duas últimas contextualizações 
sugeridas por Cosson na sequência expandida, planejamos o 
desenvolvimento de algumas atividades, porém, em virtude da 
falta de tempo, não foi possível a realização de todas. Entretanto, 
a atividade orientada para a abordagem da contextualização 
temática (elaboração de material didático) foi encaminhada como 
uma das propostas para a avaliação final da unidade.

A etapa expansão, última da sequência proposta por Cosson 
(2009), tem como objetivo verificar as relações textuais que o 
leitor construirá ao aproximar o texto literário em estudo a outros 
textos já conhecidos, tornando assim um trabalho comparativo, 
observando os pontos comuns que permitem fazer a ligação de 
uma obra à outra. Os horizontes de leitura são ativados ao se 
perceber a corrente por meio da qual uma obra conduz a outras. 
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Essa etapa não se concretizou, também por falta de tempo, todavia 
foi orientado que, na medida do possível, os alunos construíssem 
essas relações nos trabalhos avaliativos da unidade, o que se 
confirmará mais à frente. 

A experiência realizada com a sequência didática expandida, 
tentando desenvolver todas as etapas, apresentou-nos como fator 
limitante o tempo que nos foi exigido pela extensão das atividades. 
Quanto a isso, faz-se necessário, por parte do professor, a flexibi-
lização das etapas, levando em consideração os níveis de ensino, 
sem a necessidade de cumpri-las integralmente, mas tendo como 
objetivos centrais a leitura e a interpretação do texto literário.

As contextualizações, no geral, tornaram-se momentos de 
compartilhamento de conhecimentos em sala de aula, a partir 
das relações estabelecidas, pertinentes com o romance em estudo, 
acompanhadas de discussões que se aproximavam das escolhas 
estéticas e temáticas do romancista, assim como das questões 
em torno do ensino de literatura; constituíram momentos de 
comentários e apresentação de estratégias de como transpor, 
didaticamente, essas contextualizações em turmas de EM. A 
escolha teórica e metodológica veio contribuir com a formação 
do professor/aluno de Letras, sem, necessariamente, a solicitação 
de atividades de produção escrita para a aplicabilidade das con-
textualizações. Nessa etapa, houve mais produção oral. 

Chegamos a considerar que as etapas metodológicas apre-
sentadas por Cosson (2009), já fazem parte da prática usual de 
muitos professores de literatura do EM, sejam os professores mais 
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conservadores, sejam os mais democráticos. Porém a diferença é 
que, da maneira como estão organizadas na proposta da sequência 
didática, essas etapas estão sistematizadas de uma forma que 
melhor conduz o estudo do texto literário na perspectiva do 
letramento. Já da maneira como são conduzidas em muitas salas 
de aula de EM, torna-se menos produtiva – por exemplo, as con-
textualizações histórica e estilística são apresentadas como início 
do processo de ensino da literatura, com apresentação do contexto 
histórico e de características dos estilos de épocas para depois 
apresentarem fragmentos de alguma obra como confirmação. 

A sequência didática expandida desenvolvida com o romance 
Macau, aqui relatada, pode ser base para o desenvolvimento de 
outras sequências com outros romances, cabendo ao professor 
fazer as devidas alterações, conforme o nível de escolaridade em 
que será aplicada. Essa proposta metodológica configura-se como 
um novo caminho para a escolarização da literatura e a efetivação 
do letramento literário, além de estar em conformidade com as 
Orientações Complementares ao EM. Entretanto, na didatização 
do texto literário desenvolvida para o Ensino Superior, fizemos 
escolhas teóricas e travamos discussões à altura do nível de ensino, 
sobretudo não esquecendo que o professor em formação atuará 
na Educação Básica, no Ensino Fundamental e/ou no EM.

A atividade de avaliação da unidade apresentada no plano de 
atuação, correspondente ao estágio, sofreu alterações que trouxeram 
resultados positivos. Estava previsto que os alunos formassem 
duplas para trocarem suas produções e avaliarem as produções dos 
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colegas. Entretanto, para aproveitar o ritmo surgido na turma, as 
produções foram apresentadas em forma de comunicação oral e 
em seguida abria-se espaço para discussões, momento de opinar, 
sugerir e criticar, o que levou os alunos a reescreverem suas pro-
duções; momentos estes bastante proveitosos para todos. 

Como atividades avaliativas, conforme plano de atuação 
e sequência didática, foram oportunizadas três propostas: a) 
produção de diário de leitura do romance; b) produção de texto 
crítico que apresentasse reflexões sobre o romance em estudo 
e o ensino de literatura; c) material didático sobre o romance 
para ser aplicado no EM. Nessa proposta de atividade avaliativa, 
diferente de muitas disciplinas da grade curricular da Licenciatura, 
não foi solicitada a aplicação de nenhuma teoria, nem a leitura 
teórica esteve como eixo principal da disciplina; ao contrário, 
foi orientado ao professor em formação a leitura literária e seu 
posicionamento diante da obra, seja no diário de leitura, seja 
no texto crítico. Considera-se, contudo, que a proposta desse 
componente curricular não se opõe às disciplinas de caráter mais 
teórico. Espera-se que o aluno/professor em formação já tenha 
cumprido outras etapas do processo de formação e que este sirva 
como intermédio entre os conhecimentos necessários no âmbito 
da teoria e crítica literária e a atuação do professor de literatura 
na Educação Básica, principalmente no EM, dando ênfase ao 
estudo do texto literário. 
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Cada aluno escolheu uma das três propostas de atividade 
avaliativa prevista para a unidade. Como todas as produções 
foram apresentadas oralmente em sala, oportunizou-se a todos 
os alunos ficar com conhecimentos das três atividades, como 
possibilidade de aplicação na Educação Básica. 

Conforme apresentado anteriormente, a grande dificuldade 
de cumprir com êxito a sequência previamente planejada foi o 
pouco tempo. Como alguns alunos se envolveram bastante com a 
metodologia e a dinamicidade das aulas, eles também reclamaram 
da falta de tempo. Nesse sentido, percebemos que para a execução 
do plano necessitaríamos de um período mais estendido. Assim, 
tanto a estagiária-pesquisadora quanto os professores em formação 
refletiram sobre a prática docente, sobre as escolhas metodológicas 
utilizadas para o estudo do texto literário, bem como sobre a 
viabilidade de aplicação diante das condições ofertadas, sejam 
de tempo, sejam de espaço.

Apresentaremos a seguir, em momentos separados, nosso olhar 
sobre os diários de leituras, os textos reflexivos e as propostas 
de atividades produzidas pelos professores em formação, a fim 
de confirmar suas leituras sobre o romance, bem como apontar 
encaminhamentos ao ensino de literatura. Do total de 17 alunos 
que concluíram a disciplina, selecionamos seis produções para 
as análises seguintes.
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Recepção de Macau

Fendas de uma intimidade: leitura 
dos diários de leituras

A obra do passado pode ser recebida dentro do horizonte de 
expectativa de leitores contemporâneos por efeito da leitura, sem, 
necessariamente, identificar a obra dentro de estilo de época. 
Essa relação dialógica entre leitor e texto faz parte do processo 
de recepção e efeito de sentido de uma obra que possibilita sua 
atualização como resultado da leitura, que também dependerá 
das experiências pessoais e de leituras anteriores do leitor (JAUSS, 
1994). Nesse sentido, apresentaremos a atualização que os leitores/
professores em formação fizeram a respeito do romance Macau 
em seus diários de leituras.

O gênero diário de leituras é um instrumento didático-edu-
cacional em que o leitor tem um espaço próprio para expor seu 
olhar reflexivo sobre o objeto lido. Nessa sistemática de leitura 
de textos, o elemento central é o ponto de vista do leitor. Por se 
tratar de um instrumento educacional, é possível ser aplicado em 
qualquer nível de ensino, uma vez que, já atingindo a competência 
leitora, o sujeito terá capacidade de se expressar diante do que 
lê. Esse mecanismo pode contribuir para o leitor desenvolver 
habilidades perceptivas, ref lexivas, argumentativas, formar 
opinião, se posicionar, dentre outras. Ana Raquel Machado 
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(2005) afirma que no diário de leituras realizamos algumas 
operações e atos:

Manifestamos nossa compreensão sobre o que nosso inter-
locutor nos diz; sistematizamos ou fazemos paráfrases para 
confirmar nossa compreensão, [...] expressamos diferentes 
tipos de reações “racionais”, [...] expressamos nossas emoções 
e julgamentos subjetivos sobre os conteúdos e sobre a forma 
como são expressos, [...] relacionamos o que nos é dito com 
livros que já lemos, com músicas que ouvimos, com peças de 
teatro e filmes a que assistimos etc. (MACHADO, 2005, p. 64-5).

No caso de um leitor de texto literário, a escrita do diário 
de leitura é uma oportunidade que esse leitor tem de dialogar 
com o autor e as personagens e ainda isento das interferências 
do professor, carregadas de referências, visto que já tem seus 
posicionamentos sobre a obra. Mesmo em situações de Ensino 
Superior, por esse gênero apresentar elementos comuns ao diário 
íntimo, torna-se um espaço de produção menos teórico. Por isso, 
nos diários de leituras produzidos pelos professores em forma-
ção, encontramos inúmeros sentimentos e emoções que esses 
leitores vivenciaram durante a leitura do romance. A princípio, 
pela própria natureza do gênero diário, que exige uma escrita 
pessoal e individual, seja no diário íntimo, seja no diário de 
leitura, percebemos diferenças no formato do texto: alguns leitores 
foram registrando suas leituras ao passo da realização, tanto 
de ordem cronológica (dia e contexto em que realizaram; por 
exemplo, na companhia da mãe, enfrentando o barulho da rua), 
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quanto de ordem progressiva do texto (capítulos); outros leitores 
foram mais objetivos e fizeram anotações e, após a conclusão da 
leitura, organizaram uma sequência lógica. Houve também os 
que revelaram resistência e dificuldade de realizarem a leitura 
literária a partir de ferramentas digitais, uma vez que a edição que 
dispusemos para a realização da leitura foi em PDF. Justificaram 
que a literatura exige a materialidade do livro. Chamou nossa 
atenção a confidência de uma leitora: a necessidade da leitura 
em voz alta no início do romance para melhor compreender as 
descrições do trajeto da viagem do protagonista. Como a leitura 
em voz alta pressupõe um interlocutor, a presença da mãe da 
leitora foi importante nesse momento. 

Nos diários, os leitores revelaram a surpresa que tiveram pela 
indicação de um romance do Rio Grande do Norte como objeto 
de estudo e até a desconfiança da qualidade: 

estranhei bastante, quase nunca do ensino fundamental ao nível 
superior, eu li ou estudei obras regionais, menos ainda uma obra 
do nosso estado [...] fiquei me perguntando se não seria uma 
obra chata, enfadonha, sem graça (REGO, 2015, ANEXO III)25. 

25 Os anexos citados estão disponibilizados em: REGO, Maria Aparecida de 
Almeida. Entre salinas e maledicências: uma leitura do romance Macau 
e sua aplicabilidade ao ensino de literatura. 2015. Dissertação (Mestrado 
em Estudos da Linguagem) – Programa de Pós-graduação em Estudos da 
Linguagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes, Natal, 2015. 
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Nesse sentido, percebemos o quanto as obras literárias regio-
nais, sejam em prosa ou em verso, estão distantes das salas de aula. 
Essa ocorrência se deve a vários fatores, entre eles: a formação 
que os professores tiveram de não contemplar obras literárias 
regionais, por isso não estão preparados para levar essas leituras 
aos seus alunos; as seletas de poemas e/ou fragmentos de romances 
presentes nos livros didáticos, que também não consideram tais 
literaturas; ou ainda o preconceito de que as literaturas regionais 
não têm qualidade, se comparadas às obras produzidas nos grandes 
centros. Uma das causas dessa problemática é apontada pela 
pesquisadora Belmira Magalhães:

Segundo o crítico gaúcho Luís Augusto Fischer, a classificação de 
regionalismo para obras que se dedicam a refletir sobre a reali-
dade brasileira, sem o eixo do nacionalismo da Semana de Arte 
Moderna, tem como causa uma visão paulista sobre a realidade 
brasileira que, na verdade, acabou preconceituosamente por 
relegar todas essas obras, sem uma análise apurada de cada uma, 
a um lugar subalterno na literatura (MAGALHÃES, 2010, p. 44).

Entretanto, o sentimento que esse mesmo leitor nos apresenta 
ao concluir a leitura do romance é exatamente o contrário:

sem sobra de dúvidas de que “Macau” é um texto riquíssimo, 
não teve um espaço merecido na época de publicação, mas 
não é menor do que outras obras literárias da época, acho que 
tenho o papel de ajudar na divulgação do livro (REGO, 2015, 
ANEXO III).
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Outro leitor, por esse mesmo estranhamento inicial, sentiu 
necessidade de pesquisar sobre a vida de Aurélio Pinheiro. Houve 
também os que se identificaram logo pelo título, pelo fato de a 
cidade romanceada levar o nome da cidade de origem de sua 
família – seria um motivo a mais para conhecer a obra. 

As descrições presentes ao longo do enredo ativaram os órgãos 
sensoriais dos leitores; a citar, o olfato ao ler as descrições da viagem 
de navio: “a riqueza das descrições me fez sentir o mesmo enjoo 
dos passageiros e sentir o cheiro acre dos vômitos espalhados nos 
corredores” (REGO, 2015, ANEXO IV); e a visão ao aproximar 
as imagens das salinas com uma pintura de Newton Navarro26 
que retrata trabalhadores em salinas (REGO, 2015, ANEXO V). 
Essa observação também recaiu sobre as riquezas de detalhes da 
arquitetura urbana, das vestimentas das personagens; enfim, as 
descrições foram bastante notadas por alguns leitores. 

Como bem afirma a estudiosa Ana Raquel Machado, os leitores 
expressam nos diários questionamentos e emoções diante das cenas 
lidas; assim, uma leitora revelou: “envolvida numa tristeza com 
os olhos cheios de lágrimas me emociono com a história de José 
Ribeiro” (REGO, 2015, ANEXO IV). Vários leitores mostraram-se 
encantados com a história de amor de José Ribeiro e Florzinha. 
Isso, talvez, deve-se à força com que os sentimentos e as paixões 
mobilizam as ações humanas, ao mesmo tempo em que confirma 
a necessidade que todos nós temos da ficção, por expressar a vida 

26 A tela “Aquarela das salinas” faz parte da série “Profissionais do RN”, de 1990.
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humana em todas as dimensões, conforme Compagnon (2009, p. 
54) argumenta: “é verossímil que só a literatura, só a leitura, só 
o romance me deem o que os outros discursos, as imagens e os 
sons seriam incapazes de oferecer”. Toda leitura provoca no leitor 
reações, sejam de aprovação, de compaixão ou de condenação, 
e os leitores aqui referidos tiveram compaixão por José Ribeiro.

Continuando com os sentimentos dos leitores, verificamos 
que eles revelaram ansiedade diante do enredo, desconfianças, 
antecipação de situações, por exemplo: o ódio de Angelina a todos 
os bacharéis deveria ter uma justificativa muito forte; criação de 
expectativas sobre as ações das personagens; projeção de destino 
(houve os que torciam para Joaquim Caetano se encorajar, não 
aceitar mais a submissão à esposa e até a trair, mas jamais a morte 
como solução); satisfação com o desfecho da trama ao ver o pro-
tagonista (Aluísio) verdadeiramente resolvido, tanto em termos 
afetivos, pois casa-se com Ester, quanto em termos profissionais, já 
que os conflitos de antes (de conquistar outras terras para exercer 
a profissão) já não o perturbam mais: “um final saboroso para 
quem sofreu melancolicamente durante todo o enredo” (REGO, 
2015, ANEXO IV). Sobre essa atribuição de sentidos e emoções 
ao texto, o pesquisador Hélder Pinheiro afirma que a

leitura pode render e os alunos vão perceber que de fato a lite-
ratura está o tempo todo falando de nosso cotidiano, de nossos 
medos, de nossas alegrias, desencantos e tantos sentimentos e 
sensações bem humanas. É dentro desta perspectiva que entendo 
o “prazer de ler”: só há prazer quando há descoberta de sentidos 
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e só há descoberta de sentidos quando somos capazes, diante da 
obra, de nos irritarmos, nos incomodarmos, enfim, ficarmos 
inquietos (PINHEIRO apud SOUSA, 2013, p. 97).

Houve também a quebra de expectativa, pois alguns leitores 
tinham em mente, por se tratar de um romance dos anos de 1930, 
uma maior exposição de denúncias sociais – por exemplo, a respeito 
dos trabalhadores das salinas. Fizeram comparação da paisagem 
de Macau com a do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, 
afirmando que o Nordeste apresentado em Macau não é tão seco, 
nem tem tanta fome e miséria quanto o Nordeste apresentado 
pelo escritor alagoano. Justificaram que a cidade romanceada 
tem progresso, prosperidade e avanços em virtude da atividade 
econômica salineira. Essa comparação só foi possível porque o 
leitor retomou vivências de leituras anteriores. Sobre “o efeito e a 
recepção” de uma obra, Jauss acentua que o efeito condicionado pela 
obra transmite orientações prévias, por isso os leitores associaram 
o romance Macau a outros romances da década em questão, pois 
“a recepção, condicionada pelo leitor, contribui com suas vivências 
pessoais e códigos coletivos para dar vida à obra e dialogar com 
ela” (JAUSS apud ZILBERMAN, 2004, p. 65).

Os leitores também confidenciaram a sensação de mudança 
durante a leitura, como também a sensação de o livro não ser 
mais o mesmo: “a morbidez do primeiro capítulo foi substituída 
por uma tempestade de situações conflituosas” (REGO, 2015, 
ANEXO III). Houve quem considerasse essa lentidão do primeiro 
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capítulo uma estratégia que o autor usou para testar o leitor. Se o 
leitor percebeu-se mudando, observou também a mudança de Dr. 
Aluísio que, se no início revelava-se despreparado para discursar, 
depois de situado na cidade e tendo que responder a situações 
conflituosas, transformou-se em um orador extraordinário tanto 
no julgamento quanto durante o processo eleitoral:

se nos primeiros capítulos o protagonista não tinha desen-
voltura para falar, no décimo oitavo põe em prática, de forma 
excepcional, suas aulas de retórica e argumentação ao conversar 
com o Oliveira e desafiá-lo na frente do Dr. Amâncio Fernandes 
(REGO, 2015, ANEXO III).

Verificaram, ainda, a capacidade que o autor teve de alternar 
momentos de tensões com momentos de calmaria, como, por 
exemplo, a relação afetiva de Aluísio e Ester logo após o conturbado 
processo eleitoral foi percebida por um leitor. 

Quanto a essa última observação, enquanto leitora, não 
havia despertado para essa ocorrência, mas de fato, se pararmos 
para pensar na gradação do enredo, teremos o julgamento e, em 
seguida, o baile; e ainda um quadro descritivo e melancólico 
da trajetória de José Ribeiro após o escândalo da gravidez de 
Tereza. Seria essa alternância uma forma de reproduzir o próprio 
movimento do mar a que os habitantes de Macau assistiam? 
Tempestade e calmaria? Aqui, a professora-pesquisadora se vê 
como leitora e sente a vontade de escrever seu próprio diário 
sobre o romance em análise. Estamos diante de processos de 



E n t r e  s a l i n a s  e  m a l e d i c ê n c i a s   |   Maria Aparecida de Almeida Rego

1 9 6

cooperação textual dos leitores, que dão novos sentidos aos 
textos lidos. Entretanto, esses novos sentidos estão inseridos 
em um limite de interpretabilidade (ECO, 1993).

Voltando aos leitores, professores em formação, alguns reco-
nheceram a necessidade de realizar outras leituras do mesmo 
romance para que sejam despertados outros olhares. Nesse sentido, 
como diz Ítalo Calvino (2004), não há muita diferença entre a 
ação de ler e reler, pois, por mais que os livros sejam os mesmos, 
o leitor mudou e com certeza encontrará novos acontecimentos 
no livro que está (re)lendo. Nessa etapa do processo, podemos 
considerar que aqueles leitores estavam no meio do caminho 
entre uma leitura impressionista e uma leitura crítica, apoiados 
ou não em teorias.

Quanto a essa necessidade de uma segunda leitura, o projeto 
da estética da recepção defendido por Jauss, segundo Zilberman 
(2004), apresenta uma proposta metodológica de leitura organi-
zada em três etapas. A segunda etapa corresponde ao horizonte 
retrospectivo da compreensão interpretativa que ilumina, em uma 
segunda leitura, detalhes ainda obscuros ao tentar “esclarecer a 
série de conjecturas dentro do contexto e procurar aspectos de 
sentido que ainda ficaram em aberto na sua coerência de conjunto 
significativo” (ZILBERMAN, 2004, p. 70).

No diário de leituras, o professor em formação revela aproxi-
mação entre as leituras presentes e leituras passadas, inserindo-se 
em um processo de intertextualidades, ao comparar personagens 
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de romances de tempos literários diferentes: “Personagem que me 
chamou bastante atenção: o Oliveira. O modo como ele é descrito, 
me fez aproximá-lo da imagem que tive, na adolescência, com os 
personagens de outra obra literária significativa, O Cortiço, de 
Aluísio Azevedo” (REGO, 2015, ANEXO III).

Para Jauss, o diálogo entre os textos só acontece a partir da 
interferência dos leitores (JAUSS apud ZILBERMAN, 2004). 
Segundo o crítico literário, a literatura pode levar o leitor a 
ter uma nova percepção do mundo, tanto no terreno sensorial, 
quanto no ético e moral. Nesse sentido, alguns momentos do 
enredo não passaram despercebidos aos leitores mais atentos 
que, motivados por questões ideológicas, apresentaram recla-
mações calorosas. Primeiramente, a maneira como o rábula 
tratava sua esposa, sempre a inferiorizando. Aqui os leitores 
mostraram suas atualizações quanto às conquistas históricas 
de gêneros, de valores e direitos humanos, não existentes 
no contexto da escrita do romance: “nesse trecho vemos o 
moralismo, machismo e a fragilidade das mulheres da época” 
(REGO, 2015, ANEXO IV). As atitudes dessas personagens são 
incabíveis no contexto atual do século XXI. Assim, percebemos 
visões de mundo diferentes. Os leitores perceberam também 
a atualização da obra quanto à temática política: “dos tempos 
passados até aqui, a maldade, ambição e o egoísmo ainda 
acontecem da mesma forma na política. Era para ter evoluído 
positivamente, mas está estagnada” (REGO, 2015, ANEXO III).  
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A respeito dessa atualização, Cosson afirma que

ler implica troca de sentidos não só entre o escritor e o leitor, 
mas também com a sociedade onde ambos estão localizados, 
pois os sentidos são resultados de compartilhamento de visão 
de mundo entre os homens no tempo e no espaço (2009, p. 27).

Em seguida, a temática do machismo referente às atitu-
des do chefe político, Oliveira, para com as mulheres que ele 
prostituía sem nenhum receio: “dar uma esmola ou prostituir 
uma moça eram para ele atos humanos” (p. 83). Por fim, os 
preconceitos de raça visíveis nas falas de algumas personagens, 
tais como Aluísio quando afirma que “o português deixou-nos 
uma desgraça – a palavra. O africano, uma desgraça maior – a 
cor. O índio, a suprema desgraça – a indolência. Não sei qual 
é pior!” (p. 87). Quanto à fala de Aluísio, um dos leitores fez 
o seguinte questionamento: “seria, então, o Dr. Aluísio um 
antipatriota por negar seu povo ou patriota pela valorização 
do sal de sua região?” (REGO, 2015, ANEXO V). Outro traço 
de preconceito percebido pelo leitor diz respeito à atitude 
de D. Fefinha quando se posiciona contra o casamento de 
Aluísio e Vivica, ao argumentar com gritos, em um momento 
de raiva, que “Aluísio é branco, inteligente, formado, honesto, 
educado. Almerinda não o quer para marido daquela negrinha 
imbecil! Já é ter coragem!” (p. 198). Diante dessas situações, 
outro leitor revelou: “é incrível como tomei partido de alguns 
personagens – algumas obras têm esse poder envolvente com 
o leitor” (REGO, 2015, ANEXO III). 
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Em sua maioria, os alunos afirmaram que o romance 
Macau, embora escrito nos anos de 1930, consegue ser atual 
à realidade do leitor contemporâneo, pelo fato de as cenas 
narradas revelarem as múltiplas faces da natureza humana, 
envolvendo intriga, hipocrisia, ódio, inveja, compaixão e justiça. 
A obra literária está inserida em um contexto histórico-cultural 
dentro do qual foi produzida e será sempre explorada por 
leitores que também estão inseridos em um contexto histórico-
cultural, sejam contemporâneos ou não da obra. Os leitores, 
aqui apresentados, no geral, identificaram-se com as ações da 
personagem Aluísio, pois recusam as injustiças e se opõem aos 
valores sociopolíticos do passado. Nesse sentido, o posiciona-
mento do leitor pode representar a sociedade ou o desejo de 
seu tempo. Quanto a esse posicionamento dos leitores, Jauss 
(1994) também apresenta uma tese que justifica a relação da 
literatura com a sociedade:

A função social somente se manifesta na plenitude de suas 
possibilidades quando a experiência literária do leitor adentra 
o horizonte de expectativa de sua vida prática, pré-formando 
seu entendimento do mundo e, assim, retroagindo sobre seu 
comportamento social (JAUSS, 1994, p. 50).

Percebemos o quanto a literatura pode levar o leitor a ter uma 
nova percepção do mundo, tanto sensorial, quanto moral e ética; 
retira o homem do estado de inércia, liberta das restrições da vida 
cotidiana, sendo capaz de elevar “a um ideal estético e ético e 
contribuirá para a paz social” (COMPAGNON, 2009, p. 36). Essa 
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é a concepção defendida pelo letramento literário apresentado 
nas OCEM e proposto didaticamente por Rildo Cosson (2009), 
nas sequências didáticas.

O texto reflexivo como constituinte das 
relações do professor em formação

Uma das atividades propostas aos alunos foi a escrita de um 
texto crítico que contemplasse as reflexões ocorridas em sala de 
aula ao longo do estudo, relacionadas tanto ao romance quanto 
às questões do ensino de literatura. A proximidade do produto 
sugerido, com o gênero ensaio, apesar de sua aparente subjetividade 
e leveza, solicitou do aluno o estabelecimento de relações do texto 
literário com o pensamento de alguns teóricos da literatura. Essa 
atividade foi a que teve menor adesão, talvez pelo fato de ainda se 
apresentar como um desafio para muitos professores em formação, 
tamanha a complexidade, por requerer conhecimentos múltiplos. 

Dentre as produções, alguns optaram pela realização de 
abordagens de aspectos sociais do romance, estabelecendo con-
textualizações com outros romances da mesma década; outros 
preferiram destacar os planos culturais e antropológicos das 
personagens como integrantes de grupos sociais com costumes 
e saberes diversos. 

Cotejaremos uma dessas produções (REGO, 2015, ANEXO 
VI), intitulada “Elementos humanistas no romance Macau, de 
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Aurélio Pinheiro”, composta por nove laudas, que tem como 
objetivo, expresso no resumo,

apresentar uma interpretação de alguns elementos do romance 
Macau, de Aurélio Pinheiro, notadamente, os que dizem respeito 
ao humanismo dos personagens, como Aluísio (angústia e 
dúvida), Dona Anunciada (compaixão, piedade), Teotônio e 
Dona Angelina (astúcia) (REGO, 2015, ANEXO VI). 

O autor desse trabalho, situado em um estágio de escrita 
entre o sujeito discente e o docente, mostra-se, sobretudo, um 
leitor literário e sensível às possibilidades de desenvolver um 
trabalho educacional de formação humanística por meio da 
literatura. Para a elaboração de sua escrita, o discente retoma 
conhecimentos anteriores, possivelmente adquiridos na aca-
demia, a citar as leituras de Aristóteles e Homero, além de sua 
aproximação com outras áreas do conhecimento, como, por 
exemplo, a filosofia. 

Quanto a esse intercruzamento de conhecimentos, retoma-
mos a afirmação apresentada em momentos anteriores sobre 
a necessidade de o professor de literatura ter conhecimentos 
múltiplos na área das humanidades (filosofia, sociologia, histó-
ria, antropologia, artes etc.), que venham contribuir para uma 
melhor compreensão da obra e que favoreçam a aplicação em 
contexto escolar.

Para Jobim (2010), é necessário que o graduando adquira, ao 
longo de sua formação, um quadro de referências, surgido pelo 
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conhecimento de obras, de crítica e de teoria literárias, como 
resultado de suas investigações. O graduando deve apreender 
criticamente as obras literárias tanto por contato direto com elas 
quanto pela mediação da crítica e da teoria literária, considera-
das mais relevantes e úteis no momento da interpretação. Nesse 
sentido, torna-se papel da universidade

habilitar o graduando a um esforço reflexivo que pode ultra-
passar as aparentes evidências [...], explorar as relações dos 
textos literários com outros tipos de texto e com os contextos 
em que se inserem (JOBIM, 2010, p. 157).

Assim, contribui para a autonomia do formando e para, mais 
tarde, enquanto professor, consequentemente, ter domínio sobre teoria 
e crítica literárias, de modo que adquira independência, consciência 
de leitura e mecanismos de análise do texto literário em sala de aula. 

Entretanto, sabemos que, pelo perfil dos alunos egressos dos 
cursos de Letras, por diversas razões, não é fácil encontrarmos 
no início do curso um leitor e estudante como o autor do texto 
em análise, que era um discente em fase de conclusão, capaz de 
apresentar com tranquilidade sua leitura do romance. Esse leitor 
crítico observou o humanismo de algumas personagens e estabele-
ceu relações com alguns teóricos da literatura (Candido, Todorov), 
com estudiosos sobre o ensino (Cosson) e com os documentos 
oficiais que regulamentam a educação brasileira. 

O discente referido, preocupado com a formação do leitor 
literário, e consciente do poder da literatura (conforme epígrafes 
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usadas em sua produção), apresenta o romance Macau como 
uma das maneiras de formar humanisticamente o aluno/sujeito 
leitor, não só para o mercado de trabalho (como defendem alguns 
modelos educacionais mais voltados para a utilitarização dos 
conhecimentos); defende o romance como meio de conhecimento 
do próprio ser humano, os aspectos sociais e morais que inquietam 
o homem “em suas dimensões passionais e racionais” (REGO, 
2015, ANEXO VI), com foco na angústia, dúvida, compaixão e 
astúcia, pertinentes a qualquer pessoa:

A literatura é uma maneira de experienciar a vida do outro como 
se esta fosse nossa. Trata-se, mais especificamente, de saber 
sobre a humanidade do outro, (do personagem), porque se trata 
da mesma humanidade do leitor (REGO, 2015, ANEXO VI).

Esse pensamento dialoga com as palavras de Todorov presentes 
em uma das epígrafes usadas pelo professor em formação, na 
qual afirma que a literatura “nos torna ainda mais próximos dos 
outros seres humanos que nos cercam” (TODOROV, 2010, p. 155). 

Ainda em sua análise, sobre a astúcia presente nas ações das 
personagens Angelina e Teotônio, retoma esse artifício expressivo 
também em Ulisses e Penélope, personagens de Homero. Se 
fizermos uma breve retrospectiva nos romances brasileiros, desde 
o romantismo à produção contemporânea, encontraremos tantas 
outras personagens astuciosas como as presentes em Macau, a citar 
Leonardinho (Memórias de um Sargento de Milícias), Capitu (Dom 
Casmurro), Pedro Bala (Capitães da Areia), Diadorim (Grande 
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sertão: veredas) e tantas outras. Por conseguinte, essa capacidade 
da inteligência humana pode ser uma das maneiras de mostrar 
ao aluno o quanto a literatura explora a natureza humana:

O professor de literatura que tem em mãos um romance como 
Macau poderá trabalhar com seus alunos não só os aspectos que 
cerceiam à moral, como, sobretudo, pode trabalhar a caracte-
rística da inteligência humana de criar estratégias para resolver 
ou alcançar determinado objetivo (REGO, 2015, ANEXO VI).

Outro destaque da natureza humana que o leitor/professor em 
formação apresenta diz respeito à paixão e à compaixão presentes 
nas ações da personagem D. Anunciada, reveladas perante os 
sofrimentos do filho. Para essa análise, o discente retomou a escrita 
de Aristóteles, que situa a compaixão como uma característica 
imprescindível na tragédia. 

Além disso, quanto aos modos de ensino de literatura no EM, o 
professor em formação afirmou que existem muitas metodologias 
e lançou mão da proposta elaborada por Rildo Cosson (sequência 
expandida), porém destacou a necessidade de, seja qual for o método, 
o professor mesclar o estudo do texto literário com o contexto.

Propostas de atividades para 
estudo do texto literário

Conforme as leituras apresentadas no capítulo anterior sobre 
o ensino de literatura, torna-se evidente a sugestão de algumas 
metodologias, bem como a necessidade de desenvolvimento de 
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atividades que melhor contribuam para a formação de leitores 
literários e o estudo do texto literário em contexto escolar. A esse 
propósito, como uma das propostas do plano de atuação era a 
produção de material didático para o estudo do romance Macau, 
a ser aplicado no Ensino Médio, propusemos aos professores em 
formação a elaboração de propostas de atividades. 

Alguns discentes já atuam como professores em estabeleci-
mentos de ensino da cidade (no geral, em colégios particulares, 
onde a exigência do diploma não é tão relevante), e se mostraram 
bastante motivados a executarem, com seus próprios alunos, 
as propostas elaboradas na graduação, inclusive como projeto 
interdisciplinar envolvendo outras disciplinas – dentre elas, artes, 
geografia, história, filosofia, sociologia. Após a elaboração, houve 
um momento em sala de aula para apresentação das propos-
tas, momento este adequado para troca de ideias e sugestões de 
aprimoramento. Houve também quem propusesse um estudo 
comparativo entre o romance Macau, de Aurélio Pinheiro, e 
o romance Caetés (1933), de Graciliano Ramos, com destaque 
para os aspectos que aproximam e distanciam as duas obras, o 
que proporcionaria um refinamento da percepção do leitor. Para 
tanto, acentuaria características do movimento modernista da 
literatura brasileira; aspectos da tradição oral para destacar as 
personagens Velho Sousa e João Valério, das respectivas obras; 
discussões coletivas após a leitura dos romances, produção de 
contos; atividades de campo e até aproximação com a poesia, 
a exemplo do poema “Açude”, de Zila Mamede, para observar 
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como a temática da natureza tanto é recorrente nesses versos 
quanto nas divagações da personagem Aluísio. Entretanto, para a 
concretização dessa atividade, pressupõe-se um estudante do EM 
enquanto leitor ideal. O discente/professor em formação deixou 
clara a necessidade de uma biblioteca escolar ideal, com vários 
exemplares das obras a serem lidas.

Dentre as atividades apresentadas pelos discentes, fizemos a 
seleção de duas propostas para tecermos comentários, sendo elas, 
ao nosso olhar, mais viáveis de se concretizarem. Por questões 
didáticas, serão identificadas por Proposta 1 (REGO, 2015, ANEXO 
VII) e Proposta 2 (REGO, 2015, ANEXO VIII).

A Proposta 1 sugere a realização de um debate abordando as 
temáticas sociais presentes no romance como culminância do 
estudo do texto literário. O debate é um gênero discursivo argu-
mentativo e, no geral, discorre sobre temas de interesses coletivos, 
proporciona a oportunidade de seus participantes opinarem sobre 
certos assuntos, com seus pontos de vista, além de dialogarem 
com o pensamento de outras pessoas, que podem ser convergentes 
ou divergentes ao seu. Na escola, o debate auxilia na prática 
de exposição oral dos alunos e, seja qual for o resultado, é um 
momento bastante rico para quem dele participa ou o presencia. 

Essa proposta apresentou a necessidade de elaboração de um 
projeto, preparado na semana pedagógica da escola, que envolvesse 
profissionais de várias áreas do ensino que compõem o currículo 
escolar. Isso mostra planejamento das ações – indispensável no 
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fazer pedagógico – e trabalho coletivo, extrapolando as aulas 
de língua portuguesa e revelando a integração entre as áreas 
do conhecimento na atuação docente. Pressupõe, ainda, que os 
demais professores terão oportunidade de se aproximar do texto 
literário. Para Ezequiel Silva (2009), o professor enquanto leitor está 
inserido dentro de uma organização, no caso o ambiente escolar. 
Nesse espaço deve haver oportunidade de cotejar e debater com o 
grupo de profissionais as ideias oriundas em diferentes campos do 
conhecimento, sendo a discussão um dos momentos mais ricos e 
produtivos do processo de leitura. Nesse percurso, a proposta do 
professor em formação dá oportunidade de socialização, entre os 
professores, do romance que será lido pelos alunos.

Na mesma proposta, a atividade motivacional para a leitura 
do romance Macau, concretizada pela exibição do filme Vidas 
Secas (adaptação do romance homônimo), possibilita o diálogo 
entre os escritores Aurélio Pinheiro e Graciliano Ramos a partir 
da aproximação de suas obras. O tempo de leitura individual é 
garantido como momento indispensável, no qual a leitura literária 
seja uma aproximação de prazer e compromisso de conhecimento 
que todo saber exige. Dentro das etapas, estão presentes estudos 
dos conteúdos “estilo de época” e “elementos da narrativa”.

Já a Proposta 2 sugere o estudo do romance Macau a par-
tir da unidade temática para estudar “identidade nacional” e 
“Modernismo na literatura brasileira”, organizada em etapas 
e com uso de outros gêneros discursivos para a formulação de 
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conceitos. A atividade motivacional se dá com a análise de tex-
tos publicitários, aproveitando os conhecimentos prévios dos 
alunos para abordar o tema “identidade nacional”. Será reali-
zada a indicação da leitura do romance, e o tempo de leitura 
individual também é garantido. Durante o desenvolvimento das 
atividades, há momentos dedicados para a socialização sobre o 
andamento da leitura do romance – esses diálogos contribuem 
para o enriquecimento da leitura de cada aluno para ativar os 
horizontes de leitura e a descoberta de algumas impressões que a 
leitura individual não visualizou. É importante que a escola crie 
esses espaços de compartilhamento, lembrando que as OCEM 
apresentam orientações a esse respeito, afirmando que

É da troca de impressões, de comentários partilhados, que 
vamos descobrindo muitos outros elementos da obra; às vezes, 
nesse diálogo mudamos de opinião, descobrimos uma outra 
dimensão que não havia ficado visível num primeiro momento 
(BRASIL, 2006, p. 68).

A Proposta 2 propõe também apresentar a leitura de poe-
mas para uma aproximação com o conceito de “moderno” e de 
“regional”. Quanto aos conteúdos, estão organizados em três 
eixos: conceituais, procedimentais e atitudinais. A atividade 
final proposta é a criação de um blog que hospedará análises do 
romance realizadas pelos alunos.

Quanto às estratégias metodológicas, em ambas as propostas 
está visível a organização das atividades por etapas que ora se 
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aproximam da sequência didática sugerida por Cosson (2009), ora 
se aproximam da sequência dialógica sugerida por Cereja (2013). 
Por exemplo, o estudo do estilo de época, presente nas duas pro-
postas, é apresentado como necessário para o aluno compreender 
a obra inserida em um tempo no qual predominam determinados 
aspectos nas produções literárias. Para Cosson (2009), o estudo 
do estilo de época é nomeado como contextualização estilística; já 
para Cereja, como movimentos de leitura diacrônica e sincrônica. 

Outros aspectos presentes nas duas propostas são os elementos 
da narrativa e a relação da literatura com a história. Todas essas 
atividades são contempladas na sequência didática de Cosson 
(2009), enquanto contextualizações (estilística, histórica, poética 
etc.), e na sequência dialógica de Cereja enquanto pontos de 
intersecções (gêneros diferentes: romance, debate, poemas, anún-
cio publicitário, blog etc.). E, ainda, o diálogo entre linguagens 
diferentes, como, por exemplo, texto literário, filme e debate que 
favorecem a aproximação entre as áreas do conhecimento.

Nas propostas apresentadas pelos professores em formação, a 
leitura do texto literário conduz tanto a contextualizações quanto 
a pontos de intersecções, havendo destaque, sobretudo, para as 
discussões coletivas a respeito do romance. Quanto a isso, Jauss 
(1994) afirma que a experiência do leitor serve como instância 
dialógica da comunicação literária que atualiza a compreensão da 
obra. O teórico alemão, segundo Nóbrega (2012), fundamenta seu 
conceito de experiência estética com base nos princípios da poética 
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aristotélica (poiesis, aisthesis, katharsis). Metodologicamente, a 
experiência da aisthesis se concretiza em um ambiente favorável à 
discussão, espaço em que o leitor externa seu ponto de vista sobre 
a obra literária e renova sua percepção de mundo. Em sala de aula, 
essa experiência acontece quando há diálogos sobre a obra literária 
e os alunos percebem que a literatura fala das condições humanas.

Quanto às questões de interpretação e atualização da obra, o 
professor Rildo Cosson (2009), na sequência didática expandida, 
propõe como uma das etapas a “contextualização presentifica-
dora”, que objetiva orientar o professor a fazer correspondência 
da obra literária com o momento presente da leitura. O papel 
do leitor é fundamental, pois ele fará relações da leitura com 
elementos de seu mundo social, compartilhando impressões, 
descobrindo dimensões da obra não vistas no primeiro momento 
de leitura.

Observamos que em mais de uma das propostas de atividade 
houve, por parte do professor em formação, uma possibilidade de 
fazer dialogar a prosa de Aurélio Pinheiro com a de Graciliano 
Ramos. Além de ambos os escritores estarem inseridos no mesmo 
tempo histórico e literário, o chamado “Romance de 30”, possivel-
mente as obras do escritor alagoano tenham sido objeto de estudo 
em outro componente curricular do curso de Letras.

Ressaltamos também que nas duas propostas em análise há 
possibilidades de concretização do letramento literário definido 
por Cosson (2009) como prática social, uma vez que os estudantes 
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farão discussão sobre o texto literário, retomada de conhecimentos 
prévios, integração com outras disciplinas e concretização de 
debate e blog, que são ações que integram cenas sociais tanto 
dentro quanto fora do contexto escolar.

Reflexões sobre o estágio

O componente curricular “Ensino de Literatura Brasileira” 
é uma disciplina complementar de 60h, oferecida pela primeira 
vez no curso de Letras Língua Portuguesa (2013.2), surgida pela 
necessidade de aproximar o discente (professor em formação) 
às discussões e metodologias que estão em torno do ensino de 
literatura na Educação Básica. No final do semestre, foi realizada 
uma avaliação da disciplina, juntamente com os discentes, a fim 
de certificarmos a validade do componente e as contribuições 
que este trouxe à formação acadêmica.

Os alunos consideraram positiva a dinamicidade com que as 
aulas foram conduzidas, tendo o professor como mediador do 
conhecimento, respeitando e incentivando a participação dos 
discentes, os quais revelaram que a experiência desse semestre 
possibilitou a redescoberta da leitura literária (no caso, romance) 
como atividade prazerosa, que havia sido ocupada no EM pelo 
estudo da história da literatura e no Ensino Superior pelas inúme-
ras teorias e críticas literárias que na maioria das vezes deixam o 
texto literário em segundo plano. A propósito dessa revelação, o 
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professor Ezequiel Silva (2012) constatou em pesquisas realizadas 
sobre formação de leitores no Brasil que,

Ao iniciar a universidade ou curso superior, a formação literária 
dos estudantes (não somente os futuros professores) tende 
a diminuir ou a se estreitar por uma série de razões, mas a 
principal é que a leitura literária é sufocada por outros tipos 
de leitura, pela preponderância de outros textos, que não o de 
natureza literária. Nestes termos, salvo raríssimas exceções, a 
universidade parece agir em sentido contrário a essa formação, 
não oferecendo, não dispondo de um bom cardápio de sugestões 
para alimentar a fruição literária dos estudantes durante a sua 
formação (SILVA, 2012, p. 26).

Durante as aulas, os discentes tiveram oportunidade para conhe-
cer obras, autores e aspectos da literatura brasileira, tendo como um 
dos objetivos a didatização da literatura na Educação Básica. Um 
aspecto mais positivo e apontado pelos professores em formação 
foi a efetivação da sequência didática, tendo o texto literário como 
condutor das aulas e das escolhas teóricas, além da diversidade de 
atividades com a liberdade de escolha, seguida de apresentações 
que se complementaram no momento das discussões temáticas. 

As propostas de atividades desenvolvidas ao longo do estágio 
foram desafiadoras tanto para os professores em formação (estu-
dantes de Letras) quanto para o estágio da professora-pesquisadora 
(autora desta pesquisa). No geral, retirou tanto os estudantes quanto 
o professor da zona de conforto, pois se distanciaram um pouco 
das práticas exercidas pelos docentes em outros componentes 
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curriculares ao longo do curso. Assim, a predisposição para o 
novo é correr o risco de errar, na tentativa de acertar, com diz 
Paulo Freire (2014, p. 36): “ensinar exige risco, aceitação do novo 
e rejeição a qualquer forma de discriminação”.

Atuar na docência assistida tornou-se uma oportunidade de 
compreender como funciona a sistemática do Ensino Superior. 
Apesar da experiência anterior enquanto professora na Educação 
Básica, o estágio possibilitou olhar para a formação do profes-
sor; funcionou também como uma formação continuada, pois 
durante as discussões e reflexões, ocorridas na sala de aula, várias 
situações vivenciadas na Educação Básica foram lembradas e 
ressignificadas. Nesse sentido, o estágio torna-se uma prática 
pedagógica indispensável ao exercício consciente do magistério, 
pois, ao longo da vida profissional, são poucas as oportunidades 
que um docente tem de ser observado em ação por outro docente. 
A aproximação com os discentes e com o professor responsável 
pelo componente curricular proporcionou mais segurança em 
sala de aula, com os quais travamos diálogos constantes sobre o 
ensino de língua e de suas respectivas literaturas. Ainda, a atuação 
viabilizou oportunidade de relacionar o objeto de estudo (estudo 
do romance Macau, relacionado ao ensino de literatura brasileira) 
com a prática de sala de aula de professores em formação. 

Ao longo da atuação, em virtude de alguns contratempos e 
necessidades surgidas na própria turma, o planejamento sofreu 
algumas alterações que permitiram maior aproveitamento das 
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potencialidades dos alunos. Não havíamos pensado, por exemplo, 
na reescrita das produções dos alunos nem na apresentação das 
produções em forma de comunicação oral, mas essas necessidades 
que surgiram na própria sala, foram apresentadas e aceitas pelo 
grupo, pois perceberam o quanto poderiam melhor organizar 
suas ideias postas no papel a partir das reflexões em sala. 

Como uma situação de ensino é, geralmente, algo orientado, 
é possível que a leitura dos alunos a respeito do romance Macau 
tenha sofrido influências da leitura da professora-pesquisadora, 
das discussões em sala de aula e até mesmo de leituras anteriores 
desses leitores. Percebemos que alguns aspectos da leitura da 
proponente da pesquisa reapareceram nas leituras dos professores 
em formação, a citar as questões sociais presentes no “Romance de 
30” e os conflitos internos da personagem Aluísio. É imaginável 
que, se os professores em formação tivessem tido contato com o 
romance fora do contexto acadêmico, as interpretações estivessem 
desprendidas de referências históricas e teóricas. Porém é possível 
verificar nos diários de leituras uma espontaneidade interpretativa 
que se distancia um pouco da interpretação da professora-pesqui-
sadora, a citar: as descrições paisagísticas dos primeiros capítulos, 
o tédio que a viagem de navio proporciona, a importância de D. 
Anunciada, a atenção dada a roupas e acessórios das personagens 
como representação cultural e de lugar social que ocupam, a 
frieza e a segurança de Aluísio após as incertezas do início da 
trama, a expectativa por denúncias sociais sobre os trabalhadores 
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das salinas, a presença de Pé-de-Pavão como melhor maneira de 
representar as desigualdades sociais do romance, a percepção de 
alternância entre momentos de tensão e leveza no enredo. 

Faz-se necessário, por fim, considerar que o texto crítico/
reflexivo traz explícitas as leituras teóricas do autor/professor 
em formação, porém como um dado interpretativo ainda não 
apresentado: a reflexão sobre o humanismo das personagens. 
Entretanto, o que o professor em formação apresenta como pecu-
liaridade humana presente nas ações das personagens (tais como 
angústia, dúvida, paixão, astúcia), a interpretação da professora
-pesquisadora encaminhou na perspectiva da linguagem como 
reveladora dessas tensões.
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Conclusão

Este estudo objetivou aproximar as pesquisas acadêmicas ao 
ensino de literatura; tornar o aluno um leitor consciente de seu 
papel enquanto observador e crítico; fazer reflexões sobre a obra 
lida, sabendo externar seus posicionamentos; além de adquirir 
o diálogo com outros textos. 

A trajetória de Aurélio Pinheiro, a partir dos estudos realizados, 
demonstra ser de um homem engajado política e culturalmente 
nas atividades em que se envolvia, tanto nas atividades de escritor 
quanto de médico. A sua produção intelectual apresenta um 
caráter investigativo e científico, a exemplo da seção “Os gênios 
através da medicina”, publicada na Revista Carioca/RJ em 1938. 
Pelo seu diversificado conhecimento regional, é tanto considerado 
escritor norte-rio-grandense quanto amazonense. 

O romance Macau, de enredo linear, apresenta a configuração 
de uma cidade interiorana no contexto do início do século XX, 
com personagens que falam de diferentes lugares. A primeira 
recepção crítica do romance, de que tivemos conhecimento, 
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realizada por Agripino Grieco (1935), revelava a potencialidade 
da narrativa e as possibilidades de estudos. As leituras seguintes 
apresentam uma multiplicidade de olhares, sejam eles aspectos de 
retomada do Realismo, aspectos descritivos da cidade, do narrador 
ou das personagens; apresentam contribuições e apontam novos 
direcionamentos para o estudo da obra de Aurélio Pinheiro, 
como as apresentadas por esta leitura, que dão conta tanto das 
tensões da linguagem quanto da recepção do romance em contexto 
educacional do século XXI. 

No primeiro capítulo, concluímos que a década de 1930 já é 
consolidada tanto no plano da cultura quanto no da literatura, 
como marco histórico de mudanças no contexto nacional que 
foram incorporadas pela prosa regionalista e que refletiam a 
realidade social do país. O romance regionalista dos anos 30 
pode ser visto, portanto, como “um instrumento poderoso de 
transformação da língua e de revolução e autoconsciência do 
país” (CANDIDO, 2002, p. 87). Assim, o romance consegue dar 
espaço a uma variedade de caminhos e multiplicidade social 
revelados pela linguagem.

Ao analisarmos, no segundo capítulo, a pluralidade de diálogos 
instaurados na organização de Macau, demos conta dos lugares 
de falas que representam grupos sociais, seus costumes e como 
se relacionam. Essa multiplicidade discursiva revela as tensões de 
uma sociedade, a coexistência simultânea de múltiplos sistemas 
ideológicos, o jogo de interesse político e de poder, ou seja, um 
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microcosmo da linguagem que reflete um macrocosmo da cidade 
sob a problemática da modernidade.

Aurélio Pinheiro, podemos dizer, faz uso intencional de 
alguns discursos que se opõem – por exemplo, o do rábula e o 
do bacharel – para, indiretamente, expressar seu julgamento de 
valor quanto ao tema da política praticada nas primeiras décadas 
do século XX no Brasil, ao mesmo tempo em que apresenta a 
tensão entre a tradição e a modernidade. O romancista não marca 
desvio da língua nas falas das personagens, mas demarca traços 
de empobrecimento linguístico de alguns, como, por exemplo, o 
comerciante Esperidião Barbosa e D. Maria, a esposa do rábula, 
justificáveis pelo atraso social e cultural do meio em que vivem. 

No terceiro capítulo, partimos da defesa da tese de que a 
literatura é um direito universal. Nossa investigação foi mediada 
pelos fundamentos teóricos de Adorno (2006), Candido (1995), 
Compagnon (2009) e Todorov (2010), que defendem a permanência 
da literatura em sala de aula, pois ela contribui para a formação 
da cidadania e para a construção da autonomia do sujeito. 

Realizamos a leitura dos documentos que regulamentam a 
educação brasileira, a citar: LDB (1996), PCN (1999), PCN+ (2002) 
e OCEM (2006), dando ênfase ao Ensino Médio e à disciplina 
de literatura. Nosso olhar recaiu, prioritariamente, aos encami-
nhamentos metodológicos que esses documentos apresentam a 
respeito do texto literário em sala de aula. Percebemos um esforço 
gradativo em defesa da presença da literatura no currículo escolar, 
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apesar de ainda existir um hiato entre as propostas dos documentos 
e a realidade da maioria das escolas brasileiras. Embora ainda 
sejam muitos os estudos que confirmam a presença da história 
da literatura e das interpretações cristalizadas de obras canônicas 
na sala de aula, há também um crescente número de estudos que 
apontam estratégias e alternativas.

Realizamos um levantamento de algumas pesquisas a res-
peito do ensino de literatura nas últimas décadas. Esses estudos 
apresentam reflexões já consolidadas e contribuições teórico-
metodológicas singulares que reconhecem a importância de que o 
estudo do texto literário deve se importar com vários fatores, como 
estética, história, estilística, contextos, dentre outros que podem 
configurar a prática social da leitura literária, constituindo-se 
assim o letramento literário.

No último capítulo, a pesquisa encaminhou uma breve discus-
são sobre a necessidade de repensar a formação do professor. Para 
isso, fizemos uso do pensamento de Paulo Freire (2014) e de outros 
estudiosos que acreditam que a mudança no processo formativo 
do professor, consequentemente, acarreta em mudanças em sua 
prática de ensino nas escolas. Para Leahy-Dios (2001), uma das 
estratégias é aproximar cada vez mais os cursos de licenciaturas à 
realidade das escolas, bem como buscar relacionar as disciplinas 
específicas do curso de Letras ao fazer social e político.

Em seguida, a pesquisa se conduziu para o relato de uma 
experiência de atuação no Ensino Superior, com o estudo sobre 
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o romance Macau, na perspectiva de preparar os professores em 
formação à aplicação do texto literário na Educação Básica. Para 
tal, realizamos a sequência didática partindo daquela sugerida 
por Rildo Cosson (2009). Observamos que algumas das etapas 
da sequência didática já fazem parte da prática usual de muitos 
professores e que sempre haverá a necessidade de adaptarmos a 
proposta didática conforme a realidade da turma.

Após a etapa de aplicação, partimos para a realização de uma 
leitura da recepção dos alunos/professores em formação a respeito 
do romance Macau. Em sua maioria, os alunos afirmaram que o 
romance consegue ser atual à realidade do leitor contemporâneo. 
Desse modo, percebemos que a obra literária está inserida em um 
contexto histórico-cultural dentro do qual foi produzida e será 
sempre explorada por leitores que também estão inseridos em um 
contexto histórico-cultural, sejam contemporâneos ou não da obra. 

Já nas propostas de atividades, observamos a indicação, por 
parte do professor em formação, de fazer dialogar a prosa de 
Aurélio Pinheiro com a de outros romancistas brasileiros. Ainda, 
as propostas se configuram como práticas do letramento literário 
definido por Cosson (2009).

Quanto aos leitores/professores em formação aqui apresen-
tados, torna-se importante pontuar algumas considerações. Em 
conformidade com a primeira tese defendida por Jauss (1994), 
em seu projeto teórico da Estética da Recepção, o processo de 
recepção e efeito de uma obra possibilita sua atualização como 
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resultante da leitura, sendo o leitor responsável por essa atuali-
zação, dependendo de suas experiências pessoais e de leituras. É 
nítida a percepção de conhecimentos adquiridos anteriormente, 
em outras experiências de leituras e/ou pessoais. 

Segundo Jauss (1994), a obra evoca o horizonte de expectativa 
e as regras do jogo. Nesse sentido, as temáticas recorrentes nessas 
leituras são desenvolvidas em outros romances da década de 1930, 
considerada como 2ª fase do movimento modernista brasileiro. 
Apesar da predeterminação do horizonte como perspectiva que 
“abarca e encerra o que pode ser visto a partir de certo ponto” 
(ZILBERNAM, 2004, p. 134), cada leitor reage individualmente. 
No corpus analisado, foi possível constatar essa premissa quando 
observamos que cada leitor, a seu modo, atinge os limites den-
tro dos quais a obra pode ser compreendida. Percebemos com-
preensões diferenciadas de acordo com o repertório de leituras 
dos leitores em análise, entretanto sem ultrapassar os limites de 
expectativas que o romance aponta.

Longe de esgotar questões voltadas ao estudo sobre o romance 
Macau, bem como ao ensino de literatura, apresentamos alguns 
encaminhamentos pertinentes sobre o romance nos anos de 1930, 
com a presença da prosa regionalista como extensão da prosa 
brasileira e o estudo do texto literário em sala de aula. Tais aspectos 
mostram a pertinência de pesquisas de âmbito acadêmico quanto 
aos estudos literários voltados para a compreensão do moderno 
romance brasileiro. Deixamos claro que as escolhas temáticas 
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enfocadas nesse estudo não são as únicas a serem exploradas com o 
romance em questão. O importante é proporcionar conhecimentos 
sobre a literatura brasileira, a partir de leituras e pesquisas que 
possibilitem estudos da memória cultural e da tradição literária do 
Brasil, conforme Bueno (2006, p. 27) afirma: “É possível projetar 
para discuti-los, muitos dos elementos que fizeram do romance 
de 30 um passo decisivo de nossa tradição literária, cujos efeitos 
se espalham até hoje por toda a cultura brasileira”.

Esperamos, com isso, ter cumprido uma dupla tarefa que nos 
foi pensada no início dessa empreitada: apresentar uma leitura 
do romance enquanto leitora crítica e contribuir para a recepção 
da obra em situação de ensino. Desse modo, esperamos que os 
leitores deste livro possam levar contribuições da crítica literária 
à sala de aula. 
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