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Resumo 
Esta tese está situada na vertente sociocognitiva da Análise Crítica do Discurso e tem por tema a 

construção do mito a partir da inter-relação das categorias sociedade, cognição e discurso.  Temos por 

objetivo geral contribuir com estudos a respeito da construção mítica de Cora Coralina, a partir da 

inter-relação sociedade, cognição e discurso. São objetivos específicos: 1) examinar a construção 

mítica de Cora Coralina pela obra poética da autora; 2) analisar a maneira pela qual o discurso da 

crítica literária na mídia jornalística representa a autora publicamente a partir da relação intertextual 

com sua autorrepresentação e as implicações dessa representação pública no discurso propagandístico; 

3) verificar como o contexto social, o contexto cognitivo e o contexto discursivo se inter-relacionam, 

tornando-se representativos da forma pela qual o discurso opera nas dimensões social, cognitiva e 

discursiva; 4) explorar os complexos imaginários das representações textual-discursivas. A pesquisa se 

justifica, pois os estudos realizados sobre Cora Coralina não trataram, até o momento, de sua 

constituição mítica de forma sistematizada, a fim de evidenciar a maneira pela qual o mito emerge na 

formulação discursiva, articulando o individual com o social. Para tratarmos desta questão, buscamos 

nossa fundamentação teórica e metodológica na vertente sociocognitiva da Análise Crítica do Discurso 

e na Teoria de contextos de Teun A. van Dijk. Também, elegemos como embasamento teórico 

pressupostos da fenomenologia de Merleau-Ponty e das teorias de memória por armazéns, além dos 

estudos sobre representações sociais postulados pela Psicologia Social e dos estudos sobre complexos 

imaginários de Edgar Morin.Nosso enfoque, portanto, é transdisciplinar, com o objetivo de construir 

um aparato teórico próprio, necessário para atingir nossos objetivos de pesquisa. O procedimento 

metodológico é teórico-analítico e seguiu os seguintes passos: 1) a seleção dos corpora e o 

agrupamento dos textos foram realizados com dois tipos de material: textos da autora e textos da 

crítica literária em mídias jornalísticas impressas; 2) a identificação, nos textos da autora, de núcleos 

descritivos das fases da vida que compuseram o percurso narrativo do herói; 3) o exame das categorias 

contextuais na constituição do ethos discursivo com base nesses núcleos; 4) a subdivisão dos textos da 

crítica em dois grupos – os anteriores à projeção pública do nome da autora e os que a projetaram em 

nível local e nacional, e neles foram identificados e discutidos os posicionamentos ideológicos que 

guiaram suas avaliações; 5) a identificação e a verificação, nos textos que projetaram o nome da 

autora, a partir da intertextualidade e da interdiscursividade e dos sistemas de crenças subjacentes que 

propiciaram a construção mítica da imagem de Cora Coralina. Os resultados obtidos indicam que: 1) a 

construção do mito de Cora Coralina tem um percurso manifestado linguisticamente pela própria 

autora e um percurso de discursos institucionalizados realizados por outros; 2) a construção mítica 

pelo ethos discursivo transforma Aninha em Cora Coralina que se constrói e é construída amalgamada 

à cidade de Goiás; 3) o mito de Cora Coralina traduz os anseios sociais sobre a ressignificação do 

papel social do idoso, da mulher e das culturas locais que compõem a sociedade brasileira. 

Palavras-chave: construção mítica, sociedade, cognição, discurso. 
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Abstract 

This work deals with a socio cognitivist point of view of the Critical Analysis of the Speech and it´s 

subject is the construction of a myth by the speech from the inter relationship of the categories society, 

cognition and speech. The general objective of this work is to contribute with studies of the mythic 

construction of Cora Coralina. It´s specific objectives are: 1) to examine the mythic construction of 

Cora Coralina by the poetic’s work r; 2) to analyze the way how the speech of the literary criticism in 

the journalistic media has been using the auto representations of the author to represent her publicly; 

3) to verify how the social context, the cognitive context and the speech context are related and 

became representatives of the way how the speech is used in the social, cognitive and speech 

dimensions; 4) to explore the imaginary complexes of the discursive textual representations. The 

research is justified because the studies realized about Cora Coralina don´t treat, until this moment, the 

mythic constitution in a systematic way to make evident how the myth may be found in the discursive 

formulation, articulating individual and social perspectives. To deal with that we have chosen our 

theory and methodology foundation in the socio cognitive perspective of the Critical Analysis of the 

Speech, and the Theory of Contexts of Teun A. van Dijk (2012). We have also elected the 

phenomenological precepts of Merleau-Ponty and the theories of the multi-store model of memory, as 

a theory base. It means that our focus is to make a study of trans-discipline with the objective to build 

it´s own theory. The methodology procedure is analytic-theoric and follows these steps: 1) the 

selection of a corpora and the selection of texts made by two different materials: texts of the author 

and texts of the literary criticism and publicity; 2) the identification, in the author´s texts, of discursive 

centers in each phase that composed the narrative way of the heroes; 3) the exam of the contextual 

categories of the discursive ethos made from these focus; 4) the subdivision of the critical texts in two 

groups – they came before the public projection of the name of the author, and they project her name 

in the local and national levels – and they have identified and discussed the ideological positions that 

guide their evaluation; 5) the identification and the verification, in the texts that project the name of 

the author, from the inter-text and the inter speech and the systems of beliefs that allow the mythic 

construction of the image of Cora Coralina. The results show that: 1) the myth construction of Cora 

Coralina has a way that is linguistic identified by the author herself and has a speech way that is 

institutionally realized by the others; 2) the mythic construction by the discursive ethos transforms 

Aninha in Cora Coralina, that constructs is constructed connected with the city of Goiás; 3) Cora 

Coralina´s myth traduces the social wishes of re-signify the social papers of elderly, women and local 

cultures which compose Brazilian society.  

 

Key-words: mythic construction, society, cognition, speech.  
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Resumeé 
Cette thèse est située dans la perspective du sociocognitivisme de l'Analyse Critique du Discours. Son 

thème est la construction du mythe par le discours à partir de l'interrelation des catégories société, 

cognition et discours. Nous avons l'objectif général de contribuer avec les études sur la construction 

mythique de Cora Carolina. Les objectifs spécifiques sont: 1) examiner la construction mythique de 

Cora Coralina à partir de l'oeuvre de l'auteur; 2) analyser la manière comme le discours de la critique 

littéraire produit dans les médias journalistiques se sont approprié des auto-représentations de l'auteur 

pour le représenter publiquement ; 3) vérifier comme le contexte social, le contexte cognitif et le 

contexte discursif a relations pour représenter la manière comme le discours est construit dans les 

dimensions sociales, cognitive et discursive ; 4) explorer les complexes imaginaires dans les 

représentations textuelles discursives. La recherche se justifie une fois que les études réalisées sur 

Cora Coralina jusqu'à ce moment n'abordent pas la constitution mythique de manière systématisée, 

pour donner évidence à la manière parmi laquelle le mythe émerge dans la formulation discursive, 

avec l'articulation de l'individuel avec le social. Nous avons utilisé une fondamentation théorique et 

méthodologique dans la perspective sociocognitive de l'Analyse Critique du Discours, et dans la 

Théorie des contextes de Teun A. van Dijk (2012). Nous avons aussi utilisé comme base théorique les 

présupposés de la phénoménologie de Merleau-Pontu et des théories de mémoire par entrepôt; des 

études sur les représentations sociales postulées par la Psycologie Sociale. Notre encadrement est, 

donc, transdisciplinair, avec l'objectif de construire un apparait théorique propre, nécessaire pour 

toucher notre objectif de recherche. La procédure méthodologique est théorique-analytique et a suivi 

les étapes : 1) la sélection des corpora et l'groupement des textes ont été réalisées avec deux types de 

matériaux : textes de l'auteur et textes de critique littéraire et de publicité ; 2) l'identification, dans les 

textes de l'auteur, des noyaux descriptifs des phases de la vie qui ont composé le parcours narratif du 

héros ; 3) l'examen des catégories contextuelles de la constitution de l'ethos discursif, à partir de ces 

noyaux ; 4) la subdivision des textes de la critique en deux groupes - les antérieurs à la projection 

publique du nom de l'auteur et les textes qui ont projeté son nom à niveaux local et national -, et dans 

ces textes les positions idéologiques ont été identifiées et discutés pour faire les évaluations ; 5) 

l'identification et la vérification, dans les textes qui ont projeté le nom de l'auteur, à partir de 

l'intertextualité et de l'interdiscoursivité et des systèmes de croyances subjacentes qui permettent la 

construction mythique de l'image de Cora Coralina. Les résultats obtenus indiquent que: 1) la 

construction du mythe de Cora Coralina a un parcours linguistiquement manifesté par l'auteur elle-

même et elle a un parcours de discours institutionnalisées réalisés par autres ; 2) la construction 

mythique par l'ethos discursif fait de Aninha, Cora Coralina, qui se construit et est construite liée à la 

ville de Goiás ; 3) le mythe de Cora Coralina traduit les attentes sociales sur la redéfinition du rôle 

social des personnes âgées, des femmes et des cultures locales qui composent la société brésilienne. 

Mots-clés : construction mythique, société, cognition, discours. 
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Introdução 

 

 

Esta tese está situada na linha de pesquisa Texto e Discurso nas modalidades oral e escrita do 

Programa de Estudos Pós-Graduação em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo-PUC/SP.  

Temos por tema a construção do mito de Cora Coralina a partir da inter-relação entre as 

categorias sociedade, cognição e discurso, postuladas por van Dijk (1997). A inter-relação de 

tais categorias se apresenta como importante instrumento de análise do discurso por 

considerar as representações mentais construídas e compartilhadas socialmente, seja pela 

cultura ou pela ideologia, que se manifestam nas interações verbais dos agentes sociais. A 

construção mítica só é possível, porque os discursos responsáveis por tal fenômeno se 

estruturam a partir das cognições sociais. 

A sociedade é vista como uma unidade imaginária representada por um conjunto de grupos 

sociais. Cada grupo social é definido pelas formas de conhecimento com base nos quais 

representam o mundo. Tais formas de conhecimentos traduzem as crenças e valores que 

constituem marcos de cognições sociais representativas dos grupos, por meio dos quais 

podemos identificar as motivações que guiam ideologicamente as formas de percepção 

culturalmente estabelecidas. Entendemos que é pelo marco de cognição social que se 

identifica as crenças e os valores decorrentes da projeção dos diferentes pontos de vista, que 

guiam os grupos e, portanto, os indivíduos neles inscritos. O marco de cognição social 

fornece a base do conhecimento referencial a partir do qual é possível reconhecer, no 

desempenho individual, a maneira de pensar e agir do grupo de referência. É o conjunto dos 

marcos que compõe os conhecimentos armazenados na memória social. Tais conhecimentos 

geram os sistemas de referências que propiciam a interpretação dos fenômenos, objetos, fatos 

e acontecimentos sociais que os grupos partilham de forma extragrupal e com base nos quais 

geram os conhecimentos que compartilham no intragrupo.  

A cognição é vista como a dimensão mental que processa as formas de conhecimento com 

base nas informações partilhadas e compartilhadas. Nesse processamento, entram em 

articulação além da percepção, os sistemas de memória, a linguagem, a capacidade de 
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categorização, de esquematização, a imaginação e outros sistemas associados a esses que, em 

conjunto, propiciam a experiência do homem no ambiente social em que se inscreve. Tendo 

em vista o papel da cognição na formulação do conhecimento e a base social a partir da qual 

ela é ativada, entendemos que qualquer que seja o conhecimento formulado, ele passa pela 

experiência social, e toda e qualquer experiência é antes de tudo vivida pelo indivíduo. Dessa 

forma, é estabelecida a base dialética entre a cognição e a sociedade. Por um lado, os 

conhecimentos individuais originários das experiências pessoais são guiados pelos 

conhecimentos sociais; por outro lado, as experiências pessoais originam conhecimentos que 

tendem a mudar as cognições sociais.  

O discurso é visto como uma prática construída em sociedade que se define pelos seus 

participantes, suas funções e suas ações. Mas também é um modo de representação pelo qual 

as pessoas organizam o mundo e constroem realidades. É ele, portanto, resultado dos 

processos de socialização e de estruturação social, mas também é o processo de 

singularização do ato linguageiro do homem no mundo. Em razão dessa dupla perspectiva, a 

prática discursiva é vista como reprodutora e transformadora de realidades sociais, uma vez 

que os sujeitos são propensos tanto a serem guiados pelas determinações sociais quanto à 

reconfigurá-las e ressignificá-las de acordo com as necessidades comunicativas. 

A inter-relação entre as categorias sociedade, cognição e discurso são fundamentais para a 

compreensão da interação comunicativa, uma vez que as interações só podem ser realizadas a 

partir de conhecimentos, normas e valores compartilhados socialmente e formulados 

discursivamente pelas pessoas que ao interagirem com outras pessoas tornam-se sujeitos 

discursivos e, ao mesmo tempo, atores sociais. A dimensão discursiva, portanto, é a que 

possibilita a dialética entre o individual e o social da interação. Mas é na dimensão textual, 

enquanto materialidade discursiva, que tais interações se efetuam, por isso os textos são aqui 

entendidos como o espaço da interação social, pois é nessa dimensão que os indivíduos 

ativam os conhecimentos advindos de suas experiências pessoais no espaço social. Por serem 

vistos em relação ao uso que se faz deles, os textos se instauram conjuntamente aos seus 

contextos. Estes são definidos como estruturas mentais, ou seja, construtos que representam 

as propriedades da situação comunicativa que são relevantes para produção ou compreensão 

do discurso. São os contextos que definem a todo momento e em toda situação comunicativa a 

maneira como as pessoas interpretam a situação presente e como agem nela. Tais construtos 

são (inter)subjetivos concebidos  e atualizados na interação de modo a articular 

conhecimentos de linguagem, discursivo, social e pessoal. Daí a categorização aqui utilizada 
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como contexto de linguagem, contexto discursivo, contexto social e contexto cognitivo.  O 

contexto de linguagem é relativo às variedades/variações linguísticas que ocorrem na 

enunciação. O contexto discursivo se refere, em nível mais situado, ao modelo mental ativado 

sobre a situação comunicativa e os discursos que a orientam e, em nível mais global, à 

dimensão institucional de produção caracterizada pelas categorias Poder, Controle e Acesso. 

O contexto social pode ser definido como as formas de conhecimento social construídas 

grupal ou extragrupalmente sobre acontecimentos em sociedade. O contexto cognitivo 

compreende as formas de conhecimento sociais representadas individualmente a partir de 

experiências pessoais. 

Interessa observar que esses diferentes contextos não são isolados. Eles se inter-relacionam ao 

serem projetados no evento discursivo. Devido aos passos de análises delimitados para esta 

tese, que trata da construção mítica de Cora Coralina, o contexto de linguagem não será 

tratado com especifidade. 

O tratamento que damos aqui aos textos autobiográficos de Cora Coralina leva em 

consideração os modelos de contextos postulados por van Dijk (2012), por entendermos que 

tais construtos são representativos das experiências pessoais construidas em sociedade e, 

como tais, representam as propriedades relevantes que se relacionam não apenas à 

formulação  e compreensão do discurso, mas também ao seu entorno comunicativo, suas 

condições de produção. Tudo isso em conjunto nos ajuda a examinar a maneira pela qual o 

mito de Cora Coralina se construiu a partir da projeção de uma imagem de si mesma capaz de 

ressignificar conhecimentos e valores determinados socialmente. 

Esta tese defende a construção do mito por meio da imagem de si que emerge na escrita 

autobiográfica de Cora Coralina.  

O objetivo geral da pesquisa, portanto, é contribuir com os estudos a respeito da construção 

do mito de Cora Coralina. São objetivos específicos: 1) examinar a construção mítica de Cora 

Coralina pela obra poética da autora; 2) analisar a maneira pela qual o discurso da crítica 

literária na mídia jornalística representa a autora publicamente a partir da relação intertextual 

com sua autorrepresentação e as implicações dessa representação pública no discurso 

propagandístico; 3) verificar como o contexto social, o contexto cognitivo e o contexto 

discursivo se inter-relacionam, tornando-se representativos da forma pela qual o discurso 

opera nas dimensões social, cognitiva e discursiva; 4) explorar os complexos imaginários das 

representações textuais discursivas.  
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Buscamos fundamentação teórica e metodológica na vertente sociocognitiva da Análise 

Crítica do Discurso e na Teoria dos Contextos de Teun A. van Dijk (2012). Também 

elegemos como embasamento teórico pressupostos da fenomenologia de Merleau-Ponty 

(1975, 1994, 1999) e da teoria de memória por armazéns, de Atkinson-Shiffrin, retomada por 

van Dijk e Kintsch (1983) além dos estudos das representações sociais postulados pela 

Psicologia Social e os complexos imaginários de Morin (2011). Nosso enfoque, portanto, é 

transdisciplinar, com o objetivo de construir um aparato teórico próprio, necessário para 

atingir nossos objetivos de pesquisa, que contempla uma visão crítica e, portanto, reflexiva 

sobre o objeto discurso.  

Assim, o que caracteriza a visão crítica em nossa abordagem, além da descrição das práticas 

discursivas, é o comprometimento em mostrar como o discurso molda e é moldado pelas 

relações de poder, bem como os efeitos construtivos que ele exerce sobre as identidades 

sociais, as relações sociais e sobre os sistemas de conhecimento e crença, os quais não 

costumam ser aparentes para os participantes do discurso. 

A perspectiva sociocognitiva entende que a cultura e a ideologia são formas de conhecimento 

que formam os sistemas de crenças os quais embasam as formas de representação dos 

indivíduos, dos grupos sociais e da sociedade como um todo, mas nem sempre são 

conscientes, no sentido próprio do termo. A cultura (ou as culturas) opera no eixo da unidade 

social em qualquer que seja a dimensão, na medida em que representa os sistemas de crenças 

tradicionalmente aceitos e historicamente transmitidos. A ideologia (ou as ideologias), por sua 

vez, opera no eixo da diversidade, no que se refere às diferentes percepções guiadas por 

interesses, objetivos e propósitos específicos forjados nas relações sociais intergrupais, pois 

tratam de representações acerca de condições fundamentais e modos de existência que 

definem suas identidades. Os diferentes tipos de ideologia são definidos por grupos 

institucionalizados ou de nível societário, uma vez que não há ideologia que seja particular, 

no sentido de ser pessoal. 

Para nós, tanto a cultura quanto a ideologia estão presentes nas representações sociais e, por 

coseguinte, nos eventos discursivos. Ambas serão vistas nesta tese como fenômenos 

cognitivos e sociais, porque são produtos da atividade de apropriação da realidade 

socialmente construída ao mesmo tempo em que forjam esta realidade. São, 

consequentemente, formas de conhecimento que se manifestam como elementos cognitivos - 

imagens, conceitos, categorias, mas que não se reduzem a elas. Porque, sendo socialmente 
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elaboradas e compartilhadas, contribuem para a construção de uma realidade comum no caso 

da cultura e de grupo no caso da ideologia, que possibilitam as interações sociais.  

A análise dos corpora se divide em duas partes, de modo que cada parte co mpõe um capítulo 

desta tese.  O procedimento metodológico é teórico-analítico e seguiu os seguintes passos: 1) 

a seleção dos corpora e o agrupamento dos textos foram realizados com dois tipos de 

material: textos da autora e textos da crítica literária na mídia impressa; 2) a identificação, nos 

textos da autora, de núcleos descritivos das fases da vida que compuseram o percurso 

narrativo do herói; 3) o exame das categorias contextuais na constituição do ethos discursivo 

com base nesses núcleos; 4) a subdivisão dos textos da crítica em dois grupos – os anteriores 

à projeção pública do nome da autora e os que a projetaram em nível local e nacional, e neles 

foram identificados e discutidos os posicionamentos ideológicos que guiaram suas avaliações; 

5) a identificação e a verificação, nos textos que projetaram o nome da autora, a partir da 

intertextualidade e da interdiscursividade e dos sistemas de crenças subjacentes que 

propiciaram a construção mítica da imagem de Cora Coralina. 

O material selecionado como corpora se constitui de um conjunto de diferentes discursos que 

se inter-relacionam na construção do mito de Cora Coralina: o discurso autobiográfico da 

autora em sua obra poética, o discurso da crítica literária veiculado na mídia jornalística e o 

discurso propagandístico. 

A organização da tese segue a seguinte disposição: 

Capítulo 1 - Percepção e mundo percebido. Nesse capítulo, abordamos a questão da 

produção de conhecimento, estabelecendo a relação entre o aspecto individual e social na 

produção de significado e sentidos para as coisas do mundo, e, nesse sentido, propomos 

refletir sobre o papel da percepção, da linguagem e da memória no processamento do 

conhecimento, tendo em vista experiência do indivíduo no mundo. Para fundamentar nossas 

reflexões elegemos como aporte teórico os conhecimentos construídos pela Fenomenologia de 

Merleau-Ponty (1975, 1994, 1999), pelos estudos em Ciências Cognitivas propostos por 

Johnson-Laird (1983), pela Linguística Cognitiva de Lakoff (1987) e Lakoff & Johnson 

(1999; 2002). 

Capítulo 2 – Cultura e ideologia como formas de conhecimento. O objetivo nesse capítulo 

é buscar uma compreensão que, adequada aos nossos propósitos, possa favorecer 

produtivamente a apreensão das noções complexas e multidisciplinares de cultura e ideologia 
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como formas de conhecimentos avaliativos que norteiam as experiências dos indivíduos no 

mundo. No que se refere à cultura interessa situar a maneira pela qual o termo foi concebido e 

se estabeleceu como índice da forma de existência social do homem no mundo. Depois, 

seguimos refletindo sobre alguns aspectos relevantes que situa a cultura o eixo horizontal da 

unidade social que agrega os conhecimentos estabelecidos e tradicionalmente aceitos como 

verdadeiros, com base nos quais grupos constroem os conhecimentos ideologicamente 

orientados. No que se refere à ideologia propomos a reflexão sobre alguns aspectos que lhe 

constrói o escopo e que estão pressupostos na abordagem sociocognitiva, perspectiva eleita 

para guiar a compreensão da ideologia como o eixo vertical das diferenças que se caracteriza 

pela hierarquização dos diferentes pontos de vista sobre o mundo.  

Capitulo 3 – Mito e Linguagem. Nesse capítulo propomos focalizar a temática do mito 

considerando as contribuições advindas de vários estudiosos tais como Eliade (1989, 2010), 

Barthes (1999); Levi-Strauss (1996, 2003), Leenhardt (1987), Benoist (1999), Cassirer (1976, 

1985), Campbell (1990, 2007, 2008). Nosso objetivo é delinear uma definição que permita 

situar o mito em nossa abordagem sociocognitiva. Nessa direção destacamos algumas 

características observadas por esses autores que julgamos fundamentais para que possamos 

refletir sobre o funcionamento simbólico do mito e sua relação com os modelos mentais 

arquetípicos, que traduzem dados da experiência particular em formas universais cujo 

princípio de organização nos permite capturar a realidade de forma outra, colocando em 

articulação imagens exemplares e redes de significados que dependem da articulação 

narrativa.  

Capítulo 4 – Discurso: conhecimento e prática. O objetivo desse capítulo é discutir alguns 

conceitos teóricos relacionados ao discurso que concorrem para sua compreensão numa 

perspectiva sociocognitiva. Essa compreensão associa a categoria discurso a duas outras: 

cognição e sociedade. A cognição é vista como propriedade humana desenvolvida com base 

nas representações socioculturais compartilhadas. A sociedade, por sua vez, é vista como 

construto humano que resulta de interações coordenadas e negociadas entre atores sociais. O 

discurso, por sua vez, é a dimensão que possibilita a dialética constitutiva entre cognição e 

sociedade, na medida em que se constitui ao mesmo tempo como um modo de ação e uma 

forma de representação. Com base na inter-relação dessas três categorias, o capítulo se 

desenvolve articulando ao conceito de discurso às questões relativas à memória, 

representações sociais, cultura, ideologia, contexto, intertextualidade, interdiscursividade, 

identidades, papéis sociais e ethos discursivo.   
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Capítulo 5 – Tessitura mítica na autobiografia de Cora Coralina. Esse capítulo é referente 

à primeira parte da análise. Nele objetivamos examinar a construção mítica pelos textos da 

própria autora. Nessa direção, apresentamos de início um breve levantamento historiográfico 

para que possamos situar nosso objeto de análise. Identificamos no contexto discursivo as 

categorias Poder, Controle e Acesso referentes à situação de produção do discurso literário no 

qual se inscreve autobiografia e, de forma mais situada, a instauração do pacto autobiográfico 

entre os participantes discursivos. Em seguida, propomos examinar: a) no contexto social, os 

tipos de conhecimentos sociais que possibilitam a inscrição das representações pessoais da 

autora sobre si mesma em cada fase da vida narrada; b) no contexto cognitivo, as 

representações pessoais que propiciam a constituição da imagem de si mesma como modelo 

exemplar de conduta.  

Capítulo 6 – Construção intertextual e interdiscursiva do mito. Esse capítulo compõe a 

segunda parte da análise. Nele examinamos a maneira pela qual a crítica literária na mídia 

jornalística representa Cora Coralina a partir dos textos da própria autora. As representações 

desses autores serão analisadas, tendo em vista as categorias contextuais. Assim, no contexto 

discursivo verificaremos a inscrição da situação de comunicação dos textos de Oswaldino 

Marques e de Carlos Drummond de Andrade, como fonte secundária
1
 de interdiscursividade, 

para examinar de que maneira as categorias Poder, Controle e Acesso são mobilizadas e 

mobilizam a fala institucional dos dois críticos. No contexto social interessa identificar e 

compreender quais os tipos de conhecimento social eleitos para dar suporte à composição 

estratégica do mito Cora Coralina. No contexto cognitivo focalizaremos os marcos de 

cognição social que guiam as representações discursivas.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Consideramos que a fonte primária da construção do mito Cora Coralina é a própria autobiografia.  
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1 Percepção e o mundo percebido 

 

 

1.1 Apresentação  

Muito se tem discutido sobre como compreendemos as coisas da maneira como 

compreendemos. Áreas de conhecimento como a Filosofia, as Ciências Cognitivas e a 

Linguística, especialmente, têm buscado interdisciplinarmente uma resposta para essa 

questão. Nas teorias formuladas sobre o tema, é possível verificar que os conhecimentos que 

adquirimos ao longo da vida possuem, em grande medida, raízes sociointeracionais, uma vez 

que são nas interações sociais que apreendemos e aprendemos sobre o mundo e as coisas do 

mundo. 

Nesse sentido, tem-se discutido sobre como a realidade é construída na mente do indivíduo e 

aonde se estabelece a fronteira entre o individual e o social nas representações da realidade. 

Para examinar essa questão, é necessário, primeiramente, compreender como funciona o 

fenômeno da percepção e de que maneira ela é guiada por agentes sociais nas situações de 

interação. Além disso, faz-se necessário também compreender como os indivíduos processam 

as informações que recebem por meio da linguagem e transformam tais informações em 

conhecimento. Neste ponto, não menos importante, é compreender também o papel da 

memória no processamento da informação, uma vez que esse é um importante sistema 

cognitivo que atua conjuntamente com a percepção e a linguagem (bem como a atenção, a 

consciência e o raciocínio, entre outros) para o tratamento da informação, no que se refere ao 

seu armazenamento e recuperação. Na verdade, sem a memória, não poderíamos reconhecer 

e, nem mesmo, conceber padrões para nossa experiência sensorial, a partir da qual 

construímos nossos modelos cognitivos em função dos quais concebemos e exercitamos nossa 

experiência no mundo. 

Neste capítulo, portanto, nossa proposta é abordar a questão da produção de conhecimento, 

estabelecendo a relação entre o aspecto individual e social e, neste sentido, refletir sobre o 

papel da percepção, da linguagem e da memória no processamento de nossa experiência 

social. É em função dessa experiência que criamos nossos modelos cognitivos, com os quais 

ativamos nossos conhecimentos, que se encontram em permanente interação com o que nos é 
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exterior. Na experiência interpessoal, projetamos nossos impulsos mais íntimos para, com ele, 

nos identificarmos como sendo quem somos e, nesta condição, nos situamos como agentes no 

construto da nossa própria vida, que é, fundamentalmente, vivida em sociedade.  Assim, para 

contemplar nosso intento, buscaremos nosso aporte teórico na Fenomenologia de Merleau-

Ponty (1975; 1994; 1999), nas Ciências Cognitivas de Johnson-Laird (1983), na Linguística 

Cognitiva de Lakoff (1987) e Lakoff & Johnson (1999; 2002). Não pretendemos, contudo, 

rever esses autores de uma forma ampla e sistematizada a despeito de suas importantes 

contribuições, apenas, como cabe aqui, pontuaremos noções que, dispostas de maneira 

articulada, podem nos auxiliar a compreender melhor a relação entre os aspectos individuais e 

sociais relacionados a nosso processamento cognitivo e atuação no mundo. 

 

 

1.2 Percepção e experiência do homem no mundo  

A compreensão fenomenológica da percepção advinda das reflexões de Merleau-Ponty tem 

influenciado vários estudos contemporâneos (VARELA et al, 2001; DAMÁSIO, 1998; DEL 

NERO, 1997, LAKOFF e JOHNSON, 1999) que abordam, entre outros, a relação entre  

percepção, conhecimento, corporeidade e linguagem. A revisão sobre o funcionamento do 

sistema nervoso nesses estudos confirma aspectos importantes das reflexões de Merleau-

Ponty, tais como: o sistema nervoso central tem por função a condução do impulso e não a 

elaboração do pensamento; a relação circular entre o organismo e o meio admite fenômenos 

transversais, de modo que deve ser considerado não apenas os componentes físico-químicos 

do cérebro, mas a organização dos elementos, a estrutura da mente.  

Ao considerar a perspectiva neurofisiológica da percepção, Merleau-Ponty refletiu a respeito 

da organização do movimento do corpo no mundo, buscando compreender a unidade dos 

processos sensórios-motores expressa na experiência corpórea, bem como a circularidade 

característica desse processo. O corpo, para Merleau-Ponty, é considerado como condição 

para experiência do homem no mundo, é o seu modo de ser no mundo. E não uma massa 

material inerte, em que se inscreve uma causalidade linear baseada, tão somente, no esquema 

estímulo-resposta. Também a consciência, por si só, não pode responder pela complexidade 

dos processos corporais, e, por sua vez, a sensação e a percepção não podem ser vistas como 

elementos inferiores à evidência racional. Ambas conjuntamente são, na verdade, 

imprescindíveis ao processamento do conhecimento. 
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Com base nessas reflexões, Merleau-Ponty busca esclarecer a relação entre corpo e 

consciência, bem como o processamento do conhecimento e sua relação com a sensação e a 

percepção. Inaugura, com isso, uma nova possibilidade de compreensão do fenômeno da 

percepção, privilegiando o mundo das experiências vividas como plano primeiro da 

configuração do ser e do conhecimento. Para Merleau-Ponty, a abordagem fenomenológica da 

percepção identifica-se com os movimentos do corpo e redimensiona a compreensão de 

sujeito no processo de conhecimento. Corpo e consciência não são causalidades distintas, mas 

uma unidade expressa pela dinâmica da experiência do corpo em movimento: "O corpo assim 

compreendido revelará o sujeito que percebe assim como o mundo percebido" (MERLEAU-

PONTY, 1994, p.110).  

 

1.2.1 Percepção e conhecimento 

Refletindo a respeito da organização do movimento do corpo no mundo, Merleau-Ponty 

entendeu que a experiência de qualquer coisa só pode ser validada pela estrutura humana. É 

ela que torna possível o conhecer. Mas, considerou também o fato de que a condição de 

existência de tal estrutura era estar no mundo. Para ele, “ser corpo é estar atado a um certo 

mundo” (MERLEAU-PONTY, 1994, p.205). Na perspectiva fenomenológica, a dimensão 

essencial só apresenta sentido se unida à dimensão existencial, ao mundo vivido. Essência e 

existência são, nesta perspectiva, dimensões de um mesmo fenômeno, o ser humano.  

Para nós, o ponto de maior interesse na fenomenologia de Merleau-Ponty concentra-se na 

maneira como focaliza a percepção, por ela estar fundada na experiência do sujeito encarnado, 

ou seja, do sujeito que olha, sente e, nessa experiência, interage com outros iguais a ele no 

mundo enquanto espaço expressivo e simbólico. A percepção, para Merleau-Ponty, refere-se à 

subjetividade e à historicidade, ao mundo dos objetos culturais, das relações sociais, da 

interação, e, portanto, das tensões e contradições.  

Nas suas reflexões, Merleau-Ponty considera o fato de que, no mundo, coabitam, com o ser, 

outros seres, de modo que as trocas, que, inicialmente, encaminham-se da exterioridade para 

interioridade, (re)direcionam-se continuamente em sentido inverso. Uma forma de existir é a 

condição de existência da outra. Essa reversibilidade que se constitui, primeiramente, pela 

capacidade perceptiva é a base sobre a qual a dinâmica entre indivíduo e sociedade se 

estabelece. O mundo não é apenas para um homem, mas para todos os homens que nele 
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habitam; e esse mesmo mundo só se constitui como tal passando pela experiência perceptiva 

de cada homem. (MERLEAU-PONTY, 1999). Para Merleau-Ponty, a relação do homem com 

o mundo e com outros homens não é a de um pensador com o objeto do pensamento. Diz 

Merleau-Ponty que “não podemos conceber o sujeito como meramente um intérprete, 

decifrador e ordenador da matéria sensível, de acordo com uma lei ideal que essa consciência 

possua” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 12). Significa dizer que, quando pensamos no 

mundo, é a natureza da interação com ele, no contexto de uma determinada cultura, que faz 

com que ele seja interpretado, inevitavelmente, de uma maneira e não de outra. Perceber, 

portanto, é sempre perceber a partir de certa perspectiva, de um ponto de vista específico. A 

própria natureza da percepção implica que o sujeito esteja situado em algum ponto no mundo 

num tempo e num espaço específico. E é por isso que o mundo é percebido, inevitavelmente, 

como um todo estruturado e com sentido: porque não é simplesmente um objeto para nós do 

pensamento, mas sim o lugar onde nos situamos, onde vivemos. 

Movemo-nos no mundo, fazendo uso do que nele há, reagimos emocionalmente às situações, 

agimos para modificá-lo e assim por diante. Todas as formas de interação com o mundo dão 

origem à sua significação, de modo que o significado das coisas, de certa forma, não existe 

“dentro” de nossas mentes, nem no próprio mundo, mas no espaço entre nós e o mundo.  Se 

não existíssemos como existimos, o mundo e seus objetos não teriam sentido. A ideia de um 

mundo objetivo tem sentido para nós apenas porque, primeiro, temos a experiência dele 

subjetivamente. Portanto, as coisas têm, para nós, o significado que têm em razão do nosso 

interesse por elas. É isso que molda o caráter de nosso envolvimento com elas.   

A percepção, de um lado, cria o mundo percebido e de outro, não. O mundo que percebemos 

é, em certa medida, diferente de qualquer outro. É meu mundo, porque é um mundo 

significativo e os seus significados os são para mim e não os são, necessariamente, para 

outros, assim como os são para mim. Por exemplo, meu mundo, neste momento, está 

unificado pela variada contribuição de todos os seus elementos para a tarefa na qual estou 

envolvida, que é escrever este capítulo: seus significados interrelacionados dão coerência ao 

meu mundo. Minha atividade de escrever constitui, portanto, nesse sentido, o meu mundo 

presente e ele tem os significados que tem em virtude do que faço. Mas só posso fazer o que 

estou fazendo, porque no mundo externo a mim há coisas que são independentes de mim e de 

meus interesses. Escrevo em um computador que não fui eu quem criou, o computador está 

apoiado em uma mesa que também não é minha criação. É certo que coloco esses objetos a 

minha disposição, mas a existência deles não depende de mim, do mesmo modo acontece com 
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outros elementos da situação. Se pergunto a outro a respeito do que acha sobre o que escrevi 

nestas linhas, sua resposta não depende de mim, mas da forma como percebem meu texto, e 

assim por diante. Nesse sentido, o mundo não é puramente o meu mundo e os significados das 

coisas no mundo não são significados que eu crio enquanto indivíduo, mas significados que já 

encontro no mundo. 

Chegamos assim ao ponto que, para nós, é fundamental nos estudos de Merleau-Ponty. 

Perceber não é nem receber passivamente representações dos objetos, nem criar o mundo 

apenas a partir das ideias que vamos formulando. Perceber é estar no mundo (MERLEAU-

PONTY, 1999), mas não da mesma maneira como estão os outros objetos; o sujeito da 

percepção age, mas também sofre a ação desse mundo. Agimos sobre o mundo, na medida em 

que nosso modo de perceber é sempre guiado por nossa maneira particular de ser no mundo, 

criamos e direcionamos para o outro esta forma particular de ser ao buscarmos compartilhar 

sentimentos e pensamentos. Mas também sofremos a ação do mundo. Somos sempre afetados 

pelo passado, pela simples razão de não podermos enfrentar o mundo sem quaisquer 

pressupostos, uma vez que nossas reflexões são dependentes de nosso envolvimento com e 

neste mesmo mundo: temos sempre uma memória sobre as coisas que experienciamos. Somos 

igualmente afetados, também, pelas ações presentes na relação com o outro. Nessa 

perspectiva, o ser é “no mundo” (MERLEAU-PONTY, 1994), da mesma forma em que o 

mundo é “no ser”.  

Dizer que o ser é “no mundo”, como postula Merleau-Ponty, implica que o mundo existe 

independente de pensarmos nele. Entendemos com Merleau-Ponty ser esta uma assertiva 

válida, apenas, no sentido de que nossa experiência no mundo é inesgotável. Há sempre algo a 

mais a ser experimentado no mundo. Não poderímos abarcar todas as possibilidades, porque o 

nosso lugar no mundo é sempre de uma determinada perspectiva. É um dentre os muitos 

lugares possíveis, mas é, ao mesmo tempo, único na sua especifidade e, apenas em certa 

medida, pode ser compartilhado com outros. Nesse sentido, a unidade do mundo como 

estrutura significante é, necessariamente, o correlativo de nossa experiência dele enquanto tal: 

o mundo sem sujeitos da experiência não poderia ter qualquer sentido ou significado, uma vez 

que um sentido ou um significado é sempre para alguém. Um mundo com sentido, um mundo 

significativo não pode ser um mundo em si mesmo, um mundo tal como seria se ninguém o 

experimentasse. Decorre disso entender que o mundo é uma espécie de cenário de nossas 
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vidas que surge no despertar de nossa consciência
1
 sobre ele. É nele que desempenhamos 

nossas vidas, formulamos nossos pensamentos e construímos conhecimento, ou seja, 

interagimos com o que nos é exterior. Portanto, em Merleau-Ponty, já encontramos a base da 

relação entre o indivíduo (o corpo) e a sociedade (mundo percebido). Para ele esta relação se 

inicia pelo processo perceptivo, que se inscreve de forma fundamental para estabelecer a 

relação entre o homem e o meio em que vive. 

Os meios pelos quais estabelecemos relação com o que nos é externo são sempre simbólicos. 

O simbólico surge como estruturação das relações do homem com o mundo, uma vez que não 

há acesso direto aos objetos do mundo, mas sim um acesso mediado, isto é, feito através de 

recortes do real operados pelos sistemas simbólicos de que o homem dispõe. A linguagem é o 

principal sistema simbólico por meio do qual esta mediação se estabelece.  

 

1.2.2 Linguagem, referências do mundo e processos cognitivos  

Para as ciências cognitivas, a percepção e linguagem têm sido fonte de intensas e sofisticadas 

pesquisas, num esforço de compreensão sem precedentes. Estudos em Psicologia e 

Linguística têm unido esforços para compreensão desse fenômeno. A relação, inclusive, entre 

esses dois campos de conhecimento é muito significativa, sobretudo, quando a Linguística 

considera a dimensão cognitiva da utilização da linguagem. Entram em jogo, nesse caso, além 

da percepção, habilidades e capacidades tais como as de categorização, abstração, 

esquematização e memória, que podem ser investigadas sob as duas óticas. A Linguística 

Cognitiva tem um envolvimento especial com essas questões, que são mais prototipicamente 

ligadas à Psicologia, porque lida direta e sistematicamente com a relação entre linguagem e 

cognição propondo um isomorfismo, ao menos parcial, entre linguagem e cognição, ao 

assumir que parte dos princípios que governam a cognição está presente, de forma 

semelhante, na linguagem. Nesse campo de estudos linguísticos, a percepção tem status de 

nível básico com relação aos processos ligados à linguagem e aos conhecimentos em geral.   

A linguagem estabelece a relação entre as referências do mundo e os processos cognitivos e, 

por se configurar num sistema de comunicação motivado por um sistema de representação 

simbólica sobre as coisas, os acontecimentos, as situações e as ações, ela tem um lugar central 

                                                 
1 Consciência, aqui, é vista como uma faculdade mental. 
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ao lado da percepção e dos demais processos cognitivos, tais como a memória, o aprendizado, 

a imaginação, o raciocínio.   

Assumimos de início, portanto, que a linguagem como parte integrante da cognição se 

fundamenta, assim como os demais processos cognitivos, nos fatores sociais, interacionais e 

culturais, pois a dimensão cognitiva se constrói com base nesses fatores, uam vez que as 

mentes não são entidades autônomas. É por meio da interação social que a cognição e a 

linguagem surgem, estruturam-se e desenvolvem-se. Considerando esse enfoque, entendemos 

que as representações linguísticas estão relacionadas aos mecanismos conceptuais, 

amplamente investigados, sobretudo, pela Psicologia Cognitiva, tais como categorização, 

conceptualização, organização, mapeamento conceptual, analogia, esquematização e 

inferenciação, que são de fundamental importância para a emergência, estruturação e 

recuperação do conhecimento. 

Por entendermos que a linguagem e a cultura são facetas imbricadas na cognição, acreditamos 

que a diversidade linguística e cultural podem ser vistas conjuntamente como recursos 

compartilhados que refletem aspectos específicos do modo de vida e pensamento de grupos 

sociais, ou sociedades inteiras. Mas também são indicativas daquilo que é universal na 

neurofisiologia do corpo, na estruturação da mente e na construção da experiência humana no 

mundo. Pois, línguas e culturas diferentes não implicam cérebros, mentes e cognições 

diferentes, apenas revelam que existem diferentes formas de perceber e agir no mundo.  Em 

outras palavras, embora as potencialidades biológicas dos seres humanos sejam as mesmas, as 

pessoas nascem e vivem em comunidades, e nelas aprendem a pensar o mundo tal como ele se 

constrói pela língua, pela cultura, pela sociedade. 

Essa é uma evidência já constatada por muitos estudiosos. Wierzbicka, por exemplo, diz que 

“as estruturas sintáticas de uma língua codificam certos significados específicos que, pela sua 

natureza, incorporam certa visão de mundo”
2
 (WIERZBICKA, 1979 apud PAWLEY, 2002, 

p.110, tradução nossa).  Isto é, a estrutura gramatical de uma língua pode refletir diferentes 

processos de conceptualização, uma vez que até mesmo os padrões de combinação das 

diversas estruturas de uma dada língua são decorrentes de processos que se efetuam no nível 

do sistema conceptual humano (LANGACKER, 1987).   

                                                 
2 “[...] the syntatic structures of a language codify certain language-specific meaning and so, by their very nature, incorporate 

a certain view of the world”. 
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O sistema conceitual humano, portanto, estabelece o percurso entre a percepção e a 

construção do modelo mental dialeticamente articulado a um recorte cultural. Para Lakoff e 

Johnson (2002), nosso sistema conceitual não costuma ser algo que normalmente tenhamos 

consciência, pois pensamos e agimos de forma mecânica na maior parte de nossos pequenos 

atos da vida cotidiana. Em geral, seguindo certas linhas de conduta que não se deixam 

facilmente apreender. Para esses pesquisadores, um meio de se investigar o sistema conceitual 

é considerar a linguagem, uma vez que a comunicação está fundada sobre o mesmo sistema 

conceitual que utilizamos pensando e agindo (LAKOFF & JOHNSON, 2002). Isso, porque as 

estruturas de conhecimento que guiam nossas percepções são, em grande medida, reguladas 

por ela, numa contínua interação entre práticas socioculturais e esquemas cognitivos e 

linguagem. É a partir desses fatores que organizamos e damos forma às nossas experiências, 

ou seja, conceitualizamos e categorizamos o mundo e as coisas.  

Categorizar é, enquanto atividade mental, a ação que nos permite oferecer uma ordem à 

imensa variedade de informação e entidades que constituem o ambiente externo, atribuindo-

lhes significações particulares, com o propósito de resolvermos certas disponibilidades e 

atingirmos objetivos relacionados às nossas necessidades. Categorizamos porque precisamos 

construir cognitivamente representações resultantes de nossa interação com o mundo. Ou seja, 

o fato de criarmos categorias está relacionado à nossa necessidade de dar sentido às coisas. 

Desse modo, todas as atividades que realizamos estão relacionadas à maneira como 

categorizamos o mundo. De acordo com Markman, a categorização “é uma forma de 

simplificar o ambiente, de reduzir a carga na memória, e de nos ajudar a armazenar e 

recuperar informações de forma eficiente"
3
 (MARKMAN, 1989, p. 11, tradução nossa). 

Temos, muitas vezes, a impressão de que apreendemos as coisas como elas são e não como 

nos parecem ser. Dificilmente nos damos conta de que uma grande proporção de nossas 

categorias não são categorias de coisas que existem naturalmente no mundo, são categorias de 

entidades abstratas como eventos, ações, emoções, relações espaciais, relações sociais. 

A investigação do modo como pensamos e produzimos conhecimento, a compreensão de 

como categorizamos é, nas palavras de Lakoff, “um ponto central para a compreensão daquilo 

que nos faz humanos”
4
 (LAKOFF, 1987, p.6, tradução nossa). E, por isso, é também o que 

                                                 
3 “Categorization, then, is a means of simplifying the environment, of reducing the load on memory, and of helping us to 

store and retrieve information efficiently”. 
4 “An understanding  of how we categorize is central to any understanding of how we think and how we function, and 

therefore central to an understanding of what make us human”. 
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torna possível afirmar que a linguagem, antes de refletir objetivamente a realidade, impõe ao 

mundo uma organização e interpretação. Desse modo, construímos por meio da linguagem 

um sistema de configuração conceitual, que é o que atesta o modo pelo qual apreendemos e 

arquitetamos o nosso entorno biopsicossocial.  

Seguindo nessa direção, Talmy (1988), afirma que conceitualizamos e exprimimos 

linguisticamente interações físicas através de esquemas pré-conceituais (ou seja, perceptivos - 

os quais se fundamentam na nossa experiência cinestésica) e, metaforicamente, interações 

psicológicas e sociais em termos desses mesmos esquemas. Posto dessa forma, não há 

distinção absoluta entre as dimensões perceptual e conceitual. Assim, como o sistema 

conceitual faz uso de partes importantes do sistema sensório-motor para construir o sentido, o 

sistema sensório-motor é responsável pela formação do sistema conceptual. Considerando 

essa perspectiva, o aspecto semiológico das categorias linguísticas, portanto, decorre 

sobremaneira das inter-relações entre nossa constituição biológica e nossas experiências no 

mundo, o que resulta em estruturas de conhecimento organizadas na forma de domínios 

sociocognitivo. Os conhecimentos sociais, conforme veremos com mais detalhes no capítulo 

2, são guiados pelos nossos sistemas de crenças. Isso nos permite afirmar que a atividade de 

categorização está relacionada aos domínios cognitivos e culturais.  

Esses domínios nos permitem fazer inferência que vão além da dimensão da linguagem. Eles 

funcionam na cognição como padrões recorrentes formulados estrategicamente para regular as 

ordenações das experiências: organizam-se como estruturas significativas, principalmente, a 

partir do movimento do corpo no espaço e das características do entorno em geral. São essas 

estruturas que guiam o processo de compreensão e construção do conhecimento.      

É importante ressaltar que o processo de categorização, que permite ordenarmos cognitiva e 

discursivamente o mundo à nossa volta, é entendido como a função primária da linguagem. A 

categorização reflete as experiências compartilhadas pelos indivíduos, em diferentes 

projeções e figurações da realidade vivenciada, das mais concretas às mais abstratas, o que 

permite que as construções linguísticas sejam interpretáveis e a comunicação ocorra. 

Os estudos sobre categorização desenvolvidos por Rosch (1975, 1977) em Psicologia, abriram 

a possibilidade de compreender que as línguas não são formadas por categorias tradicionais
5
, 

                                                 
5 As categorias tradicionais foram identificadas por Aristóteles. Para o filósofo, elas foram entendidas como o “predicado da 

proposição; daí que ele chame de categorias do ser e, (...) categorias às diferentes classes do ser ou às diferentes classes de 

predicados que se podem afirmar de um sujeito” (Lalande, 1999, p. 142, grifos no original). 
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mas por categorias prototípicas. Enquanto nas categorias tradicionais os membros que a ela 

pertencem têm todos os traços que a enquadram na categoria, nas categorias prototípicas há 

um membro básico ou central, que comporta todas as características da categoria, e membros 

mais periféricos, que perdem alguns dos traços da categoria, afastando-se em maior ou menor 

escala do membro central ou prototípico. 

Na linguística, esse tipo de abordagem prototípica está refletido nos trabalhos de Fillmore 

(1982) e Lakoff (1987). Os autores assumem que os falantes de uma língua constroem 

conhecimento sobre o mundo, baseados em suas experiências e com base em sua cultura. 

Esses conhecimentos são chamados de estrutura por Fillmore e modelos cognitivos 

idealizados por Lakoff. Nesse sentido, velho pode ser compreendida como uma categoria 

prototípica, uma vez que existe um modelo mental padrão construído socialmente que guia 

nossa percepção em relação a essa categoria social. 

 

1.2.2.1 Linguagem e interação social  

A organização do mundo e a fixação de um consenso a respeito do mundo constitui a lógica 

necessária para a formação cultural dos grupos ou de uma sociedade. Para Bourdieu (1989), 

essa organização cumpre uma função político-ideológica de legitimar e sancionar um 

determinado regime de dominação que, em outras palavras, pode ser descrito como o modo de 

perceber o mundo. O mais eficiente meio de trocas simbólicas, como já sugerimos, é a 

língua(gem). E, sob a interação linguística, pesam diversos fatores: a força da situação de 

comunicação, o planejamento, as imagens que o falante forma do interlocutor entre outros. 

Portanto, o elemento que torna a forma linguística um signo (um significante associado ao um 

significado) não é sua identidade como sinal, mas sua mobilidade específica; isso quer dizer 

que a compreensão da palavra no seu uso particular depende da compreensão da orientação 

que é conferida a essa palavra por um contexto e uma situação precisa. Nesses termos, a 

palavra “está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” 

(BAKHTIN, 2006, p. 99). A língua vista como fenômeno social de interação é um centro 

organizador para o qual converge tanto o pensamento quanto a necessidade de comunicar. 

Não é possivel vê-la isoladamente como uma ou outra coisa, se o que se deseja é relacioná-la, 

ao mesmo tempo, tanto à subjetividade humana quanto à exterioridade do ser, com vista para 

a qual o próprio ser se constitui no mundo como sujeito. O uso da palavra, nesse sentido, 
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sempre comporta duas faces: ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, 

como pelo fato de que se dirige para alguém (BAKHTIN, 2006).  

Diferentes de outros animais condicionados aos mecanismos institivos de adptação, nós 

humanos criamos instrumentos e sistemas de signos cujo uso nos permite transformar e 

conhecer o mundo, comunicar nossas experiências e desenvolver nossas funções cognitivas. 

Tais funções têm origem nos processos sociais para os quais a linguagem, e em particular, a 

palavra
6
, é essencial. Entretanto, a palavra, vista como um sistema articulado de signos, 

construído socialmente ao longo da história, veicula significados instituidos que só adquirem 

sua significação concreta no contexto da interlocução. Por isso é que, sendo social, a palavra é 

representativa da nossa forma de cultuar e cultivar nosso entendimento do mundo. Mas, por 

sempre proceder de alguém, ela é atualizada, tendo em vista necessidades particulares de 

significação que, a seu turno, depende de variáveis relacioandas à situação de comunicação, 

dentre as quais os interesses, os objetivos e os propósitos individuais.  

Assim, como sujeitos tudo que realizamos, sobretudo, por meio da língua que utilizamos, é 

direcionado novamente para o social. Por isso podemos dizer que, se por um lado o sujeito é 

guiado pelas determinações socioculturais, o próprio mecanismo linguístico lhe faculta a 

reformulação constante dessas determinações, a fim de que possa atender seus objetivos 

comunicativos. Isso implica tanto a reprodução quanto a possibilidade de modificação dos 

conhecimentos veiculados pela palavra. Disso decorre que a interiorização de determinadas 

condições sociais, as quais se inscrevem e são inscritas pela palavra, é resultado da trajetória 

do sujeito na sociedade e é, também, a condição para que dela o indivíduo participe como 

sujeito. Dito de outra forma, nossas funções psíquicas têm origem nos processos sociais e os 

signos linguísticos são sinais que remetem ao objeto sinalizado em virtude, unicamente, da 

relação artificial e variável que nós humanos estabelecemos socialmente (VYGOTSKY, 

1988). 

Significado e sentido, nessa perspectiva, não correspondem à mesma coisa. Trataremos dessa 

distinção com mais detalhes no capítulo 4. Por hora, gostaríamos apenas de pontuar que o 

sentido é um todo fluido e dinâmico, ele é a soma do que as palavras evocam na nossa mente. 

O significado é uma construção social de origem sócio-historica e de natureza relativamente 

estável. São os significados a possibilidade de mobilizarmos os sentidos que queremos dar ao 

                                                 
6 “Palavra” aqui está sendo utilizado no sentido em empregou Bakhtin, ou seja, na sua dimensão de uso, portanto pode ser 

entendida como discurso. 
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que dizemos, de modo que as alterações de sentido não afetam a estabilidade do significado. 

As palavras adquirem sentido no contexto do discurso; logo, a variação de contexto implica 

variação de sentido. Quando estabelecemos certo grau de estabilidade aos sentidos (dada a 

recorrência com que o utilizamos), então, os sentidos se configuram em significados. 

 

1.2.2.2 Contextos e interação social   

No mundo prático, é preciso saber reconhecer a situação na qual nos situamos para perceber 

as coisas do mundo que se impõem a nossa cognição. Por exemplo, quando vejo o texto que 

estou escrevendo, vejo-o relacionado ao uso que farei dele (ou mesmo, ao uso que outras 

pessoas podem fazer dele) em determinadas condições. Só assim escrevê-lo faz sentido para 

mim. Esse fazer sentido não é algo que se possa utilizar para mensurar propriedades físicas, 

mas é algo que construímos, tendo em vista a dinâmica de nosso pensamento em relação à 

situação comunicativa na qual nos encontramos, para atingir objetivos específicos. Portanto, 

pelo fato do homem atribuir significado às coisas, e com ele mover sentidos nos textos de 

acordo com suas intenções comunicativas, é preciso que se considere uma dimensão que 

possa responder pela forma como as coisas do mundo lhe parecem ser o que são, além dos 

seus significados já estabilizados. Assim, compreender o conceito de texto é ter em mente 

qual é minha finalidade ao utilizá-lo. Portanto, conjuntamente com a noção de texto, instaura-

se a noção de contexto, ou seja, aquilo que vem junto com o texto.  

Os contextos na perspectiva sociocognitiva são de natureza cognitiva e social, porque são 

construidos na mente de cada indivíduo com base nos conhecimentos socialmente 

compartilhados, conforme veremos com mais detalhes no capítulo 4. Aqui importa pontuar 

que a cada atualização discursiva, tais conhecimentos se articularm para guiar as interações 

sociais. Desse modo, não basta que haja apenas condições sociais para que os significados e 

sentidos se articulem. É preciso considerar também a dimensão cognitiva do discurso para que 

se possa explicar os processos comunicativos. Para van Dijk (2000), o entendimento do 

funcionamento das estruturas discursivas e seus contextos passa pelo entendimento das 

representações mentais individuais e sociais. Os conhecimentos individuais são as que 

explicam as diferentes reações dos indivíduos diante de um único acontecimento. Os 

conhecimentos sociais definem os conhecimentos compartilhados. Portanto, essa necessária 

cooperação entre os estudos cognitivos e sociais é que, segundo o autor, permite uma melhor 

compreensão do discurso e seus contextos, relacionando-os às situações de interação e 
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produção de sentido. Dessa forma, as interações sociais ocorrem em algum tempo e em algum 

lugar, mas também ocorrem em um plano cognitivo, em que os participante da interação 

reconhecem as circunstâncias em que estão inseridos, ativando conhecimentos relacionados 

nessas interações. Porém, um determinado modelo mental de interação social, assim como 

qualquer outra representação mental, pode variar de participante para participante, de modo 

que uma mesma situação interacional pode produzir sentidos diferentes para cada deles, disso 

decorre que não é a situação social que influencia o discurso (ou é influenciada por ele), mas a 

maneira como os participantes definem essa situação. Por isso, pode-se dizer que os contextos 

não são um tipo de condição objetiva ou de causas diretas, são, isto sim, construtors 

intersubjetivos concebidos passo a passo e atualizados na interação pelos participantes da 

comunicação. Se os contextos fossem condições ou restrições sociais objetivas, as pessoas 

que estivessemção na mesma situação social falariam do mesmo jeito (van DIJK, 2012). 

 

1.2.2.3 Subjetividade e sentido 

Chamaremos de subjetividade certo tipo de envolvimento que estabelecemos com o objeto no 

âmbito da nossa experiência pessoal com ele. A subjetividade humana se realiza colocando 

sempre em evidência a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo estando no mundo. 

Isso se encontra diretamente associado aos nossos objetivos, interesses e propósitos frente à 

nossa exterioridade. Portanto, nossa subjetividade se constitui da maneira como mobilizamos 

os significados em direção aos sentidos que queremos projetar às coisas do mundo. Os 

significados das coisas, entretanto, como já mencionamos, são subjetivações historicamente 

construídas, culturalmente aceitas e transmitidas em sociedade. Mas nossas experiências 

perceptivas, embora afetadas por essas contingências, são pessoais, pois disso decorre nossa 

presença individual no mundo, ou seja, sentimos, pensamos, escolhemos, formulamos e 

reformulamos continuamente os significados das coisas nas nossas relações interpessoais.   

Os significados compartilhados com outros como nós são do tipo expresso por uma língua, 

ela mesma essencialmente compartilhada, mas não podemos ignorar que as coisas podem ter, 

para nós, significados que não são necessariamente o mesmo para todos os outros, ainda que, 

para expressá-los, se assim desejarmos, precisemos construi-los com base naquilo que 

compartilhamos com outros. É, portanto, a natureza de nossa interação que  possibilita ativar 

nossa cognição para produzir ou compreender os significados atribuídos às coisas, bem como  

os sentidos que mobilizamos a partir desses significados no cotidiano de nossas relações. 
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1.2.2.4 Linguagem, cotidiano e construção social da realidade 

Tudo o que nos apresentam no mundo social-histórico está indissociavelmente entrelaçado 

com o simbólico. Não que se esgote nele, mas, essencialmente, um mundo social e histórico 

seria impossível fora de uma rede simbólica. Por isso, a postura resistente da realidade 

natural é apenas ilusória, ela comporta uma maleabilidade que permite a todo o real 

modificar-se, se não fosse assim, não poderia haver diferentes formas de olhar para os 

mesmos objetos e, por conseguinte, não haveria grupos sociais tão diferentes dentro de uma 

sociedade (CASTORÍADES, 1982). É certo que essas diferenças são sempre constituídas com 

um “fio de Ariadne” para ligá-las. Isso significa que toda realidade é realidade social, todos 

os objetos não são meramente objetos, mas “objetos sociais”, ou seja, dependem de uma 

formulação e de um dizer respectivamente. Daí toda sociedade existir instituindo o mundo 

como seu mundo, ou seu mundo como o mundo. Toda sociedade é, portanto, uma unidade 

imaginária que se institui e expressa simbolicamente o que entende como representação do 

real, de maneira que existem diferentes sociedades histórica e culturalmente definidas. Assim 

como também existem diferentes indivíduos compondo uma sociedade em particular. Berger 

e Luckmann (1998), ao analisarem o conhecimento do senso comum que dirige a conduta na 

vida cotidiana, sinaliza o extrato do fazer humano no seu ambiente. Entenderam que é no 

cotidiano das nossas relações que nós, seres humanos, construímos e organizamos a realidade 

em que vivemos. E fazemos isso equipados com corpos específicos de conhecimentos, 

expressos por meio dos campos semânticos linguisticamente estruturados e cotidianamente 

partilhado com outros semelhantes a nós, de modo que nossa vida cotidiana se vê afetada pela 

participação desses, tanto quanto os afetamos por meio da participação comum no acervo 

social disponível do conhecimento construído. Em outras palavras, nós humanos interagimos 

e partilhamos constantemente dos mesmos conhecimentos culturalmente estabelecidos.  

Queremos pontuar, com isso, que a base da nossa percepção é construída e, conjuntamente, 

enraizada como materialidade linguística com a qual damos corpo à realidade compartilhada. 

Nessa perspectiva pensar, perceber e ter consciência tornam-se fenômenos interligados e 

existentes somente através da linguagem. O pensar pode ser visto como uma ação de 

perceber, entender ou ter uma consciência do mundo, que, por sua vez - numa relação 

dialética -, também se organiza e por vezes se cria a partir da ação de pensá-lo. Ao analisarem 

o conhecimento que dirige a conduta na vida cotidiana, mais precisamente, o conhecimento da 
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realidade no senso comum, Berger e Luckmann também revelam a importância da linguagem, 

inclusive definindo o mundo da vida cotidiana como "um mundo que se origina no 

pensamento e na ação dos homens comuns, sendo afirmado como real por eles" (BERGER 

&LUCKMANN, 1998, p. 36). 

Já os corpos específicos de conhecimento, inúmeros e distintos, formam uma linguagem 

própria, que é partilhada pelos indivíduos de cada grupo. Num exemplo simples e prático 

poderíamos ver assim: não costumo falar sobre assuntos como os avanços científicos na área 

de produção agrícola no Brasil ou sobre as novas tendências no mundo da moda, porque estes 

conhecimentos não fazem parte da minha realidade imediata. Ou seja, não tenho 

conhecimento específico sobre esses temas; o que tenho é "um conhecimento receitado" 

(BERGER &LUCKMANN, 1998, p. 63), que me é distinto por não se referirem aos meus 

propósitos pragmáticos, presentes e futuros. Os conhecimentos ligados à produção agrícola do 

meu país e as novas tendências do mundo da moda não estão armazenados em minha 

memória e, portanto, à minha linguagem, embora eu possa me interessar por eles, e seja 

possível acumulá-los e armazená-los na memória. Como não possuo interesse pragmático 

sobre eles, não estão inseridos no mundo em que atuo: o mundo em que trabalho, que 

vivencio e sobre o qual tenho algum tipo de interesse.  

A relação entre linguagem, percepção e ação também é discutida por Lakoff e Johnson. Os 

autores defendem que a linguagem cotidiana é repleta de metáforas, das quais não nos damos 

conta na maioria das vezes exatamente por se apresentarem naturais em nossa fala (LAKOFF 

e JOHNSON, 1999). Dessa forma, a metáfora não representa apenas um ornamento: torna-se 

um importante elemento no processo de entendimento da compreensão humana. Os autores 

defendem que a metáfora ocorre em um nível conceitual antes de se transformar em 

linguagem. Essas observações fizeram com que os autores formulassem a Teoria da Metáfora 

Conceitual, baseada na hipótese de que a metáfora tem grande influência em boa parte do 

pensamento e raciocínio humanos.  

As metáforas cotidianas representam conceitos concretos sobre os objetos, e não apenas 

abstrações retóricas resultantes de reflexões metalinguísticas ou limitação vocabular. Isso 

ocorre devido à capacidade da metáfora em estender as capacidades de comunicação e 

conceitualização do ser humano e, por isso, serve como uma porta de acesso aos sistemas de 

conhecimentos de uma determinada cultura. Essas metáforas conceituais são culturais e se 

refletem não apenas na linguagem, mas em pensamentos e ações. Entendemos, assim, que 
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esses sistemas conceituais metafóricos estruturam as informações que guardamos na memória 

e guiam nossa maneira de perceber o mundo. Nesse sentido, são mdoelos cognitivos com base 

nos quais apreendemos o mundo e formulamos conhecimentos sobre ele.  

 

1.3 A memória e a experiência de conhecer  

Como já é possível antever dada as explanações que fizemos até aqui, a forma de 

concebermos o mundo está relacionada ao modo de vida da sociedade na qual estamos 

inseridos. Essa é culturalmente estabelecida e remete ao fenômeno das permanências e 

transformações históricas oriundas das relações que estabelecemos em sociedade com outros 

iguais a nós. Contudo, conceber o mundo “desta” ou “daquela” maneira implica considerar 

que qualquer que seja o conhecimento formulado sobre algo, esse será sempre “um fazer 

daquele que conhece” (MATURANA E VARELA, 2002, p. 31). Por isso, a experiência de 

conhecer só é validada pelo indivíduo. Somos seres dotados da capacidade de tornar possível 

qualquer que seja a coisa que fazemos surgir na descrição. Assim, é a partir do indivíduo que 

o ato de conhecer se inscreve como ponto de vista (sobre o mundo e as coisas), fazendo surgir 

as realidades, os mundos de que se tem conhecimento.   

Esse fazer surgir o mundo é, portanto, a dimensão viva do conhecimento e está associado às 

raízes mais profundas da nossa cognição: por mais sólida que possa parecer nossa experiência 

com a realidade imediata, ela sempre será concebida cognitivamente. Por outro lado, 

conforme já mencionamos, são essas experiências com a realidade imediata que ativam nossa 

cognição, nos fazendo processar e produzir incessantemente conhecimento. Desse modo, o 

ato de conhecer que se manifesta em todas as ações da vida humana é um fenômeno integrado 

que se fundamenta da mesma forma em todos os seus âmbitos, não havendo descontinuidade 

entre a experiência social e a experiência cognitiva. E a percepção é a dimensão, 

fundamentalmente, estabelece a ativação deste contínuo, uma vez que se refere ao meio pelo 

qual as informações adquiridas do ambiente, por meio dos órgãos do sentido, sejam 

transformadas em experiências
7
. A percepção é um processo cognitivo que ocorre de forma 

                                                 
7A palavra experiência, aqui se refere à noção usual de experiência de vida, que inclui processos motivacionais relacionados 

ao contato do indivíduo com sua exterioridade, tanto quanto a dimensão experiencial dos processos cognitivos que advêm da 

reflexão sobre as vivências do sujeito. Mas também envolve o sentido pré-refletido e ontológico de experiência como 

coemergência de si e do mundo. Esses dois sentidos de experiência não são excludentes, mas complementares, pois as 

experiências de vida são inseparáveis da experiência como coemergência de si e de mundo, que advêm da reflexão sobre as 

vivências do sujeito. O segundo envolve o sentido pré-refletido e ontológico de experiência como coemergência de si e do 

mundo. Esses dois sentidos de experiência não são excludentes, mas complementares, pois as experiências de vida são 

inseparáveis da experiência como coemergência de si e de mundo. 
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imediata, discriminativa, não consciente e constante, sendo altamente passível de ser 

condicionada, uma vez que possui caráter interpretativo. 

A identificação, adequação e comportamento individual ocorrem sempre de acordo com as 

informações socialmente relevantes detectadas e processadas em determinado ambiente 

social. A maneira como tais informações são interpretadas formam padrões de 

comportamento mental que refletem e são refletidos na maneira como pensamos e agimos no 

mundo. São esses padrões de pensamento e conduta que, no nível social, formam as cognições 

sociais, de modo que qualquer conhecimento de grupo ou individual tem suas raízes nesse 

tipo de conhecimento. De forma reversa, são as cognições sociais que geram os sistemas de 

referência utilizados para interpretar os fatos e acontecimentos da realidade cotidiana. Assim, 

as pessoas criam o mundo percebido, na medida mesma em que criam significados para ele.  

Assim, o conteúdo perceptivo passa por outros sistemas cognitivos antes de se tornar 

representações. Os sistemas da memória é um deles. Sternberg (2000) descreve que 

psicólogos cognitivos identificaram três operações comuns da memória: codificação, 

armazenamento e recuperação. A codificação refere-se ao modo como o input físico e 

sensorial se transforma em uma espécie de representação que pode ser colocada na memória. 

O armazenamento refere-se à maneira como a informação se mantém codificada na memória. 

E a recuperação refere-se ao modo como se dá o acesso à informação armazenada. Faz-se 

necessário, portanto, compreender o funcionamento da memória para explicitar sua relação com a 

percepção e a linguagem, uma vez que, se não fosse pela memória, o mundo seria eternamente 

novo para nós.  

 

1.3.1 Memória no processamento de informações 

Existem várias definições para o termo memória e elas abarcam aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais entre outros. É preciso dizer que, com esse termo, inicialmente, nos 

referimos à capacidade humana de reter e manipular informações adquiridas (e armazenadas) 

que estão disponíveis para guiar o comportamento em todas as situações da vida humana. 

Como é possível antever, a memória é um processo cognitivo de aquisição e recuperação de 

dados e informações na construção de conhecimento que propicia ao homem sua interação 

com o meio.  
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O conhecimento atual que se tem sobre a formação da memória enquanto processo cognitivo 

baseia-se em investigações de diversas áreas de conhecimento. Entender os mecanismos de 

funcionamento da memória humana constitui um dos grandes desafios da ciência moderna. Já 

na tentativa de definição, antevemos sua complexidade. Isso porque o conceito de memória 

varia de acordo com a especialidade no qual será aplicado. No entanto, as referências mais 

comuns à memória encontradas nas literaturas pesquisadas estão relacionadas aos aspectos de 

sua duração, funcionamento e conteúdo. A duração refere-se ao tempo de armazenamento das 

informações. O funcionamento refere-se ao comportamento do sistema. O conteúdo diz 

respeito ao tipo de informação processada. 

Com relação à duração, o modelo mais difundido é de Atkinson-Shiffrin (van DIJK E 

KINTSCH, 1983), que divide a memória em memória de curto prazo, memória de médio 

prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo ou memória sensorial é aquela 

que recebe informações de entrada (inputs) que são mantidas durante segundos. Os sistemas 

da memória sensorial são elementos do processo perceptivo, são imagens perceptivas. A 

capacidade dessa memória é pequena, sendo poucas as informações que podem ser 

perceptuadas conscientemente ao mesmo tempo. É o material dessa memória que fornece a 

informação sobre o qual se desenvolve a aprendizagem, o raciocínio e a imaginação. 

A memória de médio prazo ou memória de trabalho recebe esse nome porque é nela que as 

informações que chegam da memória de curto prazo são trabalhadas: são concatenadas para, 

depois, serem enviadas à memória de longo prazo. Ela é, portanto, uma memória também 

temporária, mas as informações ali contidas podem ser retidas por um tempo maior que o da 

memória de curto prazo. As informações retidas nessa memória podem ser recuperadas no 

tempo, que pode variar de minutos a dias após o desaparecimento do estímulo. Essa memória 

também é responsável pelo retorno, pela recuperação das informações que estão na memória 

de longo prazo, até um meio de saída (fala, escrita etc.). Usando algum tipo de mecanismo 

(ainda não foram definidos precisamente quais), a recuperação é feita e levada à memória de 

curto prazo, que também funciona durante o concatenamento das informações que estão sendo 

processadas na elaboração das saídas. Na memória de trabalho, os mecanismos de 

recuperação podem ser: analogias, metáforas, regras, exceções às regras, mnemônicos ou 

outros tipos de auxiliares que o ser humano usa para não esquecer de algo. Dessa forma, as 

informações que chegam e que saem da memória de longo prazo passam por essa memória 

operacional (outro nome dado à memória de trabalho), e lá as informações são tratadas e 
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organizadas no buffer episódico (BADDELEY, 2000). Esse componente compreende um 

sistema de capacidade limitada que provê o armazenamento temporário de informação contida 

num código multimodal, que é capaz de juntar a informação provinda dos sistemas 

subsidiários (central executiva, alças fonológica e viso-espacial) e da memória de longo 

prazo, numa representação episódica unitária. Esse retentor episódico (buffer) corresponderia 

a um sistema de capacidade limitada, em que a informação evocada da memória de longo 

prazo tornar-se-ia consciente. A memória de trabalho é, portanto, responsável por gerenciar 

nossa realidade. Ela determina se a informação é útil para o organismo e se deve ser 

armazenada, se existem outras informações semelhantes em nossos arquivos de memória e, 

por último, se esta informação deve ser descartada quando já existe ou não possui utilidade. 

A memória de longo prazo é a que armazena grande quantidade de informações por um 

período indefinido de tempo. Nela armazenam-se informações aplicáveis a diversas situações 

relacionadas à vida humana. Essas informações são latentes até que sejam ativadas pela 

apresentação de estímulos apropriados, o que corresponde à evocação ou lembrança (HONIG, 

1978). Essa memória apresenta-se subdividida em memória declarativa (ou explícita) e 

memória não-declarativa  (ou implícita). A memória declarativa guarda informações a que 

temos acesso consciente, ou seja, que podemos declarar. Por exemplo, quem somos, quem é o 

atual presidente brasileiro, o que sabemos sobre determinado assunto. Essa memória se 

subdivide em pessoal e social. A memória pessoal guarda e ativa conhecimentos 

autobiográficos, ou seja, que tem a ver com nossa experiência individual. A memória social 

ou semântica armazena e ativa conhecimentos que compartilhamos socialmente.  

A memória não-declarativa, também chamada de procedimental, é aquela cujo sistema 

processa informações adquiridas gradualmente ao longo de diversas experiências de uma 

mesma natureza, depende de mudança cumulativa, cuja ocorrência se dá a cada ocasião em 

que o sistema é ativado. Isso implica que o sistema não-declarativo requer treinamento 

repetitivo para a aquisição do comportamento e que a aquisição ocorre de forma gradual. As 

experiências são convertidas em algum processo que modifica o organismo, suas habilidades 

ou regras pelas quais ele opera, mesmo que elas sejam inacessíveis como experiências 

conscientes. Na verdade, as informações processadas nesse sistema resultam da experiência, 

porém, a evocação é expressa como uma mudança no comportamento, não como uma 

lembrança (recordação); sendo assim, só pode ser evidenciada por meio do desempenho. 

Depois de tornada automática, não há acesso consciente ao conteúdo da informação e o 
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processo é independente da atenção. As alterações nos sistemas de processamento para 

modificação da eficiência sináptica se dá em função de sua utilização repetitiva, ou seja, do 

treino. O processo de consolidação não depende das estruturas do lobo temporal, mas sim da 

tarefa, o que provoca a ativação repetida nos sítios de processamento sensoriais (XAVIER, 

1993 e 1996, IZQUIERDO, 2002, SQUIRE & KANDEL, 2003). 

Como se vê, a memória parece não ser uma entidade única. De acordo com Xavier (1993), ela 

compreende um conjunto de habilidades mediado por diferentes módulos do sistema nervoso, 

mas a divisão de tarefas e de procedimentos, bem como a cooperação entre os diferentes 

módulos, proporciona uma sensação de unificação.     

 

1.3.1.1 Memória pessoal e memória social 

Kintsch & van Dijk (1983), ao tratarem da compreensão discursiva para o estudo da leitura, 

propõem um modelo do processamento da informação recebida pelo leitor. Segundo os 

autores, as expressões linguísticas do texto entram pela memória sensorial de curto prazo e 

são armazenadas numa unidade quantitativa denominada chunk, cuja capacidade é limitada. 

Por essa razão, é necessário que, recursivamente, as expressões linguísticas sejam processadas 

pela memória de trabalho, a fim de esvaziar as informações contidas no chunk, caso contrário, 

elas serão perdidas. A memória de trabalho substitui, a partir de inferências, cada expressão 

linguística por proposições que são as unidades semânticas que, dessa forma, expandem as 

expressões linguísticas.  

Quanto mais experiente o leitor, maior é o numero de proposições que se constrói e que são 

armazenadas. Todavia, a recursividade é sempre necessária para que a informação não seja 

perdida. Essa recursividade se constitui por dois movimentos: um de expansão e o outro de 

redução (respectivamente, micro e macroproposição). O movimento de expansão ativa a 

memória de longo prazo e constrói os sentidos secundários que, ao serem categorizados, 

passam a sentidos mais globais. O movimento de redução condensa as macroproposições das 

informações processadas e as alocam na memória de longo prazo (individual e social) para 

que sejam expandidas no processo de compreensão. Assim, para que a memória de trabalho 

produza sentidos secundários e sentidos globais, o leitor ativa formas de conhecimento 

armazenadas tanto em sua memória social quanto na individual. Durante esse processamento 

as proposições (micro e macro) ficam retidas na memória de médio prazo e são reformuladas 
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todas as vezes que for necessário. À medida que os sentidos mais globais são construídos, a 

representação feita é armazenada na memória de longo prazo, que abrange tanto a memória 

semântica (social) quanto à memória episódica (pessoal). Os conhecimentos da memória 

semântica são sociais e os conhecimentos da memória episódica são pessoais, ou seja, 

autobiográficos. 

O armazenamento na memória de longo prazo é ordenado por conjunto de sistemas de 

conhecimento, tais como o linguístico, o enciclopédico e o interacional, e, dependo das 

estratégias aplicadas, estarão disponíveis para produzirem novas expansões na memória de 

trabalho. É com base na dinâmica dos sistemas de memória que Van Dijk (2012) propõe a 

abordagem sociocognitiva dos contextos para poder explicar porque nenhum texto tem a 

mesma leitura (seja pelo mesmo leitor, seja por leitores diferentes). Segundo esse autor, faz-se 

necessário diferenciar contexto de linguagem, contexto de cognição e contexto de discurso. A 

memória de trabalho opera com a coesão do texto que é o seu cotexto, porém, contextualiza 

também pela projeção de contextos. Para tanto, o leitor recorre à memória individual, 

autobiográfica, que é guiada pela social e projeta modelos de linguagem, cognição e discurso, 

de forma a contextualizar a informação processada. 

Sendo assim, os conhecimentos avaliativos culturais e ideológicos que são sociais estão 

armazenados na memória de longo prazo social. À maneira pela qual as pessoas, em suas 

experiências pessoais, representam os contextos sociais, estão armazenados na memória 

individual, é por isso que as pessoas podem diferir seus modelos de conhecimento, tendo em 

vista a forma de representação pela qual experienciam o social. Logo os esquemas sociais que 

são compartilhados de cultura e de ideologia, embora sejam base para os modelos individuais, 

deles se diferenciam na dimensão grupal e extragrupal.   

 

1.3.1.2 Imaginação como processo cognitivo 

Como vimos até aqui, a memória é um conjunto de procedimentos que permite manipular e 

compreender o mundo, levando em conta o contexto no qual a experiência se inscreve. É, 

sobretudo nesse sentido, que podemos dizer que recriamos o mundo por meio da imaginação
8
. 

A imaginação é o processo cognitivo que produz a imagem mental resultante da tentativa de 

                                                 
8 Imaginação aqui entendida como atividade cognitiva que envolve a ação reflexiva (interna) e a ação executiva (externa). 

Nessa perspectiva, está relacionada à produção de imagens envolvidas nos processos de pensamento. A abstração, por 

exemplo, é uma das formas pela qual a imaginação participa do processo de elaboração do pensamento. 
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conectar informações já existentes com informações novas, ou mesmo de conceber novas 

informações. De acordo com Kosslyn (1995), é por meio da imaginação que o pensamento 

criativo supre novas demandas no processamento da informação. A imaginação está, portanto, 

na base da nossa formulação sobre o mundo. De acordo com Vygotsky (1988), ela está, 

inclusive, na fonte da formação de conceitos, nas transformações e organização dos 

significados e na lógica de pensar e agir, porque todas essas construções exigem operações 

mentais e funções de abstração e generalização muito flexíveis. A flexibilidade é adquirida 

pelo desenvolvimento do processo de imaginação. Tal processo ajuda a construir as 

representações mentais que, em sua grande maioria, também apresentam cargas emocionais e 

lembranças de experiências físicas as quais foram acrescentadas outras informações por meio 

do exercício do raciocínio e da comparação com outras experiências relacionadas. O impulso 

criador da mente humana não se limita a reproduzir: ele combina, reelabora, cria com 

elementos de experiências passadas e atuais novas formas e traçados. A atividade criadora é 

alicerçada, sobretudo, na imaginação. Daí a imaginação ter um papel importante no 

processamento das informações, pois é ela quem constrói, a partir da intencionalidade
9
, as 

imagens mentais acerca de alguma coisa, até que outra experiência se sobreponha à imagem 

formada e mude-a. E isso porque o cotidiano é repleto de experiências que reforçam, 

acrescentam e modificam nossas imagens mentais.  

Tendo cada indivíduo uma percepção diferente acerca dos fenômenos ao seu redor e, 

consequentemente, imagens mentais diferentes sendo formadas em cada um, é de se esperar 

que as pessoas entendam o mundo de forma particular, ainda que, como já enfatizamos, elas 

compartilhem conhecimentos comuns. Por isso, o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas está sempre relacionado ao que o indivíduo experiência no mundo social. Na 

associação dessas duas dimensões (cognitiva e a social) é que se formam os modelos mentais.  

 

1.3.1.3 Modelos mentais e processo de rememoração 

Intuitivamente a ideia de modelo mental é simples: pensar envolve a criação e a internalização 

de modelos simplificados da realidade. Entretanto, o conceito não pode ser considerado como 

unitário. Ao contrário, diferentes limitações e pressupostos são impostos no significado do 

                                                 
9 A noção de intencionalidade aqui é a sugerida pela Fenomenologia de Merleau-Ponty e está associada à noção de 

consciência. Assim, dizer que a consciência é intencional é dizer que ela está sempre voltada ou referida a algum objeto. 

Nesse sentido pensar é sempre pensar em alguma coisa. 
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termo pelas diversas comunidades que o empregam. Na Psicologia Cognitiva, os modelos 

mentais são usados para caracterizar as formas pelas quais as pessoas compreendem os 

sistemas com os quais interagem. Servem, portanto, para explicar a maneira como as pessoas 

pensam as coisas do mundo e, consequentemente, a maneira como agem no mundo. O 

pressuposto é que o pensamento e a atitude de uma pessoa são mais bem explicados em 

termos de conteúdo mental. Isso é, em termos dos conhecimentos e crenças dessa pessoa. Essa 

é uma posição, em geral, aceita e tem desencadeado muitos estudos sobre a origem e a 

natureza das crenças. 

Do ponto de vista cognitivo, modelos mentais são como blocos de construção cognitivos que, 

conforme necessário, podem ser combinados e recombinados para captar a essência 

(analógica) de um objeto, conceito ou situação e representá-los. Na concepção de Johnson-

Laird (1983), esses blocos são estruturas específicas de conhecimento, construídas e usadas 

no momento que o usuário lida com uma nova situação, para codificar e representar 

informações. Para esse pesquisador, há pelo menos três formas de codificar e representar 

informações: os modelos mentais, as representações proposicionais e as imagens (auditivas, 

visuais, táteis). Proposições são representações de significados abstraídos e verbalmente 

expressáveis. As representações proposicionais podem ou não fazer parte de um modelo, 

porém, elas são interpretadas em relação a modelos mentais:uma proposição é verdadeira ou 

falsa em relação a um modelo mental de um estado de coisas do mundo. Imagens 

correspondem a visualizações do modelo, não possuem capacidade explicativa, e são produto 

tanto da percepção como da imaginação. Representam aspectos perceptíveis ou imaginados de 

objetos e eventos correspondentes do mundo real, vistos de um ângulo particular; são 

altamente específicos (GRECA & MOREIRA, 1997).  

Johnson-Laird (1983) afirma também que os modelos mentais são constituídos por muitas 

proposições articuladas ou podem formar-se essencialmente por imagens, ou ainda uma 

combinação de proposições e imagens. Interagindo com o meio, a pessoa modifica seu 

modelo mental a fim de alcançar e manter sua funcionalidade, portanto, os modelos mentais 

evoluem naturalmente. Essa recursividade, característica fundamental da teoria dos modelos 

mentais, tem a capacidade de autocorreção de modelos não funcionais (Johnson-Laird, 1983). 

Um modelo errôneo pode levar a conclusões erradas. Porém, quando o modelo é funcional e 

explicativo, pode levar a modelos mais complexos. As lembranças se enquadram nesse último 

caso. 
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Os conteúdos da memória, de forma direta ou indireta, são sempre sociais. Halbwachs (2006) 

nos diz que o indivíduo que lembra é sempre um indivíduo inserido e habitado por grupos de 

referência; a memória é sempre construída em grupo, mas é também um trabalho do sujeito. 

Para entendermos melhor isso, é preciso, primeiro, explorar o significado dos grupos como 

condição para a construção da memória.  

Segundo Halbwachs (2006), uma semente de rememoração pode permanecer um dado 

abstrato; pode, ainda, formar-se em imagem e, como tal, permanecer ou, finalmente, pode 

tornar-se lembrança viva. Esses destinos dependem da ausência ou presença de outros que se 

constituem como grupos de referência. O grupo de referência é o grupo do qual o indivíduo 

faz parte e com o qual estabelece seus modelos mentais de pensamento. É uma comunidade 

com a qual se identifica e com a qual constrói suas experiências. O grupo está presente para o 

indivíduo não necessariamente, ou mesmo fundamentalmente, pela sua presença física, mas 

pela possibilidade que o indivíduo tem de retomar os modos de pensamento e a experiência 

comum próprios do grupo. 

 

1.3.1.4 Lembrança como aspecto social da memória  

A vitalidade das relações sociais do grupo dá vitalidade às imagens, que ativam a memória, 

que, por sua vez codifica, armazena e recupera lembranças que são sempre fruto de um 

processo coletivo e estão sempre inseridos num contexto social preciso. Em outras palavras, a 

lembrança é fruto de um processo social, na medida em que seus alicerces são forjados no 

envolvimento interpessoal do indivíduo no grupo de referência. Esse grupo, ou comunidade 

afetiva, nas palavras de Halbwachs (2006), é o que permite atualizar a identificação com a 

mentalidade do grupo, retomando o hábito e a maneira de pensar e lembrar como membro do 

grupo. Como destacam Middleton e Brown, "a 'memória' [...] é um lócus crucial onde 

questões de identidade pessoal e de ordem social são negociadas" (MIDDLETON & 

BROWN, 2006, p. 73).  

No que se refere ao aspecto social da memória, podemos dizer ainda com Halbwachs (2006), 

que as memórias de um indivíduo nunca são só suas. E que, por isso, nenhuma lembrança 

pode existir apartada da sociedade. Segundo esse autor, as memórias são construções dos 

grupos sociais, são eles que determinam o que é memorável e os lugares onde essa memória 

será preservada. 
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A lembrança para Halbwachs é reconhecimento e reconstrução. É reconhecimento, na medida 

em que porta o sentimento do já visto. É reconstrução, principalmente em dois sentidos: por 

um lado, porque não é uma repetição linear de acontecimentos e vivências do passado, mas 

sim um resgate destes acontecimentos e vivências no contexto de um quadro de preocupações 

e interesses atuais; por outro, porque é diferenciada, destacada da massa de acontecimentos e 

vivências evocáveis e localizada num tempo, num espaço e num conjunto de relações sociais, 

ou seja, é uma reconstrução do passado vista do ponto de vista da experiência pessoal. 

Mas, tanto o reconhecimento quanto a reconstrução dependem da existência de um grupo de 

referência, tendo em vista que as lembranças retomam relações sociais e não simplesmente 

ideias ou sentimentos isolados, são elas construídas a partir de um fundamento comum de 

dados e noções compartilhadas. 

Os grupos, no presente e no passado, permitem a localização da lembrança num quadro de 

referência espaço-temporal que, justamente, possibilita sua constituição como algo distinto do 

fluxo contínuo e evanescente das vivências. A memória, nesse sentido, é esse trabalho de 

reconhecimento e reconstrução que atualiza os quadros sociais nos quais as lembranças 

podem permanecer e então se articular presente e passado. Nas palavras de Halbwachs, “se o 

que vemos hoje toma lugar no quadro de referências de nossas lembranças antigas, 

inversamente essas lembranças se adaptam ao conjunto de nossas percepções do presente” 

(HALBWACHS, 2006, p.25).  

A lembrança também evoca o testemunho. E o primeiro nível de testemunho ao qual o 

indivíduo tem acesso se dá na relação consigo mesmo, confrontando uma visão atual com as 

experiências vividas no passado, mas também com opiniões formadas com o apoio de 

depoimentos de outros. Um segundo nível abrange a esfera do diálogo entre o indivíduo e 

outro presente fisicamente ou internalizado, como é o caso da escrita autobiográfica. Estes 

pontos de vista ajudam a ver, observar e lembrar. Portanto, para relembrar, o indivíduo 

recorre ao testemunho de sua experiência anterior, mas também ao testemunho
10

 de outros 

que indicam ou destacam aspectos a serem observados, bem como universos onde localizar o 

observado. Em outras palavras, nossas lembranças são fruto não apenas de nossas 

experiências, elas são também fruto da experiência coletiva. A experiência pessoal é vivida na 

                                                 
10 A noção de testemunho em Halbwachs não é vista no sentido literal do termo, ou seja , indivíduos presentes fisicamente, 

mas sim como conhecimento construído dos fatos.  
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interlocução com o outro, portanto, sua rememoração tenderá a retomar este diálogo, de uma 

forma mais ampla e atualizada.  

Há também lembranças que outros têm sobre nós, que passam a ser nossas, embora não 

tenhamos consciência de ter vivido os fatos rememorados pelo outro. É o caso, por exemplo, 

do nosso nascimento. Embora ele faça parte do nosso passado, não temos consciência de 

como se deram os fatos naquela ocasião. No entanto, os outros que o presenciaram podem nos 

contar o que aconteceu naquele dia. E, embora essas lembranças possam já estar distorcidas 

pela experiência pessoal do outro, sobretudo, em razão daquilo que representamos para ele, 

são lembranças que incorporamos como nossas. Assim, a memória nos engana, no sentido de 

que algumas lembranças não são verdadeiramente nossas, mas lembranças que outros têm 

sobre nós. Então, também por isso, cada vez que fizermos uma análise da nossa vida, por mais 

detalhada que seja, é provável que não seja uma lembrança só nossa. De modo que, 

dificilmente, faremos um relato exato do que acontece, posto que esse sempre será modificado 

pela reflexão que fazemos dele e pelas outras percepções que se incorporam às nossas. 

A diferenciação das lembranças deriva também das divisões do tempo - que são singulares 

para cada grupo e para cada homem. A divisão do tempo permite a constituição de uma 

lembrança enquanto tal, e sua distinção dentre outras lembranças numa cadeia de recordações. 

E, porque as lembranças não se confundem entre si, podem ser confrontadas, dando corpo ao 

trabalho da memória. 

Em contraposição ao tempo que oferece, continuamente, a imagem da mudança, o espaço 

oferece a imagem da permanência e da estabilidade, constituindo-se em âncora da memória. 

Para Halbwachs, “o espaço é uma realidade que dura, [nele] nossas impressões se sucedem 

uma a outra” (HALBWACHS, 2006, 143). Os lugares recebem a marca de um grupo e a 

presença de um grupo deixa marcas num lugar. Todas as ações do grupo podem ser traduzidas 

em termos espaciais e o lugar ocupado pelo grupo é uma reunião de todos os elementos da 

vida social. Cada detalhe tem um sentido inteligível aos membros do grupo. Ao mesmo tempo 

em que o espaço faz lembrar uma maneira de ser comum a muitos homens, faz lembrar, 

também, costumes distintos, de outros tempos. Sobretudo, faz lembrar pessoas e relações 

sociais ligadas a ele. Nesse sentido é, sempre, fonte de testemunhos. 

Halbwachs, ao distinguir e relacionar memória individual e memória social (para ele, 

coletiva), põe ênfase num dinamismo que Duvignaud traduz nos seguintes termos: “é 
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impossível conceber o problema da evocação e da localização das lembranças (formas de 

conhecimento) se não tomamos para ponto de aplicação os quadros sociais reais que servem 

de pontos de referência nesta reconstrução que chamamos memória” (DUVIGNAUD, 1990, 

p.9-10). Um aspecto a acrescentar nesse dinamismo da memória é a importância da lembrança 

pessoal como testemunho frente e contra as interferências sociais. Na expressão de Cardini 

(1988), a lembrança não se constrói sem a memória social, mas, ao mesmo tempo, a 

recordação pessoal é uma forma de testemunho que impõe limites à tirania ou à ditadura das 

imagens coletivas. Esse limite deve ser entendido no interior mesmo do trabalho da memória, 

significando que a experiência dos indivíduos é a ancoragem para a construção contínua e 

comum que chamamos memória social, cujos conteúdos, por essa razão, não são arbitrários. 

Por outro lado, a recordação pessoal enfrenta a ditadura das imagens coletivas, enquanto torna 

possível que um elemento de caráter pessoal possa ser ouvido por cima da memória social.  

 

1.3.2 Marco das cognições sociais e representação social 

Na sociedade, cada grupo se define pelas suas crenças e valores, que tendem a serem 

múltiplos, uma vez que se constituem a partir de um ponto de vista sobre o mundo. Tais 

conhecimentos são definidos por van Dijk (2000) como marcos das cognições sociais. São 

eles que guiam as atitudes sociais e os conhecimentos individuais de cada membro do grupo 

(SILVEIRA, 1998, 2000). Pelos marcos das cognições sociais é que reconhecemos os grupos. 

Os marcos fornecem a base do conhecimento referencial, a partir do qual é possível 

reconhecer, na performance individual, a maneira de  pensar e agir do grupo de referência.  

 

Essa noção de marco de cognição está relacionada ao nível mais local das cognições sociais, 

os grupos. A sociedade é formada pelo conjunto de grupos sociais e cada grupo social se 

compõe pela reunião de indivíduos que tem objetivos, interesses e propósitos comuns, posto 

que focalizam o mundo do mesmo ponto de vista. Considerando essa noção, é o conjunto dos 

marcos de cognição social que compõe as cognições sociais. E essas geram e são geradas 

pelas representações sociais, entendidas como sistemas de referência e interpretação 

construídos socialmente. Geram, porque as representações sociais constituem guias para a 

construção de conhecimento, necessários para a comunicação e a ação dos indivíduos em 

sociedade. São geradas, porque as representações são resultado das atividades cognitiva e 

simbólica dos conhecimentos sociais.   
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Em síntese, as representações sociais regulam a nossa relação com os outros e orientam o 

nosso comportamento. Por isso, elas intervêm em processos variados como a elaboração, a 

difusão e a assimilação de conhecimento, a construção de identidades pessoais e sociais, o 

comportamento intra e intergrupal, as ações de resistência e de mudança social. Enquanto 

fenômenos cognitivos, as representações sociais são consideradas como o produto duma 

atividade de apropriação da realidade exterior e, simultaneamente, como processo de 

elaboração cognitiva e social dessa realidade (JODELET, 1989). São, consequentemente, 

formas de conhecimento que se manifestam como elementos cognitivos - imagens, conceitos, 

categorias -, mas que não se reduzem aos componentes cognitivos. Porque, sendo socialmente 

elaboradas e compartilhadas, contribuem para a construção de uma realidade comum, que 

possibilita as interações sociais. Por isso entendemos que as representações são, 

essencialmente, fenômenos ao mesmo tempo sociais e cognitivos, porque são conteúdos 

cognitivos construídos com base social. Por ser a sociedade composta por diferentes grupos 

sociais, diferentes são também os marcos de cognição social. 

Devido à interação social, os grupos têm de manter alguma forma de organização ao realizar 

ações conjuntas de interesse comum. Por isso, eles compartilham normas, hábitos, valores e 

costumes por meio das interações sociais. E, nessas interações, a linguagem adquire 

importância fundamental. É ela, sobretudo na sua configuração discursiva, que se coloca 

como principal meio que os indivíduos dispõem para interagir socialmente e pelo qual as 

normas, hábitos, valores e costumes são inscritos e veiculados. Falaremos mais 

adequadamente sobre a linguagem e a sua conversão em discurso mais adiante; por hora, é 

precisos apenas delinear o espaço no qual a linguagem se inscreve como fundamental para as 

interações sociais. 

Assim, quando as pessoas se associam pela interação, assumem papéis sociais, porque não são 

os sujeitos físicos nem os lugares em que estão inscritos na sociedade que funcionam no 

discurso, mas “imagens resultantes de projeções através das quais se torna possível passar das 

situações empíricas para as posições de sujeitos discursivos” (PESAVENTO, 1995, p.16). É 

nessa posição que, tendo em vista o caráter dinâmico das relações sociais, o sujeito se 

encontra em constante (re)negociação quanto ao seu papel social, pois, as  relações sociais 

possibilitam que um mesmo indivíduo ocupe diferentes papéis, conforme a situação 

sociocomunicativa em que se encontre.  
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De acordo com as ciências sociais, os papéis sociais definem a estrutura social, que por sua 

vez é construída pelas relações sociais. São nessas relações que as normas se estabelecem e 

condicionam o comportamento dos indivíduos junto ao grupo. Por serem resultantes do 

processo de socialização primário e secundário, podem ser atribuídos (p.ex., os papéis do 

grupo família) ou conquistados (p.ex., os papéis do grupo profissional). Esses mesmos papéis 

têm relativo valor e significados atribuídos pela sociedade e fazem parte da constituição das 

identidades sociais, conforme veremos no Capítulo 4. 

 

1.3.2.1 Da dialética entre individual e social 

Cada história individual, portanto, traz seu protagonista inserido como parte de uma ordem social 

de uma cultura. Podemos dizer que o indivíduo nunca se deixa perceber isoladamente, sem que 

seja considerado o lugar que ocupa nas interações sociais. Por isso, os conhecimentos individuais 

em confronto com os sociais são constantemente (re)negociados, de forma que o indivíduo 

incorpora as crenças e valores do grupo, mas também exerce influência sobre ele, na medida em 

que compartilha com outros suas experiências pessoais. Os conhecimentos que resultam das 

experiências pessoais podem se naturalizar e passar a constituir a realidade do grupo de 

referência, transformando as ideias representadas em prática de conhecimentos interacionais.  

Os modelos cognitivos individuais são dinâmicos e se modificam constantemente. E sua 

constância resulta do marco de cognições sociais, ou seja, os indivíduos representam pontos 

focalizados comuns ao do grupo social a que pertence, visto que os conhecimentos sociais são 

persistentes e os individuais, dinâmicos, ao mesmo tempo, modificam os conhecimentos 

sociais. Nesse sentido, as representações resultam, ideologicamente, de estruturas cognitivas 

sociais e individuais, no cotidiano de suas formulações. As representações linguísticas são 

partes de um todo, capaz de produzir situações discursivas de um mesmo texto para diferentes 

leitores, às vezes, podem se tornar comum e constituir a realidade dos grupos sociais, 

transformando as ideias representadas em práticas de conhecimentos interacionais. 

 

1.3.2.2 Poder e legitimidade 

Para que um conhecimento individual se naturalize, ele passa, necessariamente, pelo processo de 

legitimação. Como o novo é construído com base nos conhecimentos já adquiridos e 

compartilhados, essa legitimidade se produz pelo consenso social. O consenso, por sua vez, é 
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resultado da interação. Quando se diz “Chegou-se a um consenso”, o que se está dizendo é que se 

chegou a uma coordenação de ação como resultado da interação comunicativa (MATURANA, 

2001, p.70). No consenso, não há necessidade de explicitação, mas regularidade de conduta 

advinda do novo conhecimento, e isso é uma clara sinalização do resultado de envolvimento do 

individual e social.     

 

O consenso que resulta na legitimação dos grupos, por sua vez, determina suas características, 

suas diferenças. E essas diferenças fazem com que os grupos sejam passíveis de conflito. Mas 

também podem coexistir em cooperação, tudo depende das circunstâncias sociais em que entram 

em interação. Tomemos como exemplo os grupos patrões e empregados. Se consideramos o 

acordo socioeconômico desses grupos, em que um grupo determina a existência do outro, a 

circunstância da associação supõe cooperação. Entretanto, em razão da divergência de interesses, 

pode haver conflitos. Nesse último caso, fenômeno parecido ocorre na dimensão dos papéis 

sociais, ou seja, há circunstâncias em que podem existir conflitos. É o que acontece em casos 

em que a mesma pessoa assume papéis que supõem exigências incompatíveis (por exemplo, 

em certos casos o papel de mãe e esposa pode ser difícil de conciliar com o papel exigido pela 

profissão). A expressão conflito de papéis é, por vezes, também utilizada para referir os casos 

em que o sujeito encara o seu papel de maneira diferente da definida pelos papéis sociais com 

os quais se encontra em interação.  

 

1.4 Considerações finais 

A percepção, como vimos, é um processo cognitivo que ativamos para efetuar nossa 

experiência no mundo.  Associados a ele estão outros sistemas cognitivos dentre os quais a 

linguagem e a memória. A linguagem promove a interação possibilitando as trocas simbólicas  

com base nas  quais os conhecimentos são construídos e armazenados na memória, de modo 

que a cada nova interação os conhecimentos são recuperados e atualizados em função das 

experiências sociais. Assim, as pessoas, ao interagirem no meio em que vivem, vão 

modificando seus modelos mentais, a fim de mantê-los funcionais na tarefa de mobilizar suas 

vidas frente ao mundo concreto de suas experiências. Esses modelos podem ser concebidos de 

diferentes maneiras: podem ser proposicionais, podem ser imagens ou a soma dos dois. Tais 

modelos, uma vez construídos em nossa mente e alocados em nossa memória, passam a ser 

importante instrumento, por meio do qual concebemos o mundo e nele nos inscrevemos 

atuando com o outro no cotidiano de nossas relações. As interações sociais que realizam estas 
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relações nos permitem a atualização contínua dos nossos modelos mentais. Por isso, quando 

construímos uma representação mental, o fazemos permeada por valores culturais, mas 

também atualizamos tais valores de acordo com nossas experiências situados. As 

representações mentais mantidas por grupos sociais locais são denominadas marcos de 

cognição social, representações compartilhadas por indivíduos com objetivos, interesses e 

propósitos em comum. A maneira de agir e de pensar de um indivíduo de um determinado 

grupo pode servir de referência para se conhecer o grupo ao qual esse indivíduo faz parte. 

Assim, os conteúdos da memória, de forma direta ou indireta, são sempre sociais. Isso porque 

o indivíduo que lembra é sempre um indivíduo inserido e habitado por grupos de referência.  

É ancorado no espaço construído e habitado conjuntamente que os indivíduos constroem suas 

experiências sociais compartilhando significados e mobilizando sentidos em cada situação de 

interação. 

 

 
 



39 
 

2 Cultura e deologia como formas de conhecimento 

  

 

2.1 Apresentação  

Neste capítulo, nosso objetivo é traçar um percurso estabelecendo alguns tópicos que possam 

favorecer a compreensão das noções complexas e multidisciplinares de cultura e ideologia 

como formas de conhecimentos avaliativas que norteiam as experiências dos indivíduos no 

mundo. No que se refere à cultura, interessa inicialmente situar a maneira pela qual o termo 

foi concebido e se estabeleceu como índice da forma de existência social do homem no 

mundo. Depois focalizaremos a cultura como forma de conhecimento, unidade imaginária e 

força social que orienta as relações sociais instaurando o eixo horizontal   No que se refere à 

ideologia propomos a reflexão sobre alguns aspectos que lhe constrói o escopo e que estão 

pressupostos na abordagem sociocognitiva, perspectiva eleita para guiar a compreensão da 

ideologia como o eixo vertical das diferenças que se caracteriza pela hierarquização dos 

diferentes pontos de vista sobre o mundo. 

. 

2.2  Natureza da cultura 

A palavra cultura é um dos termos mais complexos com o qual nos deparamos quando 

buscamos compreender as ações do homem no mundo. Por vezes, é um termo considerado 

oposto de natureza, designando o fazer humano sobre o mundo e o que a isso se opõe como 

mundo natural. Essa noção prioriza o aspecto antropocêntrico da ação do homem, tornando-se 

apropriado considerar o conceito de natureza como sendo derivado do de cultura. No entanto, 

ao considerarmos o aspecto etimológico do termo cultura, observa-se o contrário: é o conceito 

de cultura que deriva do de natureza. Nessa acepção, seu significado primeiro advém de 

lavoura ou cultivo agrícola (cultivo do que cresce naturalmente). Com o tempo, o conceito de 

cultura foi transferido para questões do espírito, ligando-se à noção de moral e intelecto, 

tornando-se uma abstração em si mesma. Depois, numa versão mais contemporânea, ressurgiu 

significando diferentes formas do homem vivenciar o mundo, marcando o que conhecemos 

hoje como diferenças culturais. 
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A palavra cultura guarda assim os resquícios da transição histórica do homem, ela representa 

em língua várias questões filosóficas fundamentais. Esse único termo abarca indistintamente 

questões de liberdade e determinismo, o dado e o criado, permanência e transformação. Se 

cultura significa cultivo daquilo que cresce naturalmente, o termo “sugere uma dialética entre 

o que fazemos ao mundo e o que o mundo nos faz” (EAGLETON, 2011, p.11). A cultura é, 

justamente, o mecanismo da hegemonia, à medida que molda os sujeitos às necessidades da 

sociedade politicamente organizada, ocupando a sociedade a partir de dentro, formando a 

unidade necessária para o convívio social.  

Se cultura, originariamente, remete a cultivo de algo, ela sugere tanto regulação como 

crescimento espontâneo. Nesses termos, o cultural é o que se pode mudar, mas o material a 

ser alterado tem sua própria existência, de modo que não é a existência material que a cultura 

modifica, mas a maneira de perceber essa existência. Essa maneira está submetida às regras 

que envolvem a interação entre o regulado (cultural) e o não regulado (natural). Seguir regras 

não é similar a obedecer a uma lei física, pois implica uma aplicação criativa da regra em 

questão. Por exemplo, “1, 3, 5, 7” e “2, 4, 6, 12” são sequências baseadas em uma regra 

embora, no segundo caso, a aplicação da regra não tenha sido como se esperaria. Sem esse 

caráter ilimitado e aberto, as regras não teriam razão de ser. As regras existem apenas como 

um modo de se (re)conhecer algo no mundo, fazendo com que esse reconhecimento seja 

compartilhado. E esse reconhecimento, como se pode observar nos exemplos, está para além 

do modo de representar. As regras, portanto, existem para viabilizar o que pode ser 

compartilhado entre os homens. Não são elas nem aleatórias nem rigidamente determinadas. 

Fato, aliás, que as diferem das leis físicas. Uma lei física se refere a uma forma irredutível de 

comportamento, não permitindo ser recriada e ainda permanecer a mesma. 

A ideia de cultura, então, admite uma dupla recusa: a da determinação rígida e absoluta das 

convenções sociais e a autonomia do indivíduo. Nesse sentido, cultura e natureza não se 

dissociam, mas sim se articulam, fazendo do homem não mero produto do seu meio, mas 

também lhe impondo limites para sua automoldagem. Trata-se, portanto, de um fazer e um ser 

feito por aquilo que se faz.  

Assim como cultura, a palavra natureza pode significar tanto o que é exterior quanto o que é 

interior, de modo que, se somos seres culturais, também somos parte da natureza que 

trabalhamos em nós. Semelhantes à natureza, temos de ser moldados pela força de algo que 

nos habita. Mas também dela nos diferimos, uma vez que podemos fazer isso a nós mesmos. 
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É essa capacidade de reflexibilidade que coloca o ser humano acima de outras formas de vida. 

Contudo precisamos cooperar com as tendências inatas e seguirmos nosso destino humano. 

Dito de outra forma, a cultura deve representar um potencial dentro da natureza humana, uma 

vez que são as próprias tendências inatas dessa natureza que induzem o homem a transcender 

a si mesmo. Apreende-se disso que se subjaz à cultura o aspecto histórico e político, nela há 

também, ainda que oculta, uma noção do sagrado, do teológico. A seu aspecto histórico, 

vincula-se a historicidade que a constitui. Ao político, as diferentes formas de sua 

estruturação, o que remete a pluralidade de sua organização e, daí, se falar em culturas dos 

povos, mas também em culturas de grupos. O aspecto sagrado, a seu turno, certamente lhe 

empresta a própria soberania de sua existência, a qual define e é definida pelo homem. 

A raiz latina da palavra cultura é colere, o que pode significar desde cultivar e habitar a 

adorar e proteger. Seu significado de cultivar remete a ato, efeito ou modo de fazer nascer 

algo que sirva a um fim (EAGLETON, 2011). Seu significado de habitar evolui do latim 

colonus para o contemporâneo colonialismo. Mas colere também desemboca, via latim, em 

cultus, no termo religioso culto, adoração ao sagrado que remete à proteção no sentido de 

abrigar no âmago de si mesmo o ente de adoração para sentir-se por ele protegido. Neste caso, 

a própria ideia de cultura vem, na Idade Moderna, colocar-se no lugar de um sentido 

desvaneceste de divindade e transcendência à noção de moral e de intelecto. Como aquilo que 

se sabe sagrado é, a priori, verdadeiro, a noção de verdade se junta à de cultura. Verdades 

culturais são tradições, verdades sagradas a serem protegidas e reverenciadas. A cultura, 

então, herda “o manto imponente da autoridade religiosa” (EAGLETON, 2011, p.10). Mas 

também mantém afinidades desconfortáveis com as ideias de invasão, ocupação, 

transformação advinda da noção de colonialismo. De acordo com o autor, é entre esses dois 

polos, positivo e negativo, que o conceito de cultura está localizada em nossa 

contemporaneidade.  

Williams (1969) aponta para a palavra cultura três dos seus principais sentidos modernos. 

Com base em suas raízes etimológicas no trabalho com a terra, a palavra, primeiro, significa 

algo como civilidade. Depois, torna-se sinônimo de civilização. Para, em seguida, ser seu 

antônimo. Na designação de civilidade, a palavra cultura implica uma correlação ambigua 

entre conduta polida e comportamento ético. Ter civilidade inclui não jogar papel na rua, 

assim como socorrer uma vítima de acidente de trânsito.  
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Como sinônimo de civilização, cultura designa o processo geral (individual e social) do 

progresso intelectual, espiritual e material. Nesse sentido, equivale a costumes e moral.  Como 

tal, cultura e civilização são, inseparavelmente, descritivas e normativas: descreve os hábitos e 

regula a conduta dos indivíduos. Significa a maneira como se dá a vida numa sociedade, mas 

também sugere que essa vida está submetida a um regulamento social, mostrando-se, 

portanto, como uma forma de vida associada a um estágio de desenvolvimento superior ao 

anterior (o barbarismo). Ou seja, o que é melhor em relação àquilo que existia antes.   

Observado, entretanto, que nem todos os indivíduos de uma mesma sociedade vivem da 

mesma forma sua experiência social, a saída foi opor civilização a cultura. Nesse ponto, cabe 

esclarecer que civilização era uma palavra que já pertencia ao léxico de uma classe média 

europeia pré-industrial: remetia, tanto quanto cultura, ao refinamento e desenvoltura nos 

relacionamentos sociais, reportando tanto aos hábitos comportamentais individuais como 

sociais. Mas as condições sociais em que os trabalhadores vivenciavam a realidade social não 

favoreciam que se mantivesse a semelhança entre os termos, já que civilização como fato não 

estava em harmonia com civilização como valor.  

É nessa perspectiva que a cultura cumpre seu destino: “andar de mãos dadas com o intercurso 

social, já que é esse intercurso que desfaz a rusticidade rural e traz os indivíduos para 

relacionamentos mais complexos” (EAGLETON 2011, p. 21). É ela que, na sua dimensão 

política, vai aparar as arestas entre os diferentes níveis de civilidade para delinear o todo 

social. Assim, civilização e cultura, mesmo designando sentidos opostos, cooperam para 

atribuir a noção de unidade que a palavra sociedade reclama. Sociedade e cultura caminham 

juntas e, por vezes, se confundem, ainda que cultura se direcione mais para “aquele todo 

complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras 

capacidades e hábitos adquiridos pelo ser humano como um membro da sociedade” (TYLOR 

apud LARAIA, 2006, p.25) 

A civilização, a seu turno, depois de ter adquirido uma conotação negativa, converteu-se 

apenas em civilidade, a fim de manter sua designação relacionada a seu caráter sociável de 

espírito cordial e maneiras agradáveis. A cultura, por sua vez, manteve-se restrita à dimensão 

social. Contudo, sua distinção permanente e seu contraste ocasional com civilização vão 

delineando seu significado como um modo de vida característico de uma sociedade em 

contraste com outras sociedades, bem como de agrupamentos particulares dentro de uma 

mesma sociedade. E, embora as palavras cultura e civilização ainda sejam usadas de forma 
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intercambiável, em especial por antropólogos, cultura tem sido frequentemente entendida de 

forma distinta de civilidade. Ela (a cultura) é vista como uma realidade vivida num nível 

mental mais profundo, designando mais apropriadamente as características formas de vida, o 

que permite desvelar a pluralidade de sua manifestação tanto em relação às diferentes 

sociedades quanto aos diferentes grupos de uma mesma sociedade. Pluralizar o conceito de 

cultura, entretanto, não é facilmente compatível com seu caráter unificador. Por isso, a palavra 

cultura, que supõe designar um tipo de sociedade, designa, de fato, uma forma de imaginar 

uma sociedade, já que sociedade é uma abstração criada pelo homem (CASTORÍADES, 

1982).  

 

2.2.1 Cultura: unidade imaginária e força social real 

Cultivar algo pode não ser apenas algo que fazemos nascer ou fazemos a nós mesmos. Pode 

ser, também, algo feito a nós pelos outros. Nesse caso, pode tratar-se daquilo que nos foi dado 

a conhecer e preservar como naturalmente nosso, mas que, sendo também de outros como 

nós, movimenta a tessitura de uma rede de trocas: um dar e receber contínuo. É nesse 

exercício de interação contínua que os indivíduos instauram o cotidiano de suas relações e 

organizam, culturalmente, o mundo em seu entorno.  

Às vezes, o outro é o Estado. Mas esse não se detém apenas em influenciar, presta-se a seguir 

seu destino no mundo dos homens: incutir nos sujeitos os tipos adequados de disposição de 

espírito para que ele próprio possa florescer como necessária organização das partes 

(indivíduos) num todo (sociedade). Disso decorre que, “o Estado encarna a cultura, a qual, por 

sua vez, corporifica a sociedade humana” (EAGLETON, 2011, p.17) e isso lhe institui o 

poder de atuar sobre os homens.  

Movendo-se nessa direção, o Estado educa os homens para viverem juntos, transformando 

indivíduos em cidadãos apropriadamente responsáveis e cônscios dos seus deveres, a fim de 

manter a unidade cultural na unidade política. Nesses termos, o que está em jogo não é apenas 

a soberania da cultura sobre a política, mas também, a soberania da sociedade sobre o 

indivíduo em nome de sua manutenção. O Estado busca a regulação das vontades, a fim de 

torná-las uma única vontade representativa do bem que se torna comum entre os indivíduos 

que compartilham uma mesma realidade imediata.  
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Assim, a cultura é, a um só tempo, unidade imaginária e força social. É unidade imaginária 

porque é aquilo que nos é dado a conhecer como construto social historicamente estabelecido 

e tradicionalmente comprtilhado por ser comum a muitos homens. É força social porque é a 

forma de organização social que  orienta nossas ações no mundo. 

 

2.2.2 Cultura na perspectiva sociocognitiva  

Qualquer que seja a noção de cultura, de uma forma ou de outra, ela aponta para a maneira 

pela qual o homem vivencia sua experiência no mundo. E essa experiência é, 

fundamentalmente, mediada pela rede simbólica da linguagem, porque, em quaisquer que 

sejam as circunstâncias, as coisas precisam significar para o homem. Nossa experiência de 

mundo não se dissocia de nossa experiência com a significação. Somos educados no mundo 

de significados e, com base neles, vivemos nossas experiências pessoais.  

Um dos resultados dessa nossa capacidade de simbolizar, associada a outros processos 

cognitivos, tais como a linguagem e a memória, é desenvolver, pela recursividade, padrões de 

pensamento e comportamentos, frente às coisas com as quais nos deparamos no dia a dia. 

Esses padrões se originam do processo de categorização com base no qual concebemos 

mentalmente a realidade que experienciamos. Ocorre que tendemos a conceber as coisas de 

forma semelhante àqueles que compartilham conosco do mesmo ambiente social, em razão 

das contínuas situações de interação. Daí as pessoas de um mesmo grupo tenderem a 

categorizar a partir de traços comuns. São esses traços que, comumente, são identificados 

como traços culturais. 

A força motriz desse processo é a interação recíproca entre o homem e o mundo, em que 

ambos são construídos e reconstruídos por meio da linguagem. Se não houver comunicação 

mútua entre os sujeitos de uma dada sociedade e o mundo, não poderá haver significação e 

conhecimento. Dessa forma, tanto as mentes individuais quanto o universo de línguas 

existentes estão vinculados pelas operações recíprocas de permuta em que todos (indivíduo e 

grupo social e sociedade) ganham. Essa interação de mentes que convergem para construção 

de mundos é mencionada por Langacker: 

[...] uma faceta crítica do meio no qual operamos e nos desenvolvemos 

consiste em interações com outras pessoas e outras mentes. Isto leva ao 

reconhecimento mútuo, acomodação e instrução como também a uma 
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convergência substancial nos mundos mentais construídos. LANGACKER 

(1997, p.233) 

 

É notório que a mente se estrutura com base no social, de modo que sempre o contexto social, 

no qual estamos inseridos, estará envolvido na construção de nosso conhecimento. Por outro 

lado, não existe conhecimento isolado no indivíduo, o conhecimento individual, de alguma 

forma, sempre pode ser encontrado numa infinidade de lugares: espalhado entre anotações, 

grifos de leitura, escritos diversos, pronunciamentos formais e informais, nas conversas, nos 

comentários etc. Sempre é possível saber algo sobre os conhecimentos que cada um possui. 

Mas em cada comentário, explicação, justificativa que usamos, por mais que ela tenha um 

componente pessoal, sempre é possível identificar a base sobre a qual esse conhecimento foi 

formulado. Na prática isso pode ser verificado quando nos deparamos com as diferentes 

formas como as comunidades humanas estruturam sua forma de ser. Isso atesta a natureza 

cultural de nossas mentes, revelando um si mesmo coletivo em cada uma dessas comunidades. 

Isso se manifesta de forma mais geral (uma sociedade em relação à outra) e mais local 

(grupos dentro de uma mesma sociedade). Bruner observa que: 

 

[...] o fenômeno complexo que tão irrefletidamente chamamos de “cultura” 

parece impor restrições sobre como a mente funciona e até mesmo sobre os 

tipos de problemas que somos capazes de resolver. Mesmo um processo 

psicológico tão primário quanto a generalização [...] é regulado por 

interpretações do significado culturalmente apoiadas, e não pelo acionamento 

de um sistema nervoso individual. (BRUNER, 2001, p. 157) 

 

 

Buscar subsídios na neurologia ou psiconeurologia para fundamentar sua tese da mente social 

é uma característica encontrada também na produção de outros autores. Muitos são os 

estudiosos que convergem na tentativa de defender o papel central da cultura na evolução 

cognitiva que podemos observar ao longo da história. E o fazem contra-argumentando as 

teorias que consideram essa evolução da mente como isolada ou autônoma. 

 

2.2.3 Conhecimentos culturalmente compartilhados 

Os conhecimentos culturalmente compartilhados se constituem em unidade básica de 

compreensão e processamento de informação em condições consensuais de uso. Esse tipo de 

conhecimento tem uma série de características adicionais como, por exemplo, sua natureza 

geral e abstrata. Quer dizer, não se referem a fatos ou coisas concretas, mas a generalizações 
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desses fatos e coisas. Por exemplo, sabemos o que designa a palavra aula e quais são suas 

propriedades, por isso, podemos aplicar esse conhecimento quando observamos, falamos ou 

atuamos (como aluno ou professor, por exemplo) em uma possível situação em particular
1
. A 

distinção de aulas específicas é, portanto, uma forma abstraída do nosso conhecimento de 

base sobre o que é uma aula. Desse modo, todos dentro de uma dada sociedade podem, a 

partir desse conhecimento, formular suas experiências pessoais relacionadas à noção de aula.   

Ocorre, entretanto, que um conhecimento específico, como por exemplo, “aulas de português 

para estrangeiros na PUC-SP”, não é unicamente pessoal, posto que também pode ser 

compartilhado entre outras pessoas, ainda que não seja abstrato ou geral (já que envolve 

propriedades contextuais específicas tais como participantes, ações, tempo, lugar etc.). Um 

exemplo como esse nos encaminha para uma distinção adicional bastante útil. Além da 

distinção entre conhecimento pessoal e social, podemos, ainda, fazer uma distinção entre 

conhecimentos particulares (condicionados por contextos - também denominado 

conhecimento histórico) e conhecimentos gerais (abstratos e desligados de contexto). O 

conhecimento pessoal, de forma similar, também apresenta a mesma distinção adicional: 

conhecimento pessoal particular e conhecimento pessoal geral. Vejamos o esquema desta 

distinção: 

 

MEMÓRIA EPISÓDICA MEMÓRIA SOCIAL 

Conhecimento Pessoal Conhecimento Social 

Particular 

(conhecimento advindo 

da experiência pessoal 

concreta) 

Geral 

(conhecimento 

socioculturalmente 

compartilhado)  

Particular 

conhecimento histórico  

(experiência coletiva, de grupo) 

Geral 

conhecimento 

socioculturalmente 

construidos e aceitos 

Justificativa de um aluno 

do curso Português para 

estrangeiros, da PUC-

SP, por ter perdido a 

última aula.  

Abstrações das 

informações dadas 

em aula. 

 

 

Elaboração das aulas do curso 

Português para Estrangeiros 

da PUC-SP pelo grupo de 

pesquisa 

A PUC tem 

excelência de 

ensino. 

Episódios condicionados 

por contexto fatos, 

eventos ou situaçõe que 

testemunhamos, 

participamos ou que 

ouvimos falar  

Abstrações advindas 

de fatos habituais e 

propriedades 

atribuidas ás coisas 

Conhecimento compartilhado 

por um grupo social 

Abstrações advindas 

de fatos habituais e 

propriedades 

atribuidas ás coisas 

  

                                                 
1
 Embora também seja possível reconhecermos as propriedades constitutivas de uma “aula”, apenas por ter ouvido falar sobre 

isso. 
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O esquema acima nos permite visualizar a distinção dos tipos de conhecimentos na dimensão 

pessoal e social. Assim, o conhecimento aula de português para estrageiro na PUC-SP tanto 

pode ser visto como advindo de experiência social de nível pessoal, quanto experiência social  

de nível coletivo. No primeiro caso, chamaremos de conhecimento pessoal particular - 

àqueles conhecimentos que fazem parte da experiência pessoal. Esses conhecimentos se 

diferenciam dos conhecimentos pessoais mais gerais e abstratos, porque representam 

episódios específicos condicionados por contexto. No segundo caso, chamaremos de 

conhecimento social particular àqueles conhecimentos que fazem parte da experiência 

coletiva (específica de grupos, sociedade ou cultura) e que podem ser compartilhados e 

pressupostos como qualquer outro tipo de conhecimento social mais geral ou abstrato. Outro 

termo que pode ser usado para fazer referência ao conhecimento social compartilhado sobre 

gente e fatos em particular pode ser conhecimento histórico. 

 

2.2.4 Conhecimentos e crenças  

Para a vertente sociocognitiva da Análise Crítica do Discurso, os conhecimentos são formas 

de representação e, como tal, são entendidos como crenças
2
. Mais especificamente, as crenças 

são “blocos de construção da representação mental, unidades de pensamento e julgamento” 

(van DIJK, 1996, p.3). O conhecimento, nesse caso, configura-se como uma categoria 

específica de crenças, isto é, aquelas crenças consideradas por nós (enquanto grupo, 

comunidade ou cultura) como verdadeiras, construidas de acordo com certos fundamentos ou 

critérios de verdade ou falsidade. São esses critérios que sustentam o que deve ser entendido 

como padrão de verdade socialmente compartilhado. Obviamente, tais critérios são social, 

cultural e historicamente variáveis, como os são os conhecimentos baseados neles. O que 

também significa que, nesse sentido técnico, as crenças não são meramente produtos 

subjetivos do pensamento, mas produtos da cognição construidos com base social. Nesse 

sentido, ainda importa ressaltar que as crenças não estão apenas relacionadas ao que existe ou 

ao que é (ou pode ser) verdadeiro ou falso, mas também ao julgamento que fazemos sobre as 

coisas, pessoas ou fatos. Assim configuradas, as crenças são formas de conhecimento 

avaliativo, ou seja, opiniões.  

                                                 
2 A palavra crença, aqui, não é entendida em sua acepção usual no senso comum, ou seja, não é um termo que designa 

construções subjetivas passíveis de enganos, opondo-se aos conhecimentos tidos como produto da reflexão e, portanto, 

considerados “verdadeiros” (objetivos).  
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Os conhecimentos advindos dos dois casos acima configurados são englobados como crenças 

e essas são unidades ou representações derivadas e envolvidas no processamento de 

informação que tem lugar na memória. A memória, nas palavras de van Dijk (1999, p.38), “é 

um depósito de crenças e, ao mesmo tempo, se define pelos mecanismos, processos, 

estratégias, atividades mentais que produzem e processam essas crenças”. Nem sempre, 

porém, essas crenças são conscientes, no sentido próprio do termo. Na verdade, muitas são as 

crenças que não são produtos do pensamento consciente. Por exemplo, do mesmo modo que 

conhecimentos compartilhados, como as gramáticas das línguas naturais, são, em sua maior 

parte, tipos de conhecimentos implícitos, podemos, também, ter crenças das quais não temos 

consciência, ou que tenham sido adquiridas sem que tenhamos plena consciência delas.  

No discurso, isso significa que as crenças sociais podem estar pressupostas pelos falantes, e 

não há necessidade de afirmá-las explicitamente como informação nova. Por isso, a maior 

parte de seus significados permanece implicita. Muitos dos fatos e conceitos construidos na 

vida cotidiana estão, rotineiramente, pressupostos nos textos. De acordo com van Dijk (1999), 

as culturas estão, em grande parte, caracterizadas por tais corpos de crenças compartilhadas.  

Nesse ponto, devemos recordar que os conhecimentos pessoais (ou crenças pessoais) se 

processam na memória episódica e representm as experiências pessoais dos indivíduos, sendo 

essas experiências do tipo mais geral e abstrata ou do tipo mais específico e concreto. Da 

mesma forma, os conhecimentos sociais podem ser gerais e abstratos ou históricos, estando 

relacionados, nesse caso, à memória coletiva específica (de grupos, sociedade ou cultura). 

São essas crenças pessoais mais gerais que controlam nossas práticas sociais específicas de 

um modo similar a como o fazem as crenças compartilhadas de caráter mais gerais e sociais. 

Mas diferente dessas, são únicas, porque são versões daquilo que aprendemos a (re)conhecer 

no mundo social. E, embora possamos compartilhar algumas dessas crenças, mesmo assim 

elas são crenças pessoais. São essas crenças que definem um indivíduo como pessoa única de 

modo que sua descrição constitui sua autobiografia (van DIJK, 1999, p. 52). 

 

2.2.4.1 Conhecimentos culturais e linguagem  

Gostaríamos agora de centrar a atenção na dimensão da linguagem para que possamos refletir 

sobre a maneira pela qual os conhecimentos e crenças se materializam e atuam em nossa vida 

prática. Sabemos que, na sua forma cotidiana imediata, a cultura se relaciona à rede simbólica 
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criada pelo ser humano para transmitir ideias. Nesse sentido, é matéria do pensamento. White 

(2007) considera que a passagem do estado animal para o humano ocorreu quando o cérebro 

do homem foi capaz de gerar símbolos:  

 
Todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo 

que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e fê-los humanos. 

Todas as civilizações se espalharam e se perpetuaram somente pelo uso de 

símbolos [...] Todo comportamento humano consiste, ou é dependente, do 

uso de símbolos [...] O símbolo é o universo da humanidade... (WHITE, 

2007, p.180, tradução nossa)
3  

A cultura norteia a organização humana e lhe faculta o domínio sobre o mundo, tendo como 

instrumento a linguagem. Ela é por excelência o meio e, mais precisamente, a própria 

possibilidade que dispomos para gerar símbolos. Como parte integrante da cognição humana, 

a linguagem reflete a relação que estabelecemos com o meio social. É nessa condição que 

emerge sua dimensão discursiva, dimensão constituinte e constitutiva da vida social. O 

discurso é o que possibilita a manifestação social da linguagem. Por meio dele, cada indivíduo 

vive sua experiência social no mundo culturalmente estabelecido.   

Importa ressaltar, ainda, que os conhecimentos culturais são inscritos no tempo, portanto, são 

históricos, de modo que se modificam de acordo com os contextos (políticos, econômicos, 

sociais) nos quais os indivíduos estão inseridos. É o posicionamento do sujeito nesses 

contextos que irá determinar a maneira pela qual ele se apropria do que é culturalmente 

estabelecido. Como os fenômenos sociais são complexos e dinâmicos, a compreensão das 

coisas do mundo é sempre parcial, depende do ângulo de onde se perceptuam os objetos e 

fenômenos. Se é pela linguagem, e pelo discurso em particular, que a realidade experiencial 

fica plasmada, não é senão pelas portas da percepção que temos acesso a essa realidade.  

Se acreditarmos que a linguagem tem as suas bases no cérebro e se, por esse motivo, a mente 

é geradora de signos, verbais ou não, e matriz do pensamento, ela precisa processar os signos 

a partir da percepção. Os perceptos apresentados à mente são signos com os quais ela opera. 

Assimilados a partir da percepção, subordinam-se à sua lógica (semiótica) e são, por isso, 

formulados na mente na condição de signos. Tornam-se importantes não porque precisam 

apresentar tão somente um “conteúdo” à mente, mas porque só podem ser operacionalizados 

                                                 
3 All human behavior originates in the use of symbols. It was the symbol which transformed our anthropoid ancestors into 

men and made them human. All civilizations have been generated, and are perpetuated, only by the use of symbols. […] All 

human behavior consists of, or is dependent upon, the use of symbols. [...] The symbol is the universe of humanity [...] 
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se são significativos para ela. Representar é, portanto, a própria condição de existência da 

mente porque, ao formular representação, interpretamos o mundo que nos cerca, processando 

significados e produzindo sentido. A condição de sobrevivência do ser humano é sua 

capacidade de simbolizar, sem a qual não seria possível falar de uma cultura enquanto base 

sobre a qual a sociedade se edifica e alicerça as interações sociais.  

Essa base cultural pode ser entendida como sistemas de conhecimento que representamos 

linguisticamente por meio dos discursos e são relevantes para a compreensão da maneira pela 

qual codificamos nosso modo de operar na sociedade. A cultura, nessa perspectiva, se 

configura num eixo horizontal com base no qual indivíduos e grupos sociais se apoiam, 

inconscientemente, para manter a unidade social no cotidiano das relações.  

O existir na realidade da vida cotidiana e o apreender dessa realidade é normal, evidente e 

necessário para a interação social. Essa realidade aparece já objetivada, isto é, constituída por 

uma ordem de objetos estabelecida. Por outro lado, cada indivíduo vive sua própria 

experiência, e essa constrói e é construída por objetivos, propósitos e interesses que podem 

em diferentes graus, níveis e situações aproximá-lo ou distanciá-lo dos objetivos propósitos e 

interesses de outros. É exatamente isso que, em qualquer que seja a dimensão 

(interior/exterior) ou em qualquer que seja o nível (particular/coletivo) faz com que sejamos 

nós mesmos e não outro(s): somos nós mesmos e  não outro(s), embora também possamos 

ser outro(s) de nós sem deixarmos de ser quem somos.  

 

2.3 Ideologia   

Embora o enfoque com que fechamos o tópico anterior possa parecer demasiadamente 

filosófico, não podemos deixar de pontuar que, na essencialidade dessa relação entre nós e o 

outro, reside o fundamento do que aqui procuraremos delinear como ideologia, que também é 

uma forma de conhecimento avaliativa. Nessa relação com o outro as palavras, atitudes e 

comportamentos ganham significados e sentidos. Esse é, como se sabe, um pensamento que 

se torna muito útil quando nos propomos a falar da estrutura e funcionamento da ideologia 

enquanto dimensão produtora de significados e encadeamentos que tornam hegemônicos 

conhecimentos que orientam as ações humanas. 
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Acreditamos com Eagleton que a palavra ideologia é de fato “um texto, tecido com uma trama 

inteira de diferentes fios conceituais” (EAGLETON, 1997, p.15, grifo do autor). Alguns 

desses conceitos divergem entre si, e outros são mais compatíveis, ainda que possam suscitar 

certas curiosidades. Se, por exemplo, ideologia significa qualquer conjunto de crenças 

motivadas por interesses sociais, então não podem se restringir a formas de pensamento 

dominantes em uma sociedade. Se, por outro lado, a ideologia é, ao mesmo tempo, ilusão e 

veículo pelo qual os sujeitos entendem o seu mundo, então, isso nos revela algo bastante 

curioso com relação aos nossos modos habituais de perceber. Ficaríamos surpresos se 

encontrássemos uma pessoa que sustentasse convicções que ela própria considerasse ilusórias. 

Se compreendermos, por outro lado, a ideologia como percepção inadequada da realidade, 

uma definição do tipo conjunto de crenças orientadas para a ação deixaria a questão da 

realidade em aberto (EAGLETON, 1997). 

Há, contudo, definições de ideologia mais neutras. Se considerarmos, por exemplo, que 

ideologia é um corpo de ideias característico de grupos sociais, nesse caso, seria possível 

descrever nossas próprias opiniões como ideológicas, e isso não teria qualquer implicação em 

termos de verdade ou falsidade. Seriam apenas opiniões, e as opiniões, embora possam 

movimentar as ações do homem no mundo, não precisam ser constatadas no mundo factual 

em termos de verdade/falsidade.   

Mesmo considerando apenas os poucos exemplos expostos, é possível notar que há 

formulações sobre ideologia que envolvem questões epistemológicas (questões relacionadas 

ao nosso conhecimento de mundo), enquanto outras são mais orientadas para a ação. Tal 

distinção é um importante objeto de controvérsias na teoria da ideologia, porque reflete duas 

orientações distintas para a compreensão do termo. Uma mais preocupada em relacioná-lo à 

noção de falsa cognição, ilusão, distorção e mistificação da realidade vivida em sociedade. E 

outra mais sociológica, voltada mais para a função das ideias na vida social do que para seu 

caráter real ou irreal. Certamente ambas têm muito a nos dizer, mas não será nosso objetivo 

esmiuçar os apontamentos de cada uma destas orientações. Apenas nos parece adequado 

mencioná-las para situar dois fundamentos com base nos quais, em nossa contemporaneidade, 

o conceito de ideologia vem sendo tratado. Nos tópicos seguintes, nossa proposta é apontar 

algumas características relacionadas ao termo ideologia que possam nos conduzir a uma visão 

mais produtiva do termo para especificá-lo como uma importante categoria de análise.   
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2.3.1 Ideologia e pré-concebido 

Se o objetivo é compreender o que de fato é a ideologia, não menos importante é verificar 

como ela é apreendida na prática pelas pessoas comuns. Se, por exemplo, numa conversa, um 

amigo dissesse a outro (se referindo a algo que lhe foi dito por aquele): “bem, isso não passa 

de ideologia”, é provável que estivesse considerando que o que o amigo lhe disse é uma 

espécie de ideia preconcebida, que distorce a compreensão dos fatos. Isso, em outras palavras, 

seria o mesmo que dizer “Vejo as coisas como elas realmente são, enquanto você as vê de 

forma tendenciosa”. Isso parece envolver uma questão bastante simplista do mundo: que falar 

ou avaliar “ideologicamente” é fazê-lo de maneira esquemática, estereotipada. Nesse caso, o 

oposto de ideologia seria mais “verdade empírica” do que “verdade absoluta”.  Ou seja, trata-

se mais de opor as diferenças relacionadas experiências individuais do que opor verdade à 

falsidade. Foi baseado nessa observação que Durkheim (2007) descreveu o método ideológico 

como sendo o uso de noções para governar a colocação dos fatos, mais do que derivar noções 

deles, mas não considerou que essas noções também derivam dos fatos sociais. 

O pensamento desse sociólogo não leva em conta que nossa percepção do mundo não pode se 

dar sem algum tipo de pressuposto. Afinal, antes de fazer uso de uma noção, temos que 

considerar que ela foi construída e, tendo sido construída, teve algo como base, pois não 

existe pensamento livre da preconcepção. Não seria difícil constatar que, sem algum tipo de 

preconcepção, não teríamos como identificar uma questão ou situação, muito menos emitir 

qualquer juízo sobre ela. É exatamente isso que nos permite dizer que não existe pensamento 

livre de uma preconcepção. E, nesse caso, poderíamos achar então que qualquer ideia poderia 

ser compreendida como ideológica. 

No entanto, não é qualquer tipo de preconcepção que se inscreve como ideologia. Por 

exemplo, presumir que minha mãe não está em casa, porque foi ao mercado não coloca a 

questão como ideológica, mas se eu presumir que ela não está em casa, porque foi à missa e, 

por isso, ela será eleita para ser salva por Deus, isto sim parece ser ideológico, pois pressupõe 

que aqueles que não vão à missa como minha mãe não podem ser salvos. Nesse caso, a 

pressuposição entra no terreno da divergência de opinião sobre o mundo. Esse tipo de 

pensamento preconcebido tende a guiar as ações dos indivíduos no mundo de forma 

excludente. Ou seja, de maneira a acreditar que uma determinada forma de perceber as coisas 

é mais verdadeira que outra.   
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A crença de que a ideologia é uma forma esquemática e inflexível de se ver o mundo é, sem 

dúvida, também uma noção muito valiosa que encontrou ressonância no pensamento de 

muitos estudiosos. Para Shils (1968), por exemplo, as ideologias são explicitamente fechadas, 

resistentes a inovações, promulgadas com uma grande dose de parcialidade e requerem a total 

adesão de seus adeptos. 

 

Lembremos, entretanto, que nem todo conjunto rígido de ideias pode ser identificado como 

ideológico. Posso ter convicções bastante inflexíveis sobre como devo cuidar das minhas 

roupas e das roupas de meu marido, determinando a forma de lavá-las, de passá-las e de 

organizá-las no guarda roupa, simplesmente, porque gosto de fazer isso e porque disponho de 

mais tempo que ele. Seria estranho, entretanto, qualificar minha opinião e comportamento a 

respeito da organização das roupas como ideológico. Se, por outro lado, esse tipo de 

convicção estiver relacionado ao pensamento de que as tarefas domésticas são inferiores em 

importância e que são, por isso, destinadas apenas às mulheres, então estamos diante de um 

tipo de convicção que se relaciona à questão de poder, na medida em que se separa de forma 

discriminatória as tarefas atribuídas aos gêneros sociais. Nesse tipo de pensamento, encontra-

se subjacente uma relação de poder, em que uma parte se submete a outra por questões 

ideológicas socialmente legitimadas. 

 

2.3.2 Ideologia e poder 

A forma mais utilizada para caracterizar a associação entre ideologia e poder é a noção de 

legitimação. Por legitimação, entendemos a ação de conferir validade a uma maneira 

particular de pensar e agir, tornando-a, por meio do consenso, uma realidade aceitável para 

todos. É a legitimidade que estabelece a relação entre o poder e certo sistema de valores 

impostos. Quando poder e ideologia se associam por meio da legitimidade, ocorre o domínio 

de um grupo sobre outro. Esse tipo de dominação é fundamentalmente simbólico, porque 

qualquer forma de poder passa pelo consentimento social e, portanto, passa, necessariamente, 

pelo significado que as coisas têm para as pessoas. Thompson (1984), por exemplo, diz que a 

ideologia tem a ver com os modos pelos quais os significados (ou significação) operam nas 

relações sociais, e que são esses modos que contribuem para manter as relações de 

dominação. O processo de legitimação implicado nessas relações, de acordo com Thompson 

(1984), envolve pelo menos seis estratégias. Assim, a ideologia busca legitimar-se: 

promovendo crenças e valores compatíveis com ele; naturalizando e universalizando as 
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crenças e valores de modo a torná-las aparentemente inevitáveis (obvias); desacreditando 

ideias que possam desafiá-lo; excluindo formas rivais de pensamento, mediante alguma lógica 

não declarada, mas sistemática; obscurecendo a realidade compartilhada de modo a favorecê-

lo (ao focalizar apenas o que interessa mostrar). 

Há, entretanto, um problema em considerar a ideologia nos termos propostos por Thompson 

(1984): nem toda crença denominada ideológica está associada a um poder político 

dominante. O feminismo, por exemplo, não é dominante em nossa sociedade, mas representa 

crenças e valores que o especifica como pensamento e atitudes de um grupo ideologicamente 

orientado. Portanto, confinar o termo ideologia às formas dominantes de pensamento social é, 

sob a regulação de um olhar mais atento, inadequado e traz confusões desnecessárias. Por 

outro lado, permitiu perceber a necessidade de uma definição mais apropriada de ideologia, 

algo que colocasse em intersecção sistemas de crença e poder político, mas que deixasse 

neutro o fato dessa intersecção desafiar ou manter a ordem social.  

Seliger, por exemplo, segue nessa direção. Para ele, ideologia se define como um “[...] 

conjunto de ideias com as quais os homens postulam, explicam e justificam os fins e os meios 

da ação social organizada, especialmente, da ação política, qualquer que seja o objetivo dessa 

ação”
 4

 (Seliger, 1976, p. 14, tradução nossa). A partir dessa noção, torna-se razoável falar, 

por exemplo, em ideologia feminista, o que não faria sentido se ideologia significasse apenas 

sistemas de crença dominantes.   

Ampliar o âmbito de abrangência do termo ideologia, nessa perspectiva, certamente fortalece 

o pensamento segundo o qual o ideológico está relacionado à maneira “parcial” (do grupo) de 

ver as coisas do mundo. E, da mesma forma, resolve o problema do aparente dilema sobre por 

que alguns grupos sociais são vistos como ideológicos (numa perspectiva de dominação) e 

outros, não (como é o caso do feminismo). Por outro lado, elementos do conceito de ideologia 

centrais apontados por Thompson (1984), tais como o obscurecimento e a naturalização da 

realidade social são ao que parece, excluídos, pois, vista num âmbito mais abrangente, 

estratégias ditas ideológicas dizem respeito muito mais à natureza da instauração e 

manutenção do poder do que da ideologia que o serve. 

A noção de poder, nesse caso, ganha mais destaque quando se associa à ideologia a questão 

da legitimação. Talvez por isso Foucault (2003) tenha se empenhado em tratar do poder e não 

                                                 
4 “[...] set of ideas by which men posit, explain, and justity ends and means of social action, and specially political action, 

irrespective of whether such action aims to preserve, amend, uproot or rebuild a social order”. 
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da ideologia. Para ele, o poder não é algo confinado apenas às suas manifestações políticas 

mais óbvias. Ele é visto, na verdade, como uma rede de força penetrante e intangível que se 

tece em nossos menores gestos e declarações feitas no cotidiano das relações sociais. É claro 

que considerar o poder algo que se imprime em nossas relações pessoais e atividades 

cotidianas, como o fez Foucault e seus seguidores, é um ganho incontestável. Mas representa 

um problema quanto ao significado de ideologia, pois, sem valores e crenças que não se 

relacionem ao poder, o termo ideologia pode expandir-se demais. 

 

Para Eagleton (1997), a força do termo ideologia se encontra em sua capacidade de distinguir 

entre as lutas de poder que são, até certo ponto, centrais a toda forma de vida social e aquelas 

que não são. Segundo ele,  

 

“uma discussão entre marido e mulher, à mesa do café, sobre quem exatamente 

deixou que a torrada se transformasse naquela grotesca mancha negra não é 

necessariamente ideológica; só o seria se, por exemplo, começasse a envolver 

questões como potência sexual, opiniões sobre o papel de cada um dos sexos e 

assim por diante.” (EAGLETON, 1997, p.21).  

 

De acordo com esse autor, dizer que certo tipo de conhecimento e atitude é ideológico aponta 

para algo que pode ser elucidativo sobre ideologia, enquanto os sentidos mais expansionistas, 

não. Para o autor, tal expansão do termo pode ser conveniente quando busca desafiar 

definições excessivamente mais estreitas. Mas estender a noção de ideologia de forma muito 

ampla, a ponto de torná-la coextensiva a tudo, destituir-lhe a força. Nem tudo, portanto, pode 

ser eficientemente descrito como ideológico, pois, se não há nada que não seja ideológico, 

então o termo torna-se inválido e tende a desaparecer como termo especializado, 

impossibilitando a compreensão do fenômeno social ao qual se reporta.  

Nessa situação, parece correto compreender que nem tudo é ideológico, mas pode vir a ser, 

em virtude do contexto inscrito pelas relações sociais. A ideologia pode ser entendida como 

uma função da relação de uma elocução com seu contexto social. Nesses termos, podemos 

dizer com Benveniste (1989) que a ideologia é mais uma questão de discurso que de 

linguagem. Isso porque diz respeito aos usos efetivos da linguagem entre os sujeitos para 

produzir efeitos específicos sobre outros por meio daquilo que dizem. 
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2.3.3 Ideologia e discurso 

A ideologia parece ter mais a ver com quem, com o quê e com que finalidade algo é dito, do 

que com propriedades linguísticas inerentes a um dizer. Embora alguns discursos tenham seu 

próprio léxico característico, o que há de mais ideológico quanto a esse léxico são os 

interesses, objetivos e propósitos a que eles servem e os efeitos políticos que geram. Daí 

porque não é possível identificar se um enunciado é ideológico ou não se esse for visto 

isoladamente de seu contexto discursivo. Por exemplo, num enunciado como “você não vai 

trabalhar hoje?” poderia ser uma elocução ideológica se implicasse uma ideia do tipo “eu 

devo lembrá-lo de que pessoas como você precisam trabalhar para viver”. Da mesma maneira, 

a afirmação de que “o homem manda e a mulher que tem juízo obedece” não é 

necessariamente ideológica (no sentido de apoiar um poder dominante); pode estar sendo 

proferida num tom convenientemente irônico, podendo ser uma forma de subverter a 

ideologia sexista. 

Cabe aqui uma breve reflexão sobre a maneira pela qual a ideologia se associa à ideia de 

discurso. Consideramos que a ideologia sugere massivamente a noção de reificação. Trata-se, 

porém, de uma reificação toda própria. A reificação relacionada à ideologia configura-se 

como o processo pelo qual o valor das coisas vem apresentar-se à consciência dos homens no 

lugar da coisa. Desse modo, o termo ideologia se torna uma maneira de classificar em uma 

única categoria uma porção de coisas diferentes que fazemos com signos.   

A utilização do signo pela linguagem está à serviço do discurso, pois, é o discurso que 

possibilita a inserção do homem no mundo social. Ou seja, é o discurso que possibilita ao 

homem ativar sua capacidade de linguagem e se por em interação social. Nesse sentido, 

quando falamos em “ideologia machista”, por exemplo, estamos abreviando um leque imenso 

de discursos já construídos e espalhados histórica e socialmente. Chamar “machistas” todas 

essas formas de estar no mundo pela linguagem é, naturalmente, sugerir que elas têm alguma 

coisa em comum. Mas esse elemento comum não precisa ser pensado como alguma estrutura 

invariável de categorias. Seria mais útil pensá-lo como uma rede de características 

sobrepostas do que algum tipo de essência constante, pois as representações ideologicamente 

orientadas sofrem a influência das representações pessoais e culturais, de modo que uma 

mesma idealogia pode ser desempenhada de diferentes formas por diferentes indivíduos em 

diferentes grupos, ainda que seja possível identificar seus traços comuns. 
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Dessa forma, como previu Bakhtin, signo e ideologia estão inter-relacionados: a consciência 

de algo só pode surgir na corporificação material dos significantes (ou seja, pela forma com a 

qual as formas são investidas de conteúdo), que, por serem em si mesmos materiais, não 

podem ser apenas “reflexos” da realidade, mas um fragmento dela, de modo que a “lógica da 

consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um grupo social” 

(Bakhtin 2006, p. 36). Portanto, pensar a ideologia como um fenômeno discursivo possibilita, 

simultaneamente, sua materialidade e preserva o seu sentido, que diz respeito, essencialmente, 

a significados. Desse modo, parece ser útil ver a ideologia menos como um conjunto 

particular de discursos que como um conjunto particular de efeitos dentro dos discursos.  

 

2.4 Sistemas de crença 

Na perspectiva sociocognitiva, a ideologia, da mesma forma que a cultura, é um sistema de 

crenças (van DIJK, 1999). Por isso, não existe ideologia que seja particular, no sentido de ser 

pessoal; antes, são sistemas socialmente compartilhados por membros de uma coletividade de 

atores sociais, embora, de acordo com o teórico, nem toda coletividade necessite de ideologia. 

As crenças ideológicas operam nas relações intergrupais, pois, tratam de representações 

sociais a cerca de condições fundamentais e modos de existência e reprodução que definem as 

identidades sociais dos grupos. Os diferentes tipos de ideologia são definidos por grupos, tais 

como movimentos sociais, partidos políticos, profissões, igrejas etc. 

Em relação à cultura, as crenças ideológicas são mais profundas e axiomáticas, pois controlam 

e organizam outras crenças sociais compartilhadas. Uma ideologia racista, por exemplo, pode 

controlar as atitudes sobre imigrantes, ou favorecer um papel mais importante do Estado nos 

assuntos públicos. As ideologias são crenças sociais fundamentais de natureza bastante geral e 

abstrata. Uma de suas funções cognitivas é fornecer coerência (ideológica) às crenças de um 

grupo e, dessa forma, facilitar seu uso em situações cotidianas, além de especificar quais 

valores culturais (liberdade, igualdade, justiça etc.) são importantes para um grupo. 

As ideologias são impostas/adquiridas gradualmente e podem, em alguns casos, mudar no 

decorrer da vida ou em determinado período da vida e, por isso, precisam ser relativamente 

estáveis. Ninguém se torna pacifista, feminista ou racista de uma hora para outra, nem muda 

de perspectiva ideológica subitamente. São necessárias muitas experiências e discursos para 

adquirir ou mudar de ideologia. Por conseguinte, a variação frequentemente observada nas 

opiniões ideológicas de membros de um grupo deve ser considerada de caráter pessoal ou 
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contextual e, de nenhum modo, justifica a rejeição da noção de uma ideologia social estável. 

E, da mesma forma que as ideologias se desenvolvem gradualmente, elas também podem se 

extinguir gradualmente, quando alguns membros já não acreditam em uma causa e deixam um 

grupo, quando as reivindicações de um grupo não são atendidas. 

Algumas vezes, as ideologias são compartilhadas de modo tão amplo, que parecem que se 

tornaram parte de atitudes geralmente aceitas de uma comunidade inteira, como crenças 

óbvias, opiniões ou senso comum. Hoje, o que se aceita amplamente como direitos sociais ou 

humanos, como, por exemplo, as muitas formas de igualdade de gênero, eram – e ainda são – 

crenças ideológicas de movimentos feministas ou socialistas. Nesse sentido, essas crenças 

perdem sua natureza ideológica, na medida em que se tornam parte do ideário social comum.  

De acordo com van Dijk (1999), as ideologias não são, necessariamente, negativas, uma vez 

que existe tanto a ideologia racista quanto a antirracista. Elas também não são sempre 

dominantes, pois também podem definir resistências e oposições. Além de organizar e 

fundamentar as representações sociais dos membros de um grupo ideológico, as ideologias 

são, em última instância, a base dos discursos e outras práticas sociais dos membros de grupos 

sociais enquanto membros de grupo, pois permite a esses membros organizar e coordenar suas 

ações (conjuntas) e suas interações com foco nas metas e interesses do grupo em seu 

conjunto. As ideologias funcionam, ainda, como interface, de um lado, entre as estruturas 

sociais de grupos e, de outro lado, seus discursos e práticas sociais. Dessa forma, algumas 

ideologias podem funcionar para legitimar a dominação, mas também, para articular a 

resistência às relações de poder, como é o caso das ideologias feministas ou pacifistas. Outras 

funcionam como base de orientações de condutas profissionais, como, por exemplo, 

jornalistas ou cientistas. 

 

2.4.1 Conhecimentos avaliativos  

Tendo em conta as distinções entre crenças sociais e pessoais, podemos supor que essa 

distinção também se aplica às opiniões que, como já vimos, são formas de conhecimento 

avaliativas. Isso porque, além das opiniões sociais que compartilhamos com outras pessoas, 

também temos opiniões pessoais que estão armazenadas em nossa memória episódica. 

Obviamente essas opiniões pessoais podem resultar de influências dos grupos com os quais 

nos identificamos (“Cora Coralina realmente foi um prodígio ao escrever seus livros com 
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idade tão avançada”), mas também podem ser de caráter mais geral (“gosto de ler 

autobiografias”) ou mais específico (“gosto da autobiografia de Cora Coralina”). Existem, 

portanto, muitos modos para caracterizar as opiniões. Uma propriedade típica das opiniões é a 

possibilidade de variação contextual, ou dentro de um grupo ou comunidade. Por isso 

podemos dizer que uma opinião sempre pressupõe possíveis opiniões alternativas. De forma 

bastante carcterística, as opiniões sempre são sustentadas ou expressas, tendo em vista uma 

posição ou perspectiva específica (por uma pessoa ou grupo) ou em uma situação específica 

que define o que se chama ponto de vista. Por isso, as opiniões não são apenas crenças que 

nos dizem algo sobre as pessoas que as cultuam, ou mesmo sobre as possíveis relações que 

essas pessoas possam ter com o mundo e os possíveis juízos sobre ele, mas também são 

crenças que nos dizem algo sobre o mundo.  

Podemos observar, a partir disso, que as opiniões trazem consigo outro tipo importante de 

crença socialmente compartilhada, o conhecimento. Enquanto as opiniões se definem em 

termos de valores negativos ou positivos, os conhecimentos se definem em critérios de 

verdade ou falsidade. Embora esses últimos resultem de informações do mundo factual, por 

serem passíveis de observação da mesma forma que as opiniões, também são valorativos, pois 

quando alguém observa algo só o faz a partir de um ponto de vista. Partindo desse raciocínio, 

van Dijk (1999) entende que todas essas formas de conhecimento são avaliativas e, como tal, 

são opiniões.  

Ao definirmos nossa opinião sobre as coisas, estamos atribuindo valor a elas, mas como os 

valores presupõem juizos baseados em normas socialmente compartilhadas, o conhecimento 

sobre essas coisas se definem apenas em termos do valor que atribuimos a elas, mas também 

em termos de representação da realidade que passamos a experienciar do ponto de vista a 

partir do qual esses valores são criados. Ocorre, entretanto, que os critérios de verdade ou 

regras de evidência dos conhecimentos epistêmicos se originam das representações do senso 

comum, científico, religioso ou quaquer outra base de avaliação segundo o domínio social, 

grupo ou cultura para o qual a verdade ou factualidade se encontra socialmente estabelecida.  

Rotineiramente, entretanto, aprendemos e fazemos distinções entre nosso conhecimento sobre 

o mundo e a opinião que temos sobre ele. Por exemplo, distinguimos entre o que sabemos 

sobre o relacionamento homoafetivo e nossa opinião sobre ele. Dessa forma, sabemos que 

conhecimentos podem estar culturalmente compartilhados (sabemos o que é um casamento 

homoafetivo), mas também que opiniões sobre isso variam, usualmente, entre distintas 
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pessoas ou grupos: euquanto alguns são favoráveis ao direito de opção sexual, outros 

acreditam que o mais importante é proteger a reprodução da espécie humana.  

Um critério de distinção como esse que acabamos de exemplificar se aplica a muitas situações 

discursivas. Há casos, porém, em que podemos usar uma predicação aparentemente factual 

como parte de uma proposição avaliativa, como uma acusação do tipo “O Brasil é o país da 

impunidade”. Por outro lado, também é possível usar uma proposição aparentemente 

avaliativa para expressar uma situação factual, como em “O político é (foi sentenciado por 

ser) corrupto”. E, ainda assim, não termos nenhuma opinião sobre o acusado; porém, ao 

mesmo tempo, podemos ter a opinião de que alguém é um ladrão, porque roubou algumas de 

minhas ideias.  

Concluimos, portanto, que aquilo que dizemos pode ser mais factual (observável) ou mais 

avaliativo. E essa distinção depende, sobretudo, dos parâmetros que a sociedade inculca em 

seus membros. As opiniões estão baseadas em valores e, portanto, na ordem moral 

estabelecida pela sociedade. Já as crenças factuais estão relacionadas ao que podemos chamar 

de ordem espistêmica, isto é, “um sistema implícito que caracteriza o critério básico de 

verdade para o conhecimento sobre o mundo” (van DIJK, 1999, p.55). Tal distinção encontra-

se profundamente estabelecida na base de nossos pensamentos e juízos sobre o mundo, de 

maneira que, em geral, acreditamos não ser muito difícil distinguir a diferença entre 

informações sobre as coisas, fatos e acontecimentos, de nossa opinião sobre eles.  

 

2.5 Considerações finais 

Pelo percurso que traçamos neste capítulo, as noções multidisciplinares de cultura e ideologia 

foram abordadas de modo a favorecer a compreensão de que ambas são formas de 

conheceimento que norteiam nossas experiencias no mundo Os conhecimentos culturais 

formam a base comum de nossa percepção e linguagem, porque, de outro modo, a 

compreensão, a comunicação e a interação intersubjetiva seria impossível. Essa “base cultural 

comum” pode ser definida como um conjunto difuso de crenças compartilhadas por, 

praticamente, todos os membros competentes de uma cultura, porque já se encontram 

estabelecidas, convencionalmente, como verdadeiras pelos membros, tendo em vista crtérios 

de verdade igualmente compartilhados. Há, ainda, diferentes grupos que têm conhecimentos 

específicos que, para eles, são aceitos e inquestionáveis, mas que não costumam se misturar 
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aos conhecimentos culturais gerais, tais como a visão feminista e ecologista. Interessa 

observar, nesse sentido, que existem também conhecimentos comuns que foram 

compartilhados discursivamente em um período histórico, mas que, em outro momento, 

passou a ser representativo apenas de um determinado grupo.  Assim, entendemos que a 

distinção entre conhecimento cultural e conhecimentos de grupo é recursiva e pode ser 

aplicada tanto a culturas completas (sociedades) como a subculturas (de grupo). Isto é, em um 

nível histórico, intercultural ou universal, aquilo que é conhecimento cultural para uma 

cultura pode parecer conhecimento de grupo específico em um nível maior. Diante disso, os 

conflitos culturais, as dificuldades na comunicação e interações interculturais testemunham 

essa forma de relatividade. Em devida proporção poderíamos ainda abrir a possibilidade de 

existir, também entre as diferentes culturas, alguns conhecimentos universais. Assim, vista na 

perspectiva sociocognitiva,  tanto a ideologia  e cultura são formas de conhecimento que 

formam os sistemas de crenças que embasam as formas de representação dos indivíduos, dos 

grupos sociais e da sociedade como um todo, e nem sempre são conscientes, no sentido 

próprio do termo. Com base nessas reflexões, compreendemos que cultura (ou as culturas) 

opera no eixo da unidade social em qualquer que seja a dimensão, na medida em que 

representa os sistemas de crenças tradicionalmente aceitos e transmitidos historicamente. As 

ideologias, por sua vez, operam no eixo da diversidade no que se refere às diferentes 

percepções guiadas por interesses, objetivos e propósitos específicos forjados nas relações 

sociais entre os grupos sociais, pois tratam de representações sociais a cerca de condições 

fundamentais e modos de existência que definem a identidade social de um grupo. Os 

diferentes tipos de ideologia são definidos por grupos sociais institucionalizados ou de nível 

societário. Portanto, que não há ideologia que seja particular no sentido de ser pessoal; antes, 

são sistemas socialmente compartilhados por membros de uma coletividade de atores sociais. 
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3 Mito e linguagem 

 

 

3.1 Apresentação  

Neste capítulo a proposta é estabelecer um fio condutor que nos guie rumo à compreensão do 

mito. Na tessitura desse fio selecionamos algumas contribuições significativas geradas na 

tentativa de compreender a eficásia característica desse fenômeno que se refere ao mundo 

habitado dos homens que, em todas as épocas e em diferentes situações têm guiado a conduta 

humana ainda que nem sempre seja percebido. Do sagrado ao profano, do lúdico ao científico, 

do fazer cotidiano ao inconsciente, em todas as dimensões do humano o mito se encontra 

atuando com prodigiosa eficásia na mente e nas práticas humanas.  Antes de ser formulado o 

mito é vivido, mas não como experiência consciente. O mito parece ser uma experiência 

estrutural da consciência. Na tentativa de compreender o que há de fundamental em nós que a 

compreensão do funcionamento do mito possa nos informar e quais são as aberturas que esta 

compreensão pode nos oferecer para tentarmos apreender os mecanismos pelos quais um mito 

se produz como modelo de conduta capaz de (re)configurar as cognições sociais.   

 

3.2 Em busca da compreensão do mito 

A palavra mito ainda é uma palavra cuja definição varia de acordo com a ciência que o estuda 

ou a abordagem que o descreve: o foco pode ser psicológico, antropológico, social etc. E 

mesmo nessas abordagens o mito sofreu diversas modificações em razão de transformações 

sociais e repertórios culturais e científicos de cada época. De forma geral, para o homem 

arcaico o mito é usado para explicar fatos naturais relacionados à origem das coisas. Para o 

homem do período clássico, a narrativa mitológica, inicialmente, deixa de ser uma explicação 

de mundo e passa a ser um modelo de verdade que concorre para unificação social, porque 

atua transmitindo valores e assegurando com isso certa ordenação no mundo. Nesse período, 

Platão opõe o mito à verdade a qual, ele próprio, considera imperfeita. Aristóteles vê o mito 

como o primeiro estágio que leva ao pensamento filosófico. Avançando um pouco mais, o 

homem moderno passa a entender o mito como uma forma fantástica e poética de apreender a 
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realidade, encontra-se relacionado à literatura, pois é fruto da imaginação do autor que assim 

captura a imaginação do seu leitor. Atualmente é muito comum caracterizar o mito pela 

função que assume de divinizar bens de consumo e produtos culturais, a partir de símbolos 

extraídos de arquétipos coletivos, herdados da cultura de massa e da mídia, para alimentar 

jogos de mercado (JOSÉ, 1996).  

Muitos foram os autores que procuraram entender e explicar a natureza do mito. Mas como 

diz Eliade, “o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e 

interpretada em perspectivas múltiplas” (ELIADE, 1989, p.11). Ele pode, portanto, contar 

uma história sagrada, relatar um acontecimento de um tempo primordial, pode contar graças 

ou feitos de seres sobrenaturais, pode ser uma realidade que passou a existir, pode explicar um 

comportamento humano, enfim o mito sempre é uma criação que nos dá a entender como algo 

começou a existir.   

Nessa perspectiva, o mito expressa o mundo e a realidade humana, mas cuja essência é 

efetivamente uma representação coletiva, que chegou até nós através de várias gerações. E, na 

medida em que pretende explicar o mundo e o homem, o mito pode não ser lógico, porque se 

abre como uma janela a todos os ventos; presta-se a todas as interpretações. Decifrar o mito é, 

pois, decifrar-se. E, como afirma Barthes (1999), o mito não pode conseqüentemente "ser um 

objeto, um conceito ou uma idéia: ele é um modo de significação, uma forma". Assim, não 

pode definir o mito "pelo objeto de sua mensagem, mas pelo modo como a profere" 

(BARTHES, 1999, p. 131).  

 

3.2.1 Mito e experiência do sagrado 

Embora o mito não se limite à religião, nessa esfera ele encontra par, porque assim como ela 

possibilita ao homem o seu (re)ligamento com o sentimento primordial, e esta é uma 

experiência com o sagrado. Tal experiência do sagrado, por sua vez, não é uma experiência de 

conteúdo. Mas, como toda experiência humana, ela pode ser observada, analisada, estudada, 

ainda que não tenha conteúdo próprio. Como não se trata de uma experiência com alguma 

coisa, seria mais adequado considerar essa uma experiência estrutural da consciência e não 

uma experiência consciente sobre alguma coisa. A experiência do sagrado não se restringe a 

uma cultura, mas ao que há de universal entre as culturas. A experiência do sagrado constitui-
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se numa dimensão não verbalizável, porque se desdobra nas e desde as regiões mais 

profundas da consciência humana, já nas dobras da própria estrutura mental.  

Durkheim (1989) apresenta a hipótese sociológica de que o sentimento do sagrado teria sua 

origem na própria vida social. Nessa perspectiva chega a afirmar que o mito é a projeção da 

vida social, explicando que o verdadeiro modelo do mito não é a natureza, mas a sociedade. 

Seguindo essa orientação, Fraser e Malinowski, de acordo com Abbagnano (2000), dizem que 

o mito tem a função de dar continuidade à cultura, portanto, está ligado à tradição, à atitude. 

Nessa perspectiva é possível entender que cada grupo social expressa, em suas construções 

míticas, suas atitudes em relação ao mundo. Bem por isso é que o mito não segue "nenhuma 

regra de lógica ou de continuidade" (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 239) e é considerado como 

tal, enquanto for assim percebido e reconhecido. E assim como o pensamento racional, o 

pensamento mítico também é movido por uma necessidade ou desejo do homem de 

compreender o mundo e a si mesmo. 

 

3.2.2 Mito como forma de orientação  

Numa outra perspectiva, dá-se a elaboração da teoria de van der Leeuw (1963), segundo a 

qual o mito e a razão eram os elementos estruturais do espírito. Por isso não aceitou a 

oposição entre mentalidade primitiva e moderna, mas sim oposição entre tendências: a mítica 

que não pode colaborar na formulação de conceitos e a lógica que, por sua vez, não pode 

apreender realidades para as quais se dirige à primeira (LEENHARDT, 1987). Para Van der 

Leeuw, o mito é uma forma essencial de orientação, uma forma de pensamento, ou ainda 

melhor, um modo de representar a realidade vivida. E, é nesse sentido, que para Leenhardt, 

influenciado pelos estudos de van der Leeuw, “o mito é sentido e vivido, antes de ser 

inteligido e formulado” (LEENHARDT, 1987, p.94). Mais do que uma narrativa fixa, ele é a 

fala, a figura e o gesto que circunscrevem o acontecimento no coração do homem. 

Westhelle (2000), na tentativa de tornar mais clara as discussões acerca da conceitualização 

do mito, propõe duas tendências centrais. Uma entende o mito em analogia ao princípio 

kantiano do à priori transcendental, como sendo um princípio poiético (criativo) que a mente 

utiliza para organizar os dados da experiência. Nesse caso o mito seria um princípio sintético 

da razão configurada em dados contextuais, ou seja, o mito não é uma história, mas se 

manifesta nela. No outro extremo, o mito é o conteúdo de uma narrativa fantástica ou poética 
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que um indivíduo produz para capturar a imaginação de outro indivíduo. De acordo com o 

autor, à primeira tendência falta o reconhecimento de que a narrativa é constitutiva do mito 

para que ele tenha seu desempenho ritual. O mito não é, segundo esse autor, uma cartografia, 

é antes uma forma de capturar a realidade, construindo uma rede de significados que 

dependem da articulação narrativa. A segunda tendência apontada pelo autor tem o mérito de 

reconhecer isso, mas falha no que a outra opção oferece, isto é, no fato de que o mito é antes 

um princípio de organização e não meramente fruto (produto).  

 

3.2.3 Mito e rito 

Os ritos são a externalização e a recordação do mito em ações coordenadas e plenas de 

simbolismo. O mito, a seu turno, apresenta-se como uma lógica de ação cuja função mais 

importante é fixar os modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas 

significativas. (BENOIST, 1999). O rito, portanto, tem o objetivo de eternizar o mito, 

trazendo-o do passado remoto para o presente ativo, renovando-o permanentemente. Os ritos 

se baseiam no fato de que os eventos arquetípicos narrados pelo mito não estão localizados no 

passado. Estão vivos e se manifestando a cada momento. Dessa forma, o rito procura 

estabelecer uma conexão entre determinado evento arquetípico e sua representação cênica, 

que tem por objetivo captar a energia vital farta e vivificante emanada pelo mito. Nós seres 

humanos interagimos por meio de comportamentos ritualizados. Em tudo que fazemos no 

cotidiano de nossas relações podemos perceber características do rito, porque nossas ações no 

mundo são, em certa medida, uma repetição de gestos. O rito obedece a uma lógica, tem uma 

finalidade, estrutura e causa. Sua evolução pode ser lenta e imperceptível, de maneira que 

uma mudança brusca na sociedade pode fazer desaparecer todo um conjunto ritual e fazer 

aparecer outro que, por sua vez, se manterá, repetindo-se. Entretanto, um determinado rito 

observado em certo lugar pode ser (re)significado por novas observações fora dos modelos 

sociais em que nasceu, se desenvolveu e foi realizado durante um espaço de tempo, pois as 

interferências da vida humana transformam as condições de vida de determinado povo, e 

essas mesmas interferências refletem na prática ritual.  

O conceito de rito esteve sempre ligado a fenômenos religiosos e é geralmente enunciado 

como comportamento formal e prescritivo. Mas nem todo comportamento pode ser visto 

como um rito. Ele possui uma organização própria que se relaciona tão bem com 
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características internas quanto com dados exteriores a ele. Num simples aperto de mão, por 

exemplo, é possível observar características simbólicas do rito. 

Nós interagimos por meio de comportamentos ritualizados e a escrita é um deles. Guénon 

(1989) é quem nos adverte que existe identidade entre o símbolo e o rito, não apenas por 

qualquer rito ser um símbolo, mas por ser o símbolo gráfico a fixação de um gesto ritual. Ao 

se fixar concorre para manter a cultura integrada e estabelece ligações com o passado dos 

indivíduos envolvidos, para que eles possam reviver determinadas experiências já vividas por 

seus antepassados. Sem a repetição das experiências, muitos significados podem ser 

esquecidos no decorrer do tempo. Ao se repetirem, mantêm e estabelecem uma coerência 

dentro da cultura e ao mesmo tempo ajudam-na a funcionar harmonicamente (BENOIST, 

1999). Através do rito, o homem se incorpora ao mito, beneficiando-se de todas as forças e 

energias que jorraram nas origens. A ação ritual realiza na realidade imediata é uma 

transcendência vivida que se manifesta arquetipicamente.  

 

3.3 Mito e arquétipo 

A significação do mito e sua função simbólica para o homem parecem representar sempre 

mais do que sua conceitualização. Como bem coloca Cassirer “uma teoria do mito se 

apresenta desde o princípio, carregada de grandes dificuldades” (CASSIRER, 1972, p. 67). 

Contudo, um traço comum se mantém em todos os mitos: sua formulação arquetípica. O 

arquétipo é um conceito explorado em diversos campos de estudo, como a Filosofia, 

Psicologia, Antropologia e a Narratologia. Foi  um termo utilizado por filósofos neoplatônicos 

como Plotino para desiganar as ideias que serviam como modelos universais de todas as 

coisas. Na filosofia teista, em suas várias vertentes, o termo indicava ideias presentes na 

mente de Deus. É provavél que tenha sido pela influência entre o neoplanonismo e o 

cristianismo, que o termo chegou à filosofia cristã, e foi muito difundido por Agostinho de 

Hipona, provavelmente por influência de Porfírio, discípulo de Plotino.   

Muitos outros estudiosos utilizaram-se do termo para descrever as imagens primordias – 

outro nome para arquétipo, mas foi Jung quem se apropriou do termo para aplicá-lo no campo 

da Psicologia Analítica para designar as estruturas básicas que governam a psiquê. Para Jung 

(2008), arquétipo é uma espécie de imagem apriorística incrustada profundamente no 

inconsciente coletivo da humanidade, projetando-se em diversos aspectos da vida humana. 



68 
 

Segundo este estudioso, a origem dos arquétipos se deve a constantes repetições de uma 

mesma experiência comum entre os homens que se repete desde um tempo primordial. Por 

serem anteriores e mais abrangentes que a consciência, os arquétipos criam imagens que 

orientam alguns aspectos da atitude consciente do homem. E, por estarem entrelaçados à 

psique, é praticamente impossível isolá-los, bem como seus sentidos, porém, apesar deste 

entrelaçamento, cada arquétipo constitui uma unidade que pode ser apreendida intuitivamente.  

Os arquétipos se expressam por meio de símbolos que se manifestam nos mitos (ou nos 

sonhos) de todas as culturas. Os mitos são, portanto, como imagens metaforizadas da nossa 

realidade interna mais profunda que revelam o que é comum na mente humana. Como 

estruturas arquetípicas, os mitos são universais, mas tais estruturas são preenchidas 

culturalmente. Entretanto, pelo fato da sociedade ser dinâmica, valores e interesses nascem se 

modificam em virtude de transformações sociais e culturais. E o mito, enquanto construto 

arquetípico permanece, mas se reconfigura. É nesse sentido que Eliade (1989) explica que, 

como pensamento, o mito pode ultrapassar e rejeitar algumas de suas expressões anteriores. 

Pode, inclusive, torná-las ultrapassadas ou se adaptar a novas condições sociais e novas 

modas da cultura, mas nunca pode ser extinto. Nem todos os escritores, por exemplo, serão 

mitos. Todavia, aqueles que o forem possuirão características que lhes parecerão únicas, ainda 

que só para reafirmar valores existentes no senso comum. Isso acontece, pois, de acordo com 

Eliade (1989), o mito é uma narrativa que se reafirma e se repete de tempos em tempos em 

novos personagens. Segundo esse autor, os mitos têm capacidade de responder às 

necessidades do homem e de revelar as modalidades secretas do ser. Eles são realidades 

psíquicas que não podem desaparecer, apenas mudam de aspecto, mas sua função continua a 

mesma.  

Segundo Cassirer (1976), embora exista uma diversidade de manifestações míticas entre os 

mais diferentes povos e culturas, devemos procurar pelo seu elemento comum. Os sujeitos do 

mito e os atos rituais são de uma infinita variedade; na verdade são incalculáveis e 

insondáveis. Mas os motivos do pensamento mítico e da imaginação mítica são, em certo 

sentido, sempre os mesmos. Em todas as atividades e em todas as formas de cultura humana 

encontramos uma “unidade na diversidade” (CASSIRER, 1976, p.53). 

Os mitos são formas de expressão dos arquétipos, falando daquilo que é comum aos homens 

de todas as épocas; os mitos se referem a estas realidades arquetípicas, isto é, situações que 

todo ser humano se depara ao longo da sua vida e vão além ao explicar, auxiliar e promover 
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as transformações psíquicas tanto no nível individual como no coletivo de certa cultura. Toda 

mitologia se torna assim, uma forma de tomada de consciência, um elemento para nos 

identificarmos. 

 

3.3.1 Arquétipos e cotidiano 

Há tantos arquétipos quantas situações típicas na vida. Intermináveis repetições imprimiram 

essas experiências na constituição psíquica, não sob a forma de imagens preenchidas de um 

conteúdo, mas precipuamente apenas formas sem conteúdo, representando a mera 

possibilidade de um determinado tipo de percepção e ação. Quando algo ocorre na vida que 

corresponde a um arquétipo, este é ativado e surge uma compulsão que se impõe na forma de 

uma reação instintiva contra toda a razão e vontade, ou produz um conflito de dimensões 

eventualmente patológicas, isto é, uma neurose (JUNG, 2008). 

Para Durand (2001), a essência desta manifestação arquetípica é bastante esclarecedora para 

compreendermos de que forma e com que finalidade o mito se relaciona à experiência 

humana no mundo. O mito, como as demais formas simbólicas, constrói espontaneamente sua 

realidade. Ou seja, a produção mítica é uma espécie de ficção inconsciente, pois se trata de 

uma produção espontânea, mas sem consciência da sua autoria. No mito, a relação entre signo 

e significado é de identidade, na linguagem é de representação. 

O mito tem a sua própria essência (universal e inconsciente) e pode se manifestar em 

diferentes contextos (formas, histórias e enredos), o que faz com que o mito possa ser 

reconhecido como tal por qualquer leitor, em qualquer lugar do mundo (LAKOFF & 

JOHNSON, 1980). Isto quer dizer que conhecer a estrutura profunda do mito seria conhecer o 

que Barthes vê como “um complexo sistema de imagens e crenças construídas pela sociedade 

a fim de sustentar e autenticar o sentido de sua própria existência e o tecido de seu sistema de 

significação” (BARTHES, 1999, p.33). Para o autor, esse complexo sistema de imagens e 

crenças formam o imaginário. 

O imaginário é um termo que costuma ser definido a partir de muitas óticas diferentes, aqui 

ele será entendido como conjunto ou composto que resulta do complexo sistema de imagens 

criado pela imaginação. A imaginação, conforme mencionamos no capítulo 1, é uma atividade 

cognitiva desempenhada com base nas experiências do indivíduo no meio em que vive. 

Imaginar, portanto, é um processo cuja função é produzir conhecimento sobre as coisas do 
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mundo. Kosslyn (1995) diz que é por meio da imaginação que o pensamento criativo supre 

novas demandas no processamento da informação. A imaginção é, portanto, a função cujo 

produto é o imaginário. 

 De acordo com Vygotsky (1988), a imaginação está na fonte da formação de conceitos, nas 

transformações e organização dos significados e na lógica de pensar e agir, porque todas estas 

construções exigem operações mentais e funções de abstração e generalização muito flexíveis. 

O ato de maginar, porém, não se resume ao simples ato de pensar. “Imaginar é uma atividade 

de reconstrução, inclusive de transformação do real em função das significações que 

conferimos aos acontecimentos ou das repercussões interiores que tem em nós” (POSTIC, 

1992, p.13). 

 

3.3.2 Complexos imaginários  

Para Morin (2011) os sitemas imaginários obedecem a processos de projeção, de 

identificação e de transferência (PIT). Para o autor o conjunto desses processos e suas 

inúmeras combinações são denominados complexos imaginários. Tais complexos determinam 

a vida imaginária, que está relacionada às aspirações resultantes das experiências. O 

complexo imaginário é um análogo psíquico das relações de troca entre o homem e o meio em 

que vive. É com base nesses complexos que projetamos, por exemplo, na imagem de um herói 

nossos anseios e transferimos as qualidades desse herói para nossa interioridade e com elas 

nos identificamos como se fossem nossas.  

Um complexo é, para o autor, um sistema formado por elementos distintos em 

interdependência: a projeção (transferência de estados subjetivos para o exterior), a 

identificação (transferência para si de qualidades advindas de imagens projetadas) 

transferência (processos recíprocos de trocas entre elementos internos e externos). Com base 

no conjunto desses processos e suas inúmeras combinações, o autor criou uma tipologia para 

definir estados psíquicos que representam a forma como o homem estabelece relação com sua 

exterioridade e a representa mentamente. As tipologias são configuradas pelo sociólogo em 

quatro estados: a) o estado da magia – complexo mágico; b) o estado sentimental-realista – 

complexo afetivo; c) estado racional-empírico – complexo racional-empírico; d) o estado 

estético-lúdico – complexo estético-lúdico. 
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O complexo mágico traduz-se pela tendência: a) em tornar antropomórfico o que não é 

humano e a tornar cosmomórfico o que é humano; b) em traduzir-se pelo mito do duplo
1
; c) 

em traduzir-se pela fixação ou fetichismo, ou seja, pelos núcleos petrificados de 

imaginação.  Essa tendência nós a encontramos, mais ou menos em liberdade, na linguagem 

literária ou poética. Nessas dimensões da linguagem, preserva-se a magia como seiva, mas a 

supera como crença
2
. Na manifestação cosmomórfica do complexo mágico, por exemplo, 

podemos identificar no objeto pedra  tributos tais como solidez, fixidez e durabilidade e os 

transferir para representação da personalidade humana como integridade, resistência 

(ou inflexibilidade) e longevidade. Na manifestação antropomórfica de fenômenos e objetos, 

por exemplo, a tempestade é a cólera (de um espírito ou de um deus) e correntes são amarras 

(ou união – se considerados os elos que as compõe). Na sociedade moderna, para Morin 

(2011), o complexo mágico se manifesta, de forma adaptada, em nossas religiões, nosso 

patriotismo, nossos amores pessoais etc. 

O complexo afetivo é a confluência do aspecto sentimental e racional da psique. No estado 

sentimental-realista, as P.I.T. não desembocam mais no antropo-cosmomorfismo, mas em 

sentimentos de comunhão, de afinidades afetivas, de estado de espírito. A interioridade e 

exterioridade não se confundem, mas estão plenamente relacionadas. É esse o estado em que 

estamos envolvidos com as coisas que nos são exteriores, mas não nos confundimos com elas. 

No amor, por exemplo, nos projetatamos no ser amado e o identificamos a nós. 

O complexo racional-empírico envolve a associação de uma atitude submissa – a atitude 

experimental – e uma atitude arrogante – a atitude racional – no que diz respeito ao mundo 

considerado como um conjuto de fatos. Implica, de um lado, adaptação e a transformação dos 

processos imaginários – os mesmos da magia, mas seguindo outras regras; de outro lado, ele é 

continuamente ameaçado em cair em se transformar em sistemas fechados que favorecem 

fixações e ilusões. Um exemplo seria: o desenvolvimento de uma teoria e esforço de quem a 

desenvolveu em torná-la uma verdade científica. Dependendo do grau de aproximação do 

cientista e de seu objeto de estudo, pode ocorrer uma fusão, de modo a se traduzir como 

facinação ou fixação. 

                                                 
1 Quando se tem uma imagem fundamental de si mesmo e a qual se outorga vida autônoma. 
2 Crença aqui é posta no seu sentido trivial de produto subjetivo do pensamento. 



72 
 

O complexo estético
3
-lúdico é o das participações-jogos, uma espécie de estado desenvolvido 

da percepção, onde se tem consciência de experienciar outra realidade dentro de si. Esse é o 

estado da consciência dupla ou tripla, e, de alguma forma, é a superposição dos outros três 

estados. Por exemplo, o espectador do cinema é colocado diante uma realidade que ele toma 

como sua sem, contudo, deixar de perceber que se trata de uma ficção. 

Enfim, as estruturas do complexo imaginário, sob diferentes formas, encontram-se misturadas 

às nossas estruturas mentais e podem responder, entre outras coisas, sobre a maneira pela qual 

se formam os mitos, os fetichismos e as alienações de nossas sociedades modernas que 

apresentam, sob novas configurações, os mesmos processos mentais que produziram mitos, 

fetichismos e alienações nas sociedades arcaicas. Na verdade, o complexo imaginário é um 

análogo psíquico das relações de troca entre o homem e o meio em que vive. 

  

3.4 Monomito 

A busca do ser humano pelo significado e sentido de sua vida é algo que ocorre desde o início 

dos tempos (CAMPBELL, 1990). Bruner (2004) declara, sobre isso, que a narrativa é a forma 

como os indivíduos reconhecem experiências e significados. Para esse autor, a pessoa constrói 

narrativas para poder interpretar e reinterpretar suas experiências.  Para ele, a narrativa é uma 

forma de estrutura do pensamento, porque é por meio dela que organizamos as informações 

que captamos do mundo. Se a narrativa é uma forma de estruturação do pensamento, então o 

mito, que também é uma narrativa, se estrutura na psique humana na forma de estruturas 

arquetípicas.  

O herói nas palavras de Campbell (2007, p.28) “é o homem ou mulher que conseguiu vencer 

suas limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, 

humanas”. Esse herói teria duas tarefas. Em primeiro lugar, deve se retirar da “cena mundana” 

e iniciar sua jornada para combater os “demônios infantis de sua cultura local” (CAMPBELL, 

2007 p.27). Sua segunda tarefa seria retornar do seu meio e ensinar o que aprendeu. 

Henderson (2008) diz que o mito do herói é dotado de grande poder de sedução dramática. 

Ele ainda acrescenta que ouvimos “repetidamente a mesma história do herói de nascimento 

humilde, mas milagroso, provas de sua força sobre-humana precoce, sua ascenção [...] ao 

                                                 
3 Estético aqui é compreendido como atividade. As emoções estéticas, nesse sentido, podem fazer referência tanto à 

contemplação de belezas naturais quanto à produtos artificiais, cuja finalidade se distancia da arte. 
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poder e a notoriedade, sua luta triunfante contra as forças do mal [...]” (HENDERSON, 2008, 

p.110). Na verdade, dependemos muito mais do que imaginamos das mensagens trazidas por 

esses símbolos, porque tanto nossas atitudes quanto o nosso comportamento são 

profundamente influenciados por eles. (HENDERSON, 2008). A essa história que se repete 

constantemente, num percurso padrão a todo herói, Campbell (2007, p.36) denominou de 

“monomito”. Essa aventura mitológica única a todo herói é, para o autor, dividida em três 

estágios: separação, iniciação, retorno.   

Dentre os muitos arquétipos presentes na mitologia, o do herói é aquele que representa a 

busca do ser humano por “identidade e totalidade do ego” (VOGLER, 2009, p. 76). Os heróis 

apresentam qualidades com as quais se busca identificação. Eles são movidos por impulsos 

universais - “estados psíquicos subjetivos” para Morin (2011, p. 89) - como o desejo de ser 

amado e compreendido, de ter êxito, de sobreviver, de ser livre, de obter vingança, de 

consertar o que está errado, de buscar autoexpressão (VOGLER, 2009). Sobre o mito 

universal do herói, Jung (2008) diz que ele se refere sempre a um homem ou um homem-deus 

poderoso que vence o mal (apresentado de forma simbólica) que pode levar o seu povo (e/ ou 

a si mesmo) à destruição. O herói será então aquele que livra seu povo (e/ou a si mesmo) da 

destruição e da morte. De acordo com Campbell (2007), existem dois tipos de herói. O 

primeiro é aquele que se prepara de forma responsável e intencional para realizar a proeza. O 

segundo tipo é aquele que é lançado à aventura – não era sua intenção, mas de repente se vê 

enfrentando o desafio. Cada herói adquire a face de sua cultura específica, mas sua jornada é 

sempre a mesma, pois vive sempre o mesmo mito, um monomito nas palavras de Campbell 

(2007). O autor argumenta que todos os contadores de histórias – dos antigos gregos aos 

roteiristas de cinema – seguem a mesma fórmula básica quando recontam histórias heroicas, 

apesar de suas infinitas variações de conteúdo. 

Tipicamente, o herói pode obter um triunfo em duas dimensões: microcósmico, vencendo 

obstáculos domésticos, e/ou triunfos macrocósmicos, históricos-universais. Enquanto no 

primeiro caso é desprezado e vence os opressores pessoais, no outro traz de sua aventura os 

meios de regeneração de sua sociedade como um todo. De acordo com Campbell (2007), para 

alcançar tal desfecho, existe um padrão que caracteriza a jornada do herói. Esse padrão é 

apresentado aqui, resumidamente, em nove estágios diferentes que abarcam desde a descrição 

do mundo habitual do herói (estado inicial) até sua consagração (estado final). Diz ele ainda, 

que, em linhas gerais, as narrativas míticas não têm de apresentar necessariamente todas as 

fases propostas, uma vez que algumas dessas etapas “estão sujeitas a danos ou ao 
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obscurecimento” (CAMPBELL, 2007, p. 242). Muitas narrativas da trajetória do herói podem 

ampliar algum elemento básico da trajetória, fazendo com que esse se torne o foco da ação; 

outras simplesmente não apresentam alguns dos episódios narrativos. Diz ainda o autor que 

“caso um ou outro dos elementos básicos do padrão arquetípico seja omitido [...] é provável 

que esteja de uma ou de outra maneira, implícito” (CAMPBELL, 2007, p. 42). Também 

Vladimir Propp (2010) ao estabelecer uma morfologia detalhada do conto identificou na 

trajetória do herói padrões de ações que se realizam independente de suas peculiaridades 

temáticas. Para esse autor a unidade básica do percurso do herói se define pelas funções e 

essas, embora sejam de número limitado, podem apresentar certa variação, uma vez que “nem 

todos os contos [...] apresentam todas as funções. Mas isso não modifica de forma alguma a 

lei da sequência estruturante, de modo que a ausência de algumas funções não muda a 

disposição das demais” (PROPP, 2010, p. 23). Tendo em vista as contribuições dos dois 

autores, convenientemente chamaremos de jornada do herói o conjunto das etapas que 

representam tal percurso. São elas: 

 

JORNADA DO HERÓI: 

 O mundo habitual: um mito começa com o herói em seu próprio ambiente. 

 O chamado para aventura: um problema ou desafio é apresentado e irá perturbar o 

mundo habitual do protagonista. O herói toma a decisão e compromete-se com a aventura 

deixando seu mundo familiar para entrar num mundo desconhecido. 

 O início do aprendizado: o herói enfrenta os desafios e sua própria fraqueza e inicia 

seu trabalho enquanto lida com as consequências de suas ações. 

 O enfrentamento: o herói precisa encarar uma derrota aparente, a partir da qual ele irá 

adquirir sabedoria ou habilidade para ser bem-sucedido no final. 

 O ganho de poder: o herói ganha poder. Com seu novo conhecimento ou maior 

capacidade, ele agora pode derrotar as forças hostis. 

 A estrada de volta: o herói volta para seu mundo habitual. Ainda há perigos e 

problemas 
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 Prova suprema: o momento sombrio ocorre. O herói precisa encarar um fracasso 

crítico, uma derrota aparente, a partir da qual ele irá adquirir sabedoria ou habilidade 

para ser bem-sucedido no final. 

 Ressurreição: o herói é espiritualmente ou literariamente renascido e purificado por 

sua provação.  

 Consagração: o herói encontra-se com seu destino de sucesso 

 

O herói enquanto uma figura arquetípica na qual se reúne os atributos necessários para 

superar, de forma excepcional, as adversidades que lhe são impostas, é uma figura que marca, 

nas diferentes épocas, uma projeção ambígua, representando a condição humana na sua 

complexidade psicológica, social e ética e, por outro lado, transcende essa condição, 

representando facetas e virtudes (como fé, força, coragem e determinação) que o homem 

almeja como ideais inerentes a uma conduta. 

O heroísmo é um fato profundamente arraigado no imaginário e na moralidade das pessoas; 

feitos de coragem e superação inspiram modelos e exemplos em diversos povos e culturas 

constituindo assim figuras arquetípicas. Situações de conflito, competição, opressão são ideais 

para a realização de feitos históricos; a inspiração heroica surge muitas vezes da problemática 

imposta pelo ambiente ou por uma situação adversa, cuja solução exige a determinação, 

vontade e esforço extraordinário. Enfim, exige sempre uma deliberação em função da 

superação de algo. Cada prova deve ser superada para que o herói possa manifestar as 

virtudes do seu caráter. No final, aquilo que o herói aprendeu pela experiência torna-se 

referência para outros. Emerge, então, o sábio. Ou seja, aquele que aprendeu os segredos da 

vida e que tem por função ensiná-los aos que iniciam a sua jornada.   

De acordo com Campbell (2007), a função primária da mitologia e dos ritos sempre foi a de 

fornecer símbolos que levam o espírito humano a avançar em oposição àquelas fantasias 

humanas que tendem a levá-lo para trás. O autor diz, nesse sentido, que a nossa aventura da 

vida não é impar, imprevisível e perigosa, mas é antes de tudo a série de metamorfoses 

padronizadas pelas quais os homens têm passado, em todas as partes do mundo, em todos os 

séculos e sob todas as aparências assumidas pelas culturas e civilizações. Assim sendo, se 

pudermos recuperar algo esquecido por nós mesmos, ou por uma geração ou por toda 

civilização a que pertencemos, poderemos ser portadores da boa nova, heróis culturais do 

nosso tempo. (CAMPBELL, 2007). O mito do herói é, em particular, uma reflexão sobre o 
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percurso de nossa existência. A imagem arquetípica do herói na sua jornada configura-se, 

portanto, como possibilidade de simbolização da busca do destino como condição 

fundamental da sua existência e da existência de todos os homens. 

O mito do velho sábio, a seu turno, é uma reflexão onde a relação com o destino não é mais 

uma procura de domínio, geradora da angústia, mas uma aceitação do significado da vida, 

condição da harmonia essencial. A mensagem arquetípica do velho sábio é colocar-se em 

comunhão com os mistérios da vida, com o conhecimento da essencialidade das coisas, com o 

tempo que passa tudo a raso; atitude da qual depende a dissolução da angustia existencial.  

      

3.5 Mito e linguagem  

Lacan (1956-1957) diz que as unidades ou elementos do mito tem um funcionamento 

estrutural que pode ser comparado ao funcionamento da estrutura da linguagem apontado pela 

taxionomia na gramática estrutural, ou seja, um funcionamento caracterizado pela existência 

de elementos com uma relação combinatória constante que determina a construção das frases. 

Analisando essa relação entre o mito e a linguagem, Cassirer (1985) aponta para a possível 

existência de uma raiz comum que une a consciência linguística à consciência mítica, 

assentando, finalmente, que ambas repousam sobre uma mesma forma de concepção mental: 

o pensar metafórico. Chamando a atenção para a relação ideacional entre a forma linguística e 

a forma mítica, Cassirer aponta a influência recíproca de uma sobre a outra: 

A linguagem e o mito se acham originariamente em correlação indissolúvel, 

da qual só aos poucos cada um se vai desprendendo como membro 

independente. Ambos são ramos diversos da mesma informação simbólica, 

que brota de um mesmo ato fundamental, e da elaboração espiritual, da 

concentração e elevação da simples percepção sensorial. (CASSIRER, 1985, 

p.106) 

A linguagem e o mito abrigam o espírito humano e o alimenta de representações (MORIN, 

1987, p. 146). As palavras que, ao mesmo tempo, indicam e designam as coisas, as evocam e 

conferem ao nome uma potencialidade simbólica. Elas são capazes de fazer emergir o mito, 

chegando até mesmo a ressuscitar sua presença efetiva, embora muitas vezes despercebida.  

O mito, a bem da verdade, pode ser compreendido como uma forma de linguagem, mas de 

acordo com Barthes (1999), ele não se define pelo objeto da mensagem, mas pela maneira 
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como profere tal objeto. O autor ainda reitera que qualquer coisa pode se tornar um mito, 

devido à infinita possibilidade de ressignificarmos as coisas ao falarmos dela. Nas palavras de 

Barthes, cada objeto do mundo “pode passar de uma existência fechada, muda, a um estado 

oral, aberto à apropriação da sociedade, pois nenhuma lei, natural ou não, pode impedir-nos 

de falar das coisas”. (BARTHES, 1999, p. 131). 

O que importa no mito, como já foi mencionado, não é apenas o conteúdo, mas também a 

forma e o modo de produzir significação, transformando o real em discurso e o discurso em 

real. No pensamento barthiniano, o mito é uma evacuação do real, uma ausência sensível. Já 

Campbell (1990) entende que os mitos são histórias de nossa busca por verdade, sentido, 

significação através do tempo. De qualquer forma, o mito está no indivíduo em forma daquilo 

que, muitas vezes, não se pode ter. É a busca pela significação da vida e pelas coisas da vida, 

não apenas do mundo e pelas coisas do mundo. 

 

3.5.1 Mito e linguagem escrita 

Mito e linguagem são inseparáveis e a própria etimologia da palavra traz essa junção: assim 

como o Logos, o Mythos significa discurso, em origem. A ruptura acontece quando Logos 

assume a forma da linguagem escrita (a do discurso da racionalidade), enquanto o Mythos se 

mantém como uma realidade interiorizada de todos os homens. (VERNANT, 1992). A escrita 

marca, conforme o autor, um estágio mais avançado do pensamento, pois a organização do 

discurso escrito é paralela a uma análise mais apurada, um ordenamento mais estrito da 

matéria conceitual (VERNANT, 1992), pressupondo, dessa forma, um processo de 

racionalização do real. Na e pela palavra escrita instaura-se esse tipo de discurso onde o logos 

deixou de ser somente a palavra e assumiu o valor de racionalidade demonstrativa se 

contrapondo, tanto pela forma quando pelo fundo, à mythos..  

O mythos que representa a palavra falada em oposição ao logos palavra escrita também se 

opõem pelos seus efeitos sobre as pessoas (ouvintes/leitores). Enquanto a mensagem escrita 

exige uma postura mais séria e crítica, a mensagem falada supõe uma relação mais livre e 

prazerosa: aquele que fala busca encantar os ouvintes, ao passo que aquele que escreve busca 

convencer o leitor da verdade por ele veiculada. Estabelece-se, assim, a distinção entre mytos 

e logos, sendo o primeiro localizado na ordem do fascinante, do fabuloso, do maravilhoso, 

enquanto o segundo, na ordem do racional, verdadeiro e inteligível.    
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Outra oposição importante é a existente entre mito e história. De acordo com Vernant (1992), 

a forma mítica faz referência a um passado primevo, longínquo demais para ser alcançado; já 

a história abarca o passado mais recente, tangível, que pode ser testemunhado, tem uma 

existência real. Também aqui o mito se insere no âmbito do fabuloso, ao contrário da história, 

que se pretende verdadeira. Assim, afastado da linguagem racional e historicamente atestável, 

o mito vai encontrar abrigo na literatura, e é ai que terá continuidade, ainda que sofrendo 

algumas alterações.  

 

 

3.5.2 Mito e literatura 

O mito que sempre esteve relacionado, nas sociedades primitivas, à história verdadeira, cujo 

caráter sagrado, exemplar e significativo era cultuado dentro da estrutura social, reencontra na 

literatura sua função explicativa e modeladora. Explica como uma realidade passou a existir e 

como as coisas ocorridas podem orientar a conduta humana. O mito assim como a literatura se 

relaciona a realidade para explicá-la, a fim de melhor compreendê-la. Os mitos falam das 

coisas do mundo real que vieram à existência por obra do divino ou do sobrenatural.  A 

literatura fala dos mundos possíveis cuja origem se relaciona a uma mente criadora que o faz 

emergir.  

É justamente por ser um tipo de linguagem que descreve as erupções do sagrado no mundo, 

que o mito serve de modelo exemplar de todas as atividades humanas significativas 

(ELIADE, 1989), sendo sua principal função revelar esses modelos. A literatura, a seu turno, 

também cria seu modo de ser relacionando-se aos temas da vida e, nesse sentido, é também 

reveladora de modelos. Ambos, mito e literatura são formas de linguagens que evocam a 

realidade existencial, que, no caso dos mitos, se referem aos modelos exemplares de ação do 

homem no mundo e, no caso da literatura, às infinitas possibilidades de representação da 

relação desse homem no mundo. Dessa forma, é pela linguagem que mito e literatura 

cumprem cada qual sua função.  

Chamando a atenção para a relação ideacional entre a forma linguística e a forma mítica, 

Cassirer (1985) aponta a influência recíproca de uma sobre a outra. Para ele, na linguagem 

como no mito, ocorre uma transposição simbólica do conteúdo sensível em uma determinada 

conformação inteligível.  Diz ele que as metáforas linguística e mítica, por exemplo, nascem 

ambas do mesmo esforço de concentração da percepção sensorial, peculiar a toda informação. 
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Mas, no caso da primeira, trata-se da adequação entre forma e conteúdo, no caso da segunda, 

trata-se do nivelamento e apagamento das diferenças entre forma e conteúdo.   

A partir dessa distinção pode-se compreender o distanciamento gradual entre linguagem e 

mito. Enquanto nas formações míticas atua uma linguagem própria dos símbolos que se 

explica por si mesma, na linguagem comum atua também a força do logos. Essa força 

aumenta à medida que o poder figurador original da palavra vai reduzindo-a cada vez mais a 

mero signo conceitual. O caráter metafórico original da linguagem, que a aproxima do mito, 

não é, no entanto, totalmente suprimido; ele sobrevive na expressão artística da palavra: na 

literatura, especialmente, na forma de poesia, onde a conexão entre linguagem e mito se torna 

mais evidente. Na dimensão do poético importa menos o encadeamento das expressões que o 

sentido simbólico dos termos. 

Voltando ao pensamento de Cassirer (1985), é ele quem bem observa que, no início, tudo 

estava unido: a arte, a religião, a ciência e o mito, sendo esse último um primeiro esforço de 

racionalização sobre as coisas, uma vez que nasceu como uma tentativa de explicá-las. Com o 

tempo, esses campos, antes interligados, foram se individualizando e se afastando 

progressivamente. E, na medida em que o pensamento racional vai se desenvolvendo e 

conquistando sua supremacia sobre o pensamento mítico, esse vai se restringindo ao campo 

da imaginação, do devaneio, ou seja, ao campo da arte como um todo e, especialmente, ao 

campo da literatura, conforme já procuramos pontuar. De forma geral, podemos enterder que 

a verdade do mito é intuída, não obedece à lógica das verdades empíricas ou científicas. Ela 

não necessita de provas para ser aceita. O mito não é uma mentira, é uma forma espontânea 

do homem se situar no mundo e vivê-lo, por isso é verdadeiro para quem o vive. É uma forma 

de elevar o mundo vivido a outra esfera, ao transcendente, oferecendo valores absolutos às 

atividades humanas e ocupando-se de tudo. É o que “suscita a interrogação, a curiosidade, a 

necessidade e a aspiração” (Morin, 1987, p. 150). Eis porque o mito tem sido visto tão 

próximo da literatura.  

 

3.5.3 Literatura e construção dos mundos possíveis  

A literatura, de um modo geral, é vista como um produto intelectual humano. Todavia esse 

produto tem sido compreendido quase que exclusivamente como uma prática voltada para a 

ficção e, como tal, sem compromisso com a realidade concreta. Alguns resultados de estudos, 
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entretanto, têm apontado seu estatuto para além desse caráter ficcional, reivindicando que ela 

seja entendida como parte do conjunto de discursos que representam as diferentes práticas 

sociais. Nesse sentido, pode-se considerar que a literatura, enquanto discurso que expressa 

uma entre as diferentes práticas sociais, tem por função representar não o que é ou foi, mas o 

que poderia ter sido; isto é, pelo caráter da verossimilhança, representa um mundo possível 

criado pela escritura do texto, focalizando um ponto de vista do acontecido no mundo real. 

Sánchez (1996) considera que a literatura pode ser definida como aquele discurso que se situa 

no interstíscio da história do vivido e do experienciado pela sociedade. Trata-se do 

acontecível: o que poderia ter acontecido e não aconteceu; o que pode estar; e o que poderá 

acontecer e não aconteceu ainda.  É neste percurso que está tese trata da construção poética e 

literária do mito de Cora Coralina pela própria autora. Assim, ainda que faça referência a esse 

mundo, tal referência é apenas para fazer representar outro olhar possível sobre o mundo dos 

homens. Essa é uma perspectiva que compreende o texto como um espaço de materialidade de 

diferentes representações que os produtores/autores fazem, não apenas sobre os 

acontecimentos e coisas que povoam o mundo, mas sobre como esses acontecimentos ou 

coisas do mundo lhes parecem ser.   

Como toda forma de produção humana, a literatura possui seus códigos, traça suas leis, 

desenha sua história composta de textos, obras e artistas, questões e soluções, questões sem 

solução, temas e estilos e tudo mais que se encontra envolvido nessa prática. Tomada como 

instituição a literatura, inclui-se no complexo mosaico da sociedade, ainda que a argamassa 

que a liga às demais instituições possa abrigar componentes críticos e, até mesmo corrosivos 

capazes de ameaçar ou até mesmo desestruturar realidades vigentes. Mas também pode 

concorrer para a manutenção das determinações socioideológicas. 

O discurso literário é uma prática social que pode ser pensada e descrita sob o enfoque 

institucional.  Nessa dimensão é resultante de um fenômeno sociocultural, produto de uma 

sociedade, objeto de consumo, num mercado que ocupa determinado estatuto, privilegiado ou 

não. Nessa dimensão institucional, criam-se academias de letras, organizam-se círculos 

literários, outorgam-se, por meio de concursos, prêmios e láureas, estabelecem-se critérios 

rígidos ou flexíveis, de avaliação da obra literária. Como objeto de consumo, a literatura 

insere-se, de corpo e alma, no mercado editorial, tornando-se uma verdadeira mercadoria, 

cujo valor vincula-se estreitamente às leis mercadológicas, leis ora cruéis ora pouco criteriosa, 

mas, sempre leis. No circuito que enlaça o autor, o editor, o livro e o editor, revela-se 
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abertamente o caráter institucional da literatura, que se produz que se promove que se vende e 

que se consome. Como qualquer ser social a instituição literária marca-se profundamente 

pelos valores vigentes e regentes da sociedade. Assim, embora podendo articular um discurso 

contraideológico, o discurso da literatura não escapa as determinações ideologicamente 

orientadas. Dirigindo-se a leitores, dentro de certa moldura cultural, o produto artístico, o 

livro, o texto e o discurso literário configuram um inegável sistema ideológico. 

No campo das práticas discursivas, a literatura abriga diferentes gêneros textuais, entre os 

quais está a autobiografia. Como forma de representação em língua, o autobiográfico 

apresenta uma especificidade no movimento da narrativa da história. Trata-se de um retorno 

do eu sobre si mesmo, transportando a noção de autoconsciência para o espaço da 

representação, onde esse si mesmo não corresponde nem ao eu nem ao outro, mas à imagem 

que o autor faz, ou melhor, cria de si mesmo – é uma identificação imaginária, criada em 

virtude de certo olhar lançado sobre o outro de si mesmo. Tal atitude de se projetar como 

outro, liberando-se de si, apesar de aparentemente apontar para uma dispersão, acaba por agir 

no sentido contrário, centrando a atividade de conhecimento no próprio sujeito autobiográfico, 

sendo essa a origem de sua vontade, de seu desejo. É esse movimento que concorre para 

transformar o sujeito autobiográfico em herói: o deslocamento para fora do eu no qual o outro 

possível ganha vida, por meio do excedente de visão estética, que emerge junto à imagem 

arquetípica daquele que rememora seus próprios feitos, reforçando o caráter único do lugar 

ocupado pelo sujeito da narrativa autobiográfica, que o diferencia dos outros e de um mundo 

dos outros (ZOPPI-FONTANA, 1997). A escritura de si mesmo é o lugar da palavra infinita 

que o autor faz significar e que ao voltar-se sobre si mesma apaga as pegadas da invenção, 

que projeta no mundo possível da escritura a representação de si mesmo.  

Quando o autor decide narrar sua vida, o que se coloca primeiramente em tal campo formado 

pela heterogeneidade não é o passado constituído, ou aquele ser que vivenciou tais 

experiências, mas sim sua relação com o nome próprio. Nesse momento, o eu autor percebe 

que o nome pertence a um outro, um outro em si. É então que se inicia o ato narrativo, no 

momento em que se vai contar de si para o outro cujo lugar e existência só têm sentido em 

relação ao eu, a um conjunto de forças que dão status ao ser. É um campo marcado pela 

tensão entre o sujeito (eu) e o objeto (outro). Nele ocorre a negociação com um  outro, ao 

mesmo tempo, formador e diferente do eu. Uma diferença que só aparece por meio da escrita, 

na folha de papel. No ato autobiográfico contam-se as memórias primeiramente a si mesmo. 
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Todavia o si é um outro, pois só podemos narrar para outrem, só podemos nos conhecer 

através dele, do outro em si. Na escrita autobiográfica, pelo princípio da exotopia, o autor-

criador se desloca de si mesmo para enxergar uma realidade acabada, em oposição a sua 

própria realidade inconclusa (BAKHTIN, 2003) . Da mesma forma que um personagem, a 

consciência de si, que é sempre incompleta, cria uma consciência completa, acabada.  

 A escrita de si, segundo Foucault (1983), é, ao mesmo tempo, uma forma de resistência 

(autoafirmação) e um assujeitamento (submissão), pois vários são os casos estudados por ele 

em que a escrita acontece em decorrência de coersões sociais sentidas pelo sujeito 

autobiográfico. Seja como for, o fato é que a escrita autobiográfica termina possibilitando que 

sujeito construa para si e para os outros sua versão dos fatos e ao mesmo tempo uma 

identidade, ilusão ou sentimento de intereza, de uma existência que encontra o seu lugar no 

mundo. Por isso, toda escritura de si mesmo busca ser identificada pela expressão de sua 

singularidade, busca uma assinatura que lhe confira legitimidade e unifique, no mesmo 

movimento, enunciador e personagem/protagonista, mundo vivido e mundo narrado. O 

mesmo e o diferente apresentam-se para Lacan (1972) como a possibilidade de certo 

deslocamento por meio da transferência das qualidades do outro de si mesmo para o eu.  Diz o 

autor que esse é um processo criativo e pode ser seguido de um trabalho com a letra 

(significante); letra que passa pelo corpo, modifica-o e se manifesta em obra de arte em 

produção na qual o sujeito se diz e não apenas diz, se inscreve e não apenas escreve. Nesse 

sentido, o que faz de um indivíduo um autor  é o fato de, por meio de seu nome, delimitarmos, 

recortarmos e caracterizarmos os textos que lhes são atribuídos (Foucault, 1992). 

 

3.6 Mito e mídia 

A cultura midiática, assim como qualquer cultura, constrói seus mitos. Contudo, tais mitos 

escapam da definição original em termos de finalidade, a conexão com um passado primordial 

e sagrado, para manter o indivíduo conectado à sua realidade imediata. Morin (1997) acredita 

que hoje vivemos uma mitificação atrofiada, pois a cultura de massa é dominada pelo 

espetáculo, e os mitos midiáticos são os grandes modelos que tendem a substituir os modelos 

antigos, tais como pais, educadores e os heróis nacionais. 

A importância das representações midiáticas foi sublinhada por Walter Lippmann, já na 

década de 1920, imputando aos estereótipos, que nos são oferecidas pela imprensa, um papel 
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fundamental na formação da opinião pública. Perante um mundo demasiado grande e 

demasiado complexo, “não estamos preparados para lidar com tanta sutileza, tanta variedade e 

tantas permutações e combinações” (LIPPMANN, 1997, p. 11, tradução nossa)
4
. Daí a 

necessidade de reconstruí-lo para podermos agir sobre ele. Os estereótipos são, nesse sentido, 

imagens criadas pelas cognições sociais acerca das experiências do mundo social as quais não 

vivenciamos pessoalmente, mas tomamos conhecimento de como elas são pelos outros. As 

mídias são, atualmente, um grande meio de produção e difusão de estereótipos. Esses tipos de 

conhecimento são direcionados diariamente às nossas mentes e se constituem como 

verdadeiros atalhos que condicionam nossas ações no mundo.  Lippmann vai mais longe 

nessa observação ao se posicionar dizendo que “grande parte do que cada homem faz é 

baseado não num conhecimento direto e certo das coisas, mas em imagens que constroem ou 

que lhe são dadas” (LIPPMANN, 1997, p. 16)
5
. Os estereótipos são, portanto, não apenas 

simples atalhos para facilitar nossa compreensão das coisas, são também construtos eivados 

de valores que funcionam como imagens pré-concebidas passíveis de serem manipuladas. 

No que se refere à formação da opinião pública, os estereótipos são atalhos bastante 

eficazes.   Se é verdade que “a identidade é uma construção que se narra” (CANCLINI, 1996, 

p. 139), não é menos verdade que ela também é elaborada através das narrativas midiáticas. 

Nesse sentido, pode-se postular que, como instância de mediação, os jornais cumprem sua 

atividade diária de informação mediante múltiplas narrativas de ordenamento do cotidiano da 

experiência humana num dado território. E para que esse cotidiano entre na rede de 

significação dos jornais é preciso que ele atenda aos critérios de noticiabilidade próprios do 

campo jornalístico. Esses critérios são, na maioria dos casos, implícitos e correspondem à 

relevância dos acontecimentos cotidianos e ao potencial grau de interesse público. Daí o 

discurso jornalístico transformar os fatos ocorridos em notícia, em fatos dignos de divulgação. 

Como espaço de mediações simbólicas, a mídia jornalística se torna parte ativa da vida 

cotidiana das sociedades na medida em que negociam com outros discursos institucionais o 

estabelecimento de significados para as coisas do mundo, tornando-se um ambiente 

comunicativo rico, em que informações e visões de mundo diversas e conflitantes passam a 

fazer parte da vivência dos indivíduos expandindo suas percepções de mundo. Por outro lado, 

os meios de comunicação também podem servir de instrumento de uma ordem social 

                                                 
4 We are not equipped to deal with so much subtlety, so much variety, so many permutations and combinations. 
5 We shall assume that what each man does is based not on direct and certain knowledge, but on pictures made by himself or 

given to him. 
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desigual, reproduzindo informações e visões homogêneas que confirmam as perspectivas 

dominantes, sendo por isso propagadores privilegiados de formas de dominação. 

 No primeiro caso, a multiciplidade das informações disponíveis seria a base para a superação 

dos preconceitos associados aos estereótipos. Haveria uma correlação positiva entre 

quantidade e variedade das informações disponíveis favorecendo a superação das visões 

estereotípicas da vida social. No campo dos estudos de mídia, as análises de Meyrowitz 

(1985) sobre o impacto dos meios de comunicação para a sociabilidade contemporânea 

podem ser consideradas representativas desse entendimento. Para ele, a difusão massiva 

permitida pelos avanços técnicos ampliaria, potencialmente, o acesso a imagens e valores 

diferentes daqueles que organizam o ambiente presencial dos indivíduos. E isso se daria, até 

certo ponto, independentemente d e quais são os conteúdos veiculados. A comunicação 

mediatizada, mais do que a interpessoal, colocaria os indivíduos em contato com opiniões e 

experiências diferentes das suas (MUTZ E MARTIN, 2001), permitindo o compartilhamento 

de referências alternativas para a compreensão de seu papel social. 

Outra visão seria a que destaca o papel dos meios de comunicação de massa como 

propagadores dos estereótipos. Nesse caso, o que ganha relevância é a relação entre a mídia e 

o exercício da dominação, ou entre a comunicação mediatizada e a reprodução da hegemonia. 

Os estereótipos aparecem como uma dimensão da imposição pelos grupos e estratos de grupos 

dominantes de sua visão de mundo. E a mídia aparece como um instrumento central de sua 

difusão. Nesse caso, a relação entre conhecimento e superação dos preconceitos fica 

comprometida pelo fato de que o controle das informações e mesmo a produção da verdade 

(do que é assim apresentado e poderá ser assim percebido) estão no centro da dinâmica de 

dominação. Um de seus aspectos é a propagação de representações unilaterais e homogêneas 

da realidade, apresentadas como sendo a única realidade. 

Para Thompson (1998), a produção de significados simbólicos sempre foi a base do 

desenvolvimento das sociedades. Entretanto, com o surgimento das instituições de 

comunicação a partir do século XV até os nossos dias, registramos uma transformação 

significativa na produção e no intercâmbio do conteúdo simbólico nas sociedades. A mídia, 

nesse sentido, transformou e vem transformando os processos de produção, intercâmbio e 

armazenamento dos produtos simbólicos, desempenhando na nossa sociedade um papel 

crucial nessa área. 
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3.6.1 Mídia e dessacralização do mito 

Numa perspectiva sociológica, a função do mito é dar continuidade à cultura. Cassirer (1985) 

alerta que o mito não pode ser resumido a certos elementos estáticos fixos; antes, é necessário 

apreender seu princípio dinâmico. Portanto, compreender o mito não significa compreender os 

mitos enquanto expressão forma ou conteúdo, mas sim como uma forma particular de 

pensamento, que possui lógica própria. Nesse sentido, Abbagnano (2000), sugere que o mito, 

por ser indispensável em qualquer cultura, deve ser estudado em relação à função que exerce 

na sociedade. 

Os mitos existem porque existe uma forma mítica de pensar, uma racionalidade particular de 

produção simbólica que se manifesta em épocas diferentes de sociedades diferentes. Lévi-

Strauss (1996) entende que cada grupo social expressa, em suas construções míticas, sua 

atitude em relação ao mundo, bem como a resolução de problemas relacionados à existência. 

O autor ainda acrescenta que o mito não exige nenhuma regra lógica e será considerado como 

tal, enquanto for percebido dessa forma. Nesse mesmo caminho, Morin (1987) afirma que a 

renúncia do ser humano à suas crenças fundamentais desintegraria a sociedade. 

Assim, o mito se apresenta como uma forma de crença social fundamental, mantendo sua 

finalidade genésica de resolver ou explicar o que nos cerca, porque o mundo precisa de 

alguma forma fazer sentido tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. A maneira como o 

pensamento mítico resolve os problemas imediatos é por meio de bricolagem de diversos 

elementos postos à sua disposição e, posteriormente, aplicar tal solução para problemas 

homólogos surgidos em planos distintos do original, de modo que “a linguagem apropriada 

para um domínio estende-se a todos os domínios em que poderia surgir um problema do 

mesmo tipo formal” (LÉVI-STRAUSS E ERIBON, 1991, p. 179). Os autores justificam tal 

raciocínio por acreditarem que a mente humana possui elementos invariáveis, que se ma 

nifestam de diversas maneiras e, por isso, é única e com a mesma capacidade, tanto no 

pensamento de sociedades “primitivas” quanto na sociedade “moderna”. 

Em caminho análogo, Morin (1987) aponta para a existência de conhecimentos e ações 

caracterizados por ele como simbólicos/mitológicos/mágicos, que se complementam com 

outros, empíricos/ técnicos/racionais. O autor entende que, nos primeiros, existe 

um coagulum de sentido, vários níveis de verdade; porém, na perspectiva mítica, o mito 

ultrapassa a esfera simbólica, pois, junto com o simbólico, tece o imaginário e, 
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eventualmente, o real. Para Morin (1987), o mito não é algo exterior; antes, é algo referente 

àquilo que é vivido no interior da mente como verdade. 

Se por uma lado, existe algo de invariável na mente humana que a faz continuar aderindo aos 

mitos, esses, por outro lado, podem se manifestar de diferentes formas e apresentar diferentes 

finalidades. Além da distinção entre mitos cosmogônicos e mitos de origem, Eliade (2010) 

propõe a distinção entre mitos sagrados e mitos profanos. Esses, para o autor, são decorrentes da 

dessacralização do mundo pelo homem, que assumiu uma existência profana. Eliade (2010) 

aponta que o homem religioso volta-se para uma ligação com o universo sagrado, um tempo 

primordial; para o homem não religioso, essa qualidade do tempo litúrgico é inaceitável. 

Contudo, para o mitólogo, não existe uma pessoa não religiosa em estado puro. Para ele, 

o homo sapiens é antes de tudo um homo religiosus. Para Eliade, a religiosidade existe mesmo 

para aqueles que não têm religião. Um exemplo desse pensamento pode ser encontrado nos 

movimentos ambientalistas, que apesar de se mostrarem laicos, trazem camuflado o sagrado. 

Portanto, sagrado e profano, para o mitólogo, são duas maneiras de existência, duas 

concepções acerca da natureza do mundo e da existência, sendo, portanto, complexos arranjos 

socioculturais, que não envolvem apenas crenças e rituais, mas todo um sistema de moral, de 

ética, de códigos, de símbolos, de filosofia e de organização social. 

Se a experiência religiosa se encontra nas profundezas da psique humana, se é algo que se 

manifesta no homem em qualquer momento de sua sapiente história, ou seja, a partir do 

desenvolvimento de sua potencialidade de simbolização, então estamos aptos a cultuar aquilo 

que consegue despertar esse sagrado interno. Cabe saber, apenas, se ele cultua a um deus 

cosmológico ou a um deus mercadológico, por exemplo. 

Os mitos criados pela mídia (tais como o mito da celebridade, o mito do sucesso, o mito da 

beleza, o mito da felicidade entre outros) dão continuidade à cultura do consumo, que opera 

sob o comando do agora, implantando o imediatismo na realização de nossos desejos. Os 

modelos e exemplos a serem seguidos, antes ancestrais e primordiais, ligados ao sagrado e 

divino, dão lugar aos modelos de beleza, moda, status etc., ligados aos nossos instintos 

humanos de vaidade, egoísmo, poder. 

Talvez essa mitificação aconteça, porque não dissociamos o indivíduo de sua imagem 

midiática, que é um produto criado pela linguagem dos meios de comunicação. O cinema, por 

exemplo, dada sua natureza multimodal de contar histórias, pode ter dado início, 

involuntariamente, a esse tipo de mitificação. Nas palavras de Campbell: 
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Existe algo mágico nos filmes. A pessoa que você vê está ao mesmo tempo 

em algum outro lugar. Esse é um atributo de Deus. Se um ator de cinema 

chega a uma casa de espetáculos, todos se viram e contemplam o ator de 

cinema. Ele é o verdadeiro herói do evento. Está em outro plano. É uma 

presença múltipla (CAMPBELL, 1990, p. 16). 

 Com relação os efeitos que o cinema exerce sobre o espectador, Eliade (2010), acredita que 

ele retoma e utiliza diversos motivos míticos, tais como a luta entre heróis e monstros, as 

iniciações, as figuras e imagens exemplares (donzelas, heróis, imagens paradisíacas, inferno 

etc.). Assim, ao utilizar as estruturas narrativas míticas, tanto o cinema quanto os meios de 

comunicação em geral orientam (ou mesmo criam),  os mitos midiáticos aos quais somos 

expostos. Orientam, porque, para que o mito exista, é necessário que ele seja internalizado e 

vivido pela sociedade. 

  

3.6.2 Mito e ritual midiático 

Em tempos de mass media, em que somos bombardeados por informações milhares de vezes 

por dia, diversos modelos de comportamento nos são sedutoramente apresentados. Nesse 

sentido, podemos citar os trabalhos desenvolvidos pelos neomarxistas da Escola de Frankfurt, 

que exploraram o termo indústria cultural. Essa indústria, segundo Adorno e 

Horkheiner (2002), consiste em moldar a produção artística e cultural, fazendo-a assumir 

caráter comercial de fácil reprodução. No pensamento dos autores, a indústria cultural não 

promove conhecimento, apenas consumo. O conhecimento, então, ficaria relegado apenas à 

elite. Músicas, filmes, programas de rádio e televisão são produtos voltados para o consumo, 

em que o foco está muito mais no entretenimento do que na informação. Os produtos culturais 

industrializados são tidos como de massa pelo fato de buscar um nivelamento por baixo: por 

tentar atingir um grande número de pessoas, seu conteúdo deve ser de fácil assimilação e fácil 

reprodução. Assim, a veiculação desses produtos está ligada inevitavelmente aos meios de 

comunicação de massa - mídias, responsáveis pela difusão de tais produtos, de modo que 

esses meios adquirem um poder de manipulação que aliena as massas dos reais problemas 

sociais. 

A mídia atinge a sociedade em sua extensão, por isso, tem o poder de criar realidades a partir 

da manipulação da informação (de sua edição e até de seu apagamento), conforme sua 

conveniência. Nesse processo de manipulação, cabe à mídia, por meio de seus representantes, 
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avaliar o que é bom e o que não é. Nessa perspectiva, a mídia se torna um importante 

instrumento do poder para manipular a percepção social, mobilizando, para isso, grande 

número de recursos humanos - apresentadores, jornalistas, especialistas e mesmo as 

pessoas comuns em versões editadas pela mídia, como é o caso de entrevistas com pessoas na 

rua, em que são exibidas apenas aquelas pessoas que falam aquilo que se quer que seja dito. 

É pela mídia e seus especialistas, por exemplo, que temos acesso às avaliações de filmes, 

livros e toda sorte de produções culturais, uma vez que o especialista é aquele profissional 

que domina determinada área de produção cultural, geralmente representado pelo crítico: de 

cinema, literário, teatral etc. Contudo, um especialista não precisa, necessariamente, ser um 

crítico. Pode ser também um produtor, um diretor, um escritor ou qualquer profissional ligado 

à produção cultural e que tem, por isso, autoridade para avaliar o que pode ser considerado 

bom ou não. A literatura, por exemplo, é presença constante na mídia, principalmente na 

impressa: jornais e revistas dedicam espaços a avaliações literárias. 

Dessa forma, a mídia não acaba com o individualismo da arte, mas, por funcionar como 

aparelho de reprodução ideológica do capitalismo em nossa sociedade, submete a arte a 

critérios comerciais. O grande escritor ainda é identificado dessa forma; tanto 

quanto  incorpora a lógica do mercado editorial. Adorno e Horkheimer (2002) compreendem 

que a indústria cultural faz uso do vedetismo ou culto à personalidade em relação a sua 

produção artística. 

O termo indústria cultural tem sofrido diversas críticas e, por isso, vale delimitar aqui o que 

se pretende explorar com o uso desse termo. Existe um problema ao se abordar as produções 

culturais sob a ótica da indústria cultural, pois essa traz consigo conceitos como cultura 

superior e cultura de massa. Tais designações podem sugerir a cultura popular como um 

produto inferior de produção cultural. Isso decorre do fato de a arte - ou daquilo que se 

considera arte – estar ligada à elite. A arte era – e, de certa forma, ainda é – controlada por 

ela. Ainda hoje não parecem claro os critérios de avaliação que definem  o que é e o que não é 

arte, assim como não é possível delimitar o que é e o que não é literatura. 

Contudo, não cabe aqui a discussão sobre se existe ou não uma indústria cultural, uma cultura 

fabricada e sua relação com a produção cultural de outras classes econômicas e sociais. O que 

nos interessa do conceito de indústria cultural é a abordagem mercantilista sob o qual as 

produções culturais estão sujeitas e sua relação com valorização e desvalorização de seus 

produtores dependendo dos interesses que emergem ideologicamente. 
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A presença na mídia faz parte do rito que constrói o mito de Cora Coralina. A partir da 

divulgação de sua obra pelo poeta Carlos Drummond de Andrade, a escritora foi entrevistada 

por jornais, tanto impressos quanto televisivos em nível nacional. Também era citada em 

reportagens que relacionavam a velhice e a produção profissional
6
. As notícias sobre 

premiações e homenagens, bem como resenhas sobre suas publicações também fazem parte 

dessa exposição midiática. Mesmo depois de sua morte, as reportagens sobre sua obra ou sua 

vida, as peças de teatro produzidas em sua homenagem, os prêmios, bibliotecas e centros 

culturais que noticiosamente aparecem nos jornais ajudam a construir o culto à personalidade 

da escritora. As cerimônias de premiação ou homenagens, mesmo póstumas, são ritos por si 

só, com a finalidade de celebrar um indivíduo por suas realizações, criando, dessa forma, uma 

relevância social para tal indivíduo, destacando-o dos demais.  

Cora é torna-se um fato noticioso: uma idosa que faz doces e escreve poesia. Dessa forma, o 

movimento de construção de Cora Coralina que está ocorrendo explora, pela mídia, tanto o 

fato noticioso quanto algumas etapas da trajetória heroica – a infância pobre, a velhice 

solitária, o trabalho para se sustentar e a prática literária. No plano das cognições sociais, Cora 

Coralina rompe com o estereótipo da mulher e do velho e emerge como mito de superação (do 

gênero e da idade), em uma batalha heroica contra o preconceito e o tempo, instaurando um 

modelo de conduta, em um momento em que se busca, socialmente, a valorização da 

mulher  e do idoso.  

 

3.7 Considerações finais 

O mito é um termo complexo, que pode ser abordado sob várias perspectivas. Neste trabalho 

de pesquisa, interessa considerá-lo, principalmente, como um sistema de imagens e crenças 

que apresentam uma lógica de ação, cuja função mais importante é fixar modelos exemplares. 

Nessa condição o mito explica a maneira pela qual o homem estrutura seus pensamentos e 

gera modelos de comportamentos arquetípicos, que se manifestam como estruturas mentais 

profundas e universais, mas que, devido à cultura, assumem diferentes formas. Por ser uma 

instância simbólica (Cassirer, 1985; Morin, 1987; Eliade 2010), o mito pode ser considerado 

como uma linguagem e, como qualquer linguagem, o mito sofre a influência do tempo e dos 

lugares. Uma dessas influências o aproximou do campo da Literatura, pois, assim como ela, é 

                                                 
6
 AMARANTE, L. Velhos? Terceira idade, com muita honra. O Estado de São Paulo, São Paulo, p.55, 1982. 
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capaz de evocar a realidade existencial do homem. Além disso, a estrutura aquertípica do mito 

advindas das repetidas experiências do homem no percurso de sua vida forjou o monomito do 

herói (Campbell, 2007) e eternizaram a busca do ser humano pelo significado e sentido de sua 

vida. A natureza arquetípica do mito permite, também, a criação do que Eliade (2010) 

denomina mitos profanos, ou seja, mitos que, no lugar de remeter o homem a uma religação 

com o passado primordial, prende o homem no seu presente efêmero voltado para realidade 

prática.  Assim, surgem novos modelos, novos mitos, novas realidades, portanto novos 

conteúdos que preenchem as figuras arquetípicas do mito que podem ser traduzidas como 

experiências estruturais da consciência.  Enfim, o mito é uma forma essencial de orientação 

relacionada à nossa experiência no mundo. 
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4 Discurso: conhecimento e prática  

 

 

4.1 Apresentação  

O objetivo deste capítulo é discutir alguns conceitos teóricos relacionados ao discurso que 

subsidiam sua compreensão na perspectiva sociocognitiva. Essa compreensão pressupõe a 

interrelação entre as categorias cognição, sociedade e discurso. A cognição é vista como 

propriedade humana desenvolvida com base nas representações socioculturais 

compartilhadas. A sociedade é vista como construto humano que resulta de interações 

coordenadas e negociadas entre atores sociais. E o discurso um modo de ação estruturado 

linguísticamente que colocam em articulação representações construídas na dimensão 

cognitiva com base nos conhecimentos socialmente compartilhados. Considerando, portanto, 

a interrelação dessas três categorias, o capítulo se desenvolve articulando ao conceito de 

discurso às questões relativas à memória, representações sociais, cultura, ideologia, contexto, 

intertextualidade, interdiscursividade, identidades, papéis sociais e ethos discursivo.  

 

4.2 Análise Crítica do Discurso 

De forma geral, a Análise Crítica do Discurso (doravante ACD) entende que o discurso é uma 

atividade linguística, ou seja, o uso da linguagem como forma de prática social e não uma 

atividade puramente individual e, por isso, pode ser analisada em termos de sua estrutura 

(interna/externa) e de sua ação (repercussão social). Como prática social produz uma relação 

dialética entre o discurso e a estrutura social. Por isso trata o discurso não apenas, mas 

também como representação linguística e extralinguística. Linguística, porque se materializa 

na fala e na escrita, além de outras modalizações, tais como imagens, cores e movimentos. 

Extralinguística, porque o discurso está imerso nas atividades cotidianas da vida, na 

materialidade sócio-histórica do sujeito, na constituição da existência social. O discurso é, 

portanto, resultado dos processos sociais de socialização e de estruturação social, mas também 
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é o processo de singularização do ato linguageiro do homem no mundo1. É em razão dessa 

dupla perspectiva que a prática discursiva é vista como reprodutora e transformadora de 

realidades sociais, uma vez que o sujeito da linguagem é propenso tanto a ser guiado pelas 

determinações sociais quanto à reconfigurá-las e ressignificá-las. Nesse sentido, o que 

caracteriza a visão “crítica” nessa abordagem, além da descrição das práticas discursivas, é o 

comprometimento em mostrar como o discurso molda e é moldado pelas relações de poder e 

ideologias, bem como os efeitos construtivos que o discurso exerce sobre as identidades 

sociais, as relações sociais e os sistemas de conhecimento e crença, os quais não costumam 

ser aparentes para os participantes do discurso. Logo, a ACD postula a dialética entre o social 

e o individual, o primeiro guiando o segundo e esse modificando o primeiro. 

 

4.2.1 Perspectiva sociocognitiva da Análise Crítica do Discurso 

A vertente sociocognitiva da ACD tem como seu maior representante van Dijk. Este autor 

postula para a ACD três grandes categorias de tal forma inter-relacionadas, que uma se define 

pela outra, a saber: Sociedade, Cognição e Discurso (van DIJK, 1997). A sociedade é vista 

como um conjunto de grupos sociais sendo que cada qual é uma reunião de pessoas que têm 

em comum os mesmos objetivos, interesses e propósitos. Cada grupo social se define por sua 

própria prática social. Essa é definida por um conjunto de papéis que constroem a estrutura 

social. A relação desses papéis entre si definem o funcionamento dessa estrutura. A cognição 

é vista como as formas de conhecimento que constroem a memória social de cada grupo. O 

modelo de memória selecionado por van Dijk e Kintsch (1983) tem por base o modelo de 

memória por armazém de Atkinson-Shiffrin: memória de curto prazo, de médio e de longo 

prazo. A memória de longo prazo armazena os conhecimentos já processados pelo sujeito. 

Essa memória é dividida em memória social e memória individual (episódica). A memória 

social armazena conhecimentos construídos em sociedade por meio dos discursos públicos 

institucionalizados, como os da família, da igreja, da escola, da empresa entre outros. Essa 

memória compreende ainda os conhecimentos compartilhados no grupo social onde as 

pessoas estão inseridas. A memória individual (episódica) compreende as formas de 

conhecimento vivenciadas e experienciadas autobiograficamente pelas pessoas. 

                                                 
1“Singularização do ato linguageiro” não significa considerar que o discurso é uma atividade puramente individual. O 

emprego de discurso em Fairclough responde à articulação dos conceitos da tradição linguística às teorias sociais “que 

defendem a não liberdade dos interlocutores, mesmo para a conversa cotidiana”. (PINTO, 2002, p.22) 
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Segundo van Dijk (1997), os discursos institucionalizados são organizados por três grandes 

categorias: Poder, Controle e Acesso. O Poder é definido pelo conjunto de participantes que 

tomam decisões. O Controle, pelos participantes que executam o que o Poder decide. O 

Acesso compreende o conjunto de participantes que estabelecem o canal, para que o público 

tome conhecimento do que o Poder decidiu. Em outros termos, os discursos 

institucionalizados, por terem acesso ao público, passam a construir formas de conhecimento 

que dominam as mentes das pessoas, sendo, por isso, extragrupais.  

De forma geral, tanto os conhecimentos sociais quanto individuais são armazenados em 

sistemas específicos de conhecimento: o sistema enciclopédico (as diferentes formas de 

representação mental do mundo); os conhecimentos interacionais (são os diferentes esquemas 

mentais de contextos sociais e discursivos); e os conhecimentos simbólicos (diferentes 

sistemas semióticos e, entre eles, o da língua). Como a ACD postula uma dialética entre o 

individual e o social, van Dijk (1997, 2000, 2012) apresenta as formas de conhecimento 

dinamicamente, pois os modelos individuais de conhecimento, embora guiados por esquemas 

sociais, progressivamente alteram os conhecimentos sociais. O discurso, então, é entendido 

como uma prática de interação social, sendo que todas as formas de conhecimento são 

construídas no e pelo discurso a partir de textos, entendidos como produtos que, no caso do 

linguístico, trazem representações verbais enunciadas de forma individual a partir de 

objetivos, interesses e propósitos particulares, embora articuladas com os conhecimentos da 

memória social.     

O discurso também é apresentado por van Dijk (1997) pela dialética entre o social e o 

individual. Assim, há discursos sociais públicos institucionalizados e organizados pelas 

categorias Poder, Controle e Acesso, para a definição dos seus participantes na interação 

comunicativa. Tal interação define quais são os participantes, as suas funções enquanto papéis 

sociais identitários e quais ações podem praticar. Porém, há discursos que são eventos 

discursivos particulares onde o individual é privilegiado, embora guiado pelo social. 

Considerando os pressupostos acima, a vertente sociocognitiva postulada por van Dijk (1997, 

2000, 2012) acrescenta que o funcionamento das estruturas discursivas e seus contextos 

passam pelo entendimento das representações mentais individuais e sociais. As representações 

individuais são as que explicam as razões de diferentes reações dos indivíduos diante de um 

único acontecimento. As representações sociais definem as culturas e os grupos sociais, de 

maneira a organizar suas crenças e suas práticas. Dentro do marco dessa teoria, o contexto é 
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uma categoria fundamental para compreensão da dialética entre o aspecto individual e social 

do discurso. Ao relacionar a dialética entre o social e o individual, van Dijk (2012) entende o 

contexto não apenas como uma parte da situação social que circunscreve o discurso, mas 

antes é um modelo mental subjetivo dessa situação. Tal maneira de abordar o contexto é 

fundamental para que se possa compreender os processos que envolvem a produção e 

recepção do discurso. Explica por que os discursos produzidos na mesma situação social não 

apenas manifestam similitudes baseadas nos conhecimentos compartilhados, mas também são 

tomados de forma singular e pessoal. É com o intuito de compreender esse fenômeno que os 

estudos cognitivos e sociais são postos em inter-relação para melhor compreender o discurso. 

 

4.2.2 Discurso: prática social e estrutura linguística 

Neste trabalho, considera-se a concepção de práticas discursivas e essa noção ultrapassa a 

ideia de uma análise puramente enunciativa do discurso e revela as faces social e textual do 

discurso. Assim, entenderemos o discurso como um modo de ação que se dá por meio de 

representações construídas na instância cognitiva com base nos conhecimentos socialmente 

compartilhados. Nessa perspectiva, o discurso será visto como prática e estrutura. Como 

prática, é também um modo de ação que as pessoas fazem uso para agir no e sobre o mundo, 

especialmente, sobre outras pessoas. Seu aspecto de estrutura tem a ver com o fato de que 

todo modo de ação se dá como um esquema representativo, cujas estruturas linguísticas são 

produtos duma atividade de apropriação cognitiva da realidade exterior. 

Como esquemas mentais, os discursos consistem em relações categoriais mais gerais que 

podem ser utilizadas de diferentes formas pelos sujeitos nas interações sociais. Por se tratarem 

de organizações cognitivas de produção e compreensão, tais estruturas são essenciais para o 

próprio processo interacional entre os indivíduos em situações sociais particulares ou 

públicas- realizadas face a face, ou virtualmente estabelecidas pelo sistema verbal escrito.  

É na sociedade que aprendemos a identificar os discursos e utilizar os conhecimentos por eles 

construídos e veiculados em específicos campos de saber. É pelo discurso que entramos em 

contato com as significações e sentidos, compartilhando conhecimentos que nos permitem 

(inter)agir com as pessoas no âmbito público e privado de nossas vidas. E nessa interação 

relacionamos saberes, atualizando e ampliando nossas estruturas mentais, criando e recriando 

continuamente modelos que nos possibilitam o acesso à nossa exterioridade.  
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4.2.3 Evento comunicativo  

Os eventos comunicativos são os exemplos de discurso considerados simultaneamente um 

texto, um exemplo de prática discursiva e um exemplo de prática social. Eles moldam e são 

moldados pelas variáveis sociais. Moldam tanto na medida em que ajudam a sustentar e 

reproduzir os lugares e os conhecimentos sociais, quanto na medida em que contribuim para 

transformá-los. São moldados, porque sofrem variações em sua determinação estrutural e 

funcional, em razão de se especificarem segundo o “domínio particular ou quadro 

institucional em que são gerados” (FAIRCLOUGH, 2001). 

Compreender essa dinâmica implica observar as formas como as relações se estabelecem e as 

diferentes maneiras e finalidades do uso da linguagem que balizam tais relações. Mas também 

significa observar como os sujeitos podem posicionar-se dentro dessas práticas, reproduzindo 

uma ordem discursiva ou estabelecendo novas configurações dessa ordem por meio do 

discurso. O exame de tais elementos torna possível identificar os tipos de conhecimento e os 

valores que circulam numa dada sociedade e a maneira pela qual se alicerçam as realidades 

sociais, bem como as diversas manifestações identitárias que atuam no mundo, mantendo e 

transformando tais realidades.  

 

4.3 Contexto sociocognitivo 

Contrária à maioria das abordagens que entendem o contexto como propriedades objetivas das 

situações sociais que determinam a produção e recepção dos discursos, a perspectiva 

sociocognitiva compreende que “não é a situação social que influência o discurso (ou é 

influenciada por ele), mas sim a maneira como os participantes definem esta situação” (van 

DIJK, 2012, p. 11). Portanto, os contextos não são condições ou restrições sociais objetivas. 

Se assim fossem, diz Van Dijk, “todas as pessoas que se encontrassem numa mesma situação 

social de comunicação falariam do mesmo modo” (van DIJK, 2012, p. 11). É sempre com 

base nas interpretações subjetiva que as situações sociais podem se definir. Por exemplo, 

consideremos dois professores numa mesma situação de comunicação frente a seus alunos e 

falando um mesmo assunto. Eles podem não apenas representar de diferentes maneiras esse 

mesmo assunto, como também podem estabelecer parâmetros diferentes para a situação de 

comunicação (podem conduzir a aula em forma de diálogo, de forma expositiva, de forma 

lúdica etc). O que queremos dizer é que os contextos são construtos únicos nos quais podemos 
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identificar a forma de percepção, opiniões e emoções que cada participante projeta na situação 

de comunicação. Mas são também, enquanto modelos cognitivos, inseridos em condições 

sociais e culturais mais amplas, sobre a qual os conhecimentos compartilhados se inscrevem 

possibilitando as relações interpessoais.  

Por serem ativados em cada nova situação comunicativa, os contextos são continuamente 

atualizados e adaptados, tendo em vista interpretações subjetivas das restrições inscritas por 

essas situações. Eles colocam em paralelo a interação e o processamento cognitivo sobre as 

experiências de interação. Daí os participantes conseguirem planejar prospectivamente muitas 

das propriedades prováveis da situação comunicativa. Desse modo, além da projeção de sua 

identidade, cada participante saberá (ou poderá) planejar com quem irá se comunicar e com 

que objetivo o fará. São as interpretações dos eventos comunicativos e da interação no 

momento mesmo em que acontecem que possibilitam projetar o modelo de contexto com os 

detalhes que especificam a situação de comunicação, de modo que a função fundamental do 

contexto é a de garantir a produção e interpretação de textos (ou falas) adequados a essa 

situação. 

Por serem modelos mentais, os contextos não podem ser confundidos com o texto. Segundo 

van Dijk (2012), é precisamente por serem não textos que os contextos são chamados de 

contexto, embora se saiba que alguns conhecimentos que remetam a textos anteriores possam 

ser integrados a um novo contexto e serem significativos e apropriados. Seja como for, os 

modelos de contextos eles estão armazenados na memória de longo prazo individual, porém 

foram construidos por guias sociais. Em outros termos, os modelos de contexto são 

representações individuais de representações socias.  

Importante ressaltar que o discurso ocorre e se particulariza como conhecimentos grupais  e 

extragrupais. Tais conhecimentos vão sendo organizados com a experiência e se transformam 

em estruturas de conhecimento que, por serem sociais são entedidos como esquemas mentais 

que guiam socialmente as pessoas; porém, como os conhecimentos sociais são representados 

pela pessoa a partir de suas experiências individuais, estas constroem formas de 

conhecimento, que são os modelos mentais. Os esquemas são conhecimentos armazenados na 

memória social, ao passo que os modelos de conhecimento são armazenados na memória 

episódica. Van Dijk (2000) reconhece nesses dois níveis, respectivamente, o que ele 

denomina de Contexto Global e Contexto Local. 
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O contexto global refere-se à prática social discursiva. Essa prática é defina por participantes, 

suas funções e suas ações enquanto papéis socias. Segundo van Dijk (1997), todos os 

discursos públicos e institucionalizados são organizados pelas categorias Poder, Controle e 

Acesso.  

O Poder social é uma propriedade das relações entre grupos que estruturam as ações onde o 

discurso está imerso, nessa categoria estão agrupados os participantes que têm por função 

tomar decisões. O Controle é a maneira como as ações que resultam destas decisões 

influenciam conhecimentos e atitudes, nesta categoria estão agupados os participantes que 

executam as decisões do Poder. O acesso pode ser analisado em termos de tópicos ou 

referentes do discurso (sobre quem se escreve e/ou fala), portanto se inscrevem nesta 

categoria os participantes a quem é atribuído o poder de falar e/ou escrever (para quem , sobre 

quem , ou o que ). O Contexto Local, por sua vez, está relacionado a representação dos papéis 

por atores específicos em situações específica de comunicação.  

As noções de contexto global e contexto local foram propostas por van Dijk para poder definir 

as práticas discursivas, são noções pragmáticas. Mas tarde van Dijk ( 2012) progride a noção 

de contexto enquanto modelo mental e diferencia os contextos nos seguintes níveis:   

linguístico,  cognitivo, discursivo e social. O contexto de linguagem é relativo às 

variedades/variações linguísticas que ocorrem na enunciação. Assim, por exemplo, as pessoas 

quando ouvem alguém falar, a partir de suas experiências individuais são capazes de 

reconhecer entre outros o nível de escolaridade e a região de origem de origem de quem fala. 

O contexto cognitivo compreende as formas de conhecimento sociais representadas 

individualmente a partir de experiências pessoais O casamento, por exemplo, é um 

conhecimento extragral, pois todos sabem do que se trata. Sua representação, contudo, pode 

variar de indivíduo para indivíduo. O contexto social pode ser definido como as formas de 

conhecimento social construídas grupal ou extragrupalmente sobre as coisas do mundo, ou 

seja, acontecimentos, fenômenos, conhecimentos sociais e históricos, como por exemplo, à 

mudança social ocorrida em Goiás devido à transferência da capital da cidade de Goiás para 

Goiania, ou as mudanças ocorridas na cidade de Goiás devido à decadência da busca do ouro 

na região. Tais conhecimentos são representativos do modelo social com base no qual Cora 

Coralina, por exemplo, representa a cidade, as pessoas e as diferentes épocas em que viveu na 

cidade. O contexto discursivo é referente, em nível mais situado, ao modelo mental ativado 

sobre a situação comunicativa e os discursos que a orientam e, em nível mais global, à 
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situação de produção do discurso que na dimensão institucional se caracteriza pelas categorias 

Poder, Controle e Acesso. 

Interessa observar que esses diferentes contextos não são isolados. Eles se interrelacionam ao 

serem projetados na contrução discursiva. Devido aos passos de análises delimitados para esta 

tese, que trata da construção mítica de Cora Coralina, o contexto de linguagem não será 

tratado com especifidade. 

 

4.3.1 Discurso, conhecimento e memória  

As pessoas formam, ativam e atualizam modelos de contexto durante a produção e 

compreensão dos discursos, conforme vimos no capítulo 1, por isso, os contextos são também 

entendidos como modelos de episódios comunicativos. São esses modelos que organizam o 

modo como o discurso é estruturado e adaptado estrategicamente às situações de 

comunicação. Nota-se com isso que os contextos são construções com as quais moldamos os 

discursos, mas também são por eles moldados. Assim, durante as situações de comunicação, 

as pessoas constroem um modelo mental de conduta ajustado ao mesmo tempo aos conteúdos 

significados e às propriedades da situação comunicativa (objetivo comunicativo e para quem 

nos dirigimos). Todos esses procedimentos envolvem formas de conhecimento que podem ser 

definidas como unidades e processamento de informação construidos, ativados e atualizados 

na dimensão discursiva e social. Essas formas de conhecimento são produtos do pensamento 

localizado na mente e, de modo mais particular, na memória2. A memória, nesse sentido 

técnico, não é outra coisa senão um construto teórico relacionado à dimensão cognitiva da 

mente, isto é, o lugar onde teoricamente se armazena e se processa informação. 

Os diferentes tipos de conhecimento podem ser associados à dimensão ou funções da 

memória. Interessa para nossa abordagem discursiva focalizar dois tipos de memória: 

memória episódica e memória social. A memória episódica está relacionada aos 

conhecimentos sobre episódios concretos: fatos, eventos e situações dos quais participamos, 

testemunhamos ou dos quais ouvimos falar. Por estar relacionada às nossas experiências 

pessoais, podemos chamá-la de memória pessoal. A memória social, por sua vez, está 

                                                 
2 Estrutura mental e abstrata chamada memória pode ser entendida de duas formas: Memória de Curto Prazo (MCP) e 

Memória de Longo Prazo (MLP). O processamento da informação, que envolve a percepção e a produção e compreensão do 

discurso, é elaborado na MCP, que faz uso da informação estocada na MLP (van DIJK, e KINTSCH,  1983). A MLP é 

subdividida em dois tipos de memória: a) memória episódica – relacionada às experiências pessoais; b) memória social-

relacionada aos conhecimentos socioculturalmente compartilhados. 
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relacionada aos conhecimentos socioculturalmente compartilhados. Por meio desses 

conhecimentos é que podemos nos comunicar, interagir no mundo e, ao fazermos isso, 

construimos nossas versões dos fatos, eventos e situações dos quais participamos. Isso 

significa que, embora nossas experiências pessoais sejam únicas, elas são construidas com 

base na nossa experiência social, a qual fundamentalmente é acionada pela nossa capacidade 

comunicativa. Assim, conversar, escrever ou ler textos, participar de um debate, assistir ou 

ministrar conferências e aulas são exemplos de práticas discursivamente realizadas, que 

resultam de processos constantes de elaboração e interpretação de conhecimentos 

compartilhados, mas também de atribuições de sentidos e de valores relacionados a nossa 

experiência no mundo. Desse modo, a atividade discursiva está atrelada a elementos 

socialmente constituídos, contextualmente situados e cognitivamente elaborados.  

 

4.3.2 Conhecimentos: crença factual e crença avaliativa 

Os conhecimentos são entendidos por van Dijk como crenças3, porque, como veremos a 

seguir, todas as formas de conhecimento partem de “pontos de vista” sobre o mundo e os 

critérios de verdade ou validade são sempre subjetivos. As crenças são definidas pelo autor 

como “blocos de construção da representação mental, unidades de pensamento e julgamento” 

(van DIJK, 1996 p.3). Essa definição se especifica ao consideramos que, de maneira geral, 

fazemos distinção entre dois tipos de conhecimento: o conhecimento avaliativo e o 

conhecimento epistêmico. O primeiro, por ser avaliativo, não pode ser constatado no mundo 

factual, por isso, define-se em termos de valores positivo/negativo. O segundo, embora resulte 

da observação do mundo factual, já que é passível de observação em termos de 

verdade/falsidade, da mesma forma é valorativo, uma vez que os critérios de verdade e regras 

de evidência também advém de pontos de vista, cultural e historicamente variáveis, como o 

são os conhecimentos baseados neles. Decorre disso, que não há um critério de descrição 

inequívoco entre conhecimento e opinião. Embora saibamos que essa distinção está 

profundamente arraigada em nosso pensamento, de maneira que as pessoas distinguem 

facilmente entre o que sabem sobre um assunto de sua opinião sobre ele. Sabemos que no 

discurso o conhecimento cultural está frequentemente pressuposto, enquanto as opiniões 

normalmente são defendidas. Entretanto, não podemos deixar de observar que o que para 

                                                 
3 A palavra “crença”, aqui, não é entendida em sua acepção usual no senso comum, ou seja, não é um termo que designa 

construções sibjetivas passíveis de enganos opondo-se aos conhecimentos tidos como produto da reflexão e, portanto, 

considerados “verdadeiros” (objetivos).  
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algumas pessoas (ou em alguns contextos) é definido como conhecimento, pode ser para 

outras (em outros contextos) apenas opinião. Podemos concluir que a distinção entre 

conhecimento e opinião é muito relativa, porque depende do critério de verdade ou de 

validade que estabelecemos.  

De forma geral, os críterios de verdade/validade advindos do senso comum (construídos no 

cotidiano das relações sociais) se constituem no parâmetro de distinção, a priori, entre o que é 

comum a todos e o que se especifica como particularidade. Partindo dessa distinção e 

considerando a sociedade uma totalidade (composta por grupos sociais), chamaremos crenças 

culturais as formas de conhecimentos mais gerais, que podem ser tomadas como base cultural 

da mente social, e os conhecimentos específicos cujos critérios de verdade são definidos pelos 

grupos sociais chamaremos de base ideológica. Pode parecer estranho considerar todo 

conhecimento específico de grupo como conhecimento de base ideológica, mas o que 

consideramos aqui é o fato de que quaisquer que sejam os conhecimentos (factual ou 

valorativo) que especifica um grupo, certamente, eles se constituem em recursos simbólicos 

específicos que servem aos interesses do grupo, orientados pela maneira como o grupo 

absorve o que é comum a todos.  

 

4.3.3 Sistema de conhecimento: opinião e atitude  

No discurso, os sistemas de conhecimentos são formulados e reformulados continuamente, 

levando o homem a agir no mundo. No dizer de Bakhtin (2006), esse agir não se confunde 

com a ação física em si, ainda que a englobe, trata-se de uma ação situada a que é atribuido 

ativamente um sentido no momento em que é realizada. Contrariando essa posição, van Dijk 

(2012) entende que as pessoas podem participar de ou compartilhar uma atitude social, da 

mesma forma que compartilham conhecimentos. Dessa forma, pressupõe-se que um agir 

discursivamente pode sustentar outras práticas sociais, como é o caso dos atos de 

discriminação, que se encontra embasado no tipo de conhecimento que as pessoas têm sobre 

os fatos sociais. Entendemos com van Dijk que, se não fosse assim, estaríamos negando que 

os prejuízos causados, por exemplo, pelos atos discriminatórios existem independentemente 

do comportamento discriminatório e que esses comportamentos são independentes da maneira 

como as pessoas constroem seus conhecimentos sobre os fatos do mundo.  

Referente a essa questão, van Dijk (2012) informa que alguns psicológos sociais defendem a 

posição segundo a qual opiniões e atitudes não existem por si. Dizem eles que as opiniões são 
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construções sociais, por isso, é que elas devem ser definidas em termos de sua formulação 

discursiva, que varia de acordo com os contextos no qual os falantes representam 

dinamicamente algum tipo de estrutura retórica como um argumento. Para van Dijk (2012), 

tal posição é reducionista, porque considera apenas o nível descritivo das opiniões e atitudes, 

ignora que atividades humanas como opinião e atitude possam ter estruturas explicativas 

subjacentes aos discursos. Tal posição, no dizer do teórico, é o mesmo que dizer que “sentir 

fome não existe”, a não ser quando vemos alguém comendo muito. Sabemos que as pessoas 

têm fome, mesmo quando não estão comendo, porque podemos discernir sobre isso. Da 

mesma forma, também podemos discernir que sentir fome, em alguns casos, pode significar 

não ter meios materias para suprir essa necessidade fisiológica e que esse é um problema real 

vivido por muitas pessoas e, ainda, que a pobreza de alguns se deve a riqueza de outros. Além 

de que discernir sobre uma questão implica conjuntamente uma atitude frente a ela, de 

conformidade ou não.         

As opiniões, desse modo, não são apenas formulações discursivas, elas são também atitudes 

guiadas por modelos mentais construídos socialmente. São, portanto, crenças que podem ser 

identificadas pelos modos como os membros de grupos coordenam e organizam suas práticas 

sociais em diferentes situações. Como sistemas de conhecimentos e atitudes, essas crenças 

estão organizadas de diferentes maneiras, por exemplo, por estruturas similares a esquemas, 

enquanto forma de organização na memória, tais como scripts, cenários e frames: a) scripts 

são esquemas de ações estereotipadas em que os conhecimentos se estruturam por relações 

sequênciais; b) cenários se reportam aos esquemas que orientam o modo de agir em 

determinada situação para alcançar determinado fim; c) frames são esquemas cognitivos de 

conhecimento estereotipados ordenados associativamente sem qualquer relação do tipo 

temporal ou causal. Esses esquemas podem mapear4 a maneira pela qual os conhecimentos 

comuns socialmente compartilhados podem se organizar na memória enquanto sistema de 

representação. Para denominar o conjunto organizado de crenças sociais compartilhadas, van 

Dijk (2012) utiliza o termo mais geral representações sociais. 

 

                                                 
4 Essa noção de mapeamento mental envolve a inter-relação entre as marcas deixadas (pelo produtor) no texto e as pistas 

usadas (pelo leitor) para a interpretação. Em um nível global, o mapa mental é indicativo da forma como as realidades sociais 

são investidas de forma particular. Este mapeamento, portanto fornece dois grupos de informações relevantes para determinar 

como o contexto afeta a interpretação do texto em qualquer caso particular: a relevância de certos elementos, diminuindo a 

importância de outros; a relação dos elementos que constituem os objetos de discurso de determinada maneira e não de outra 

e as relação interdiscursivas convocadas para significar no texto.    
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4.4 Representações sociais e discurso 

As representações sociais são um sistema (ou sistemas) que abrange todas as formas de 

conhecimento, com as quais as pessoas organizam suas relações com outras pessoas na 

sociedade. São essas representações que orientam as condutas e os comportamentos das 

pessoas no meio social, permitindo a cada indivíduo interiorizar suas experiências, práticas e 

modelos de conduta, ao mesmo tempo em que constrói e se apropria de objetos socializados. 

A importância das representações sociais, desse modo, está no fato de que elas fundamentam 

práticas e atitudes dos atores sociais, uns em relações aos outros, aos contextos e aos eventos. 

Falar de representações sociais implica necessariamente falar de comunicação, pois é no 

processo comunicacional que as representações sociais são geradas e expressas. Como nos 

mostra Moscovici, uma condiciona a outra, 

porque nós não podemos comunicar sem que partilhemos determinadas 

representações e uma representação é compartilhada e entra na nossa 

herança social quando ela se torna um objeto de interesse e de comunicação 

(MOSCOVICI, 2003, p.371). 

Esse autor considera a comunicação como parte dos estudos das representações sociais. Seus 

trabalhos marcam bem tal postulado, visto que estabelecem justamente a relação entre esses 

dois campos. Para ele, uma representação “’fala tanto quanto mostra’, comunica ‘tanto quanto 

exprime’, é um tipo de conhecimento que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre pessoas” (MOSCOVICI, 1978, p.27). A comunicação, por sua vez, situa o 

discurso na base das relações intersubjetivas, além de constituir o principal ponto de apoio de 

toda a atividade cognitiva. O discurso, portanto, é um processo intencional5 que leva as 

pessoas a interagirem com outras pessoas e com o mundo. Na visão desse autor, nós nos 

apropriamos dos modelos de representação social a cada experiência pessoal, criando nossa 

própria versão de mundo. São esses modelos de experiência que ativam nossa consciência. 

Estar consciente significa, entre outras coisas, que percebemos e interpretamos a nós mesmos, 

aos outros e a nosso entorno. Para o autor, a materialidade das representações e do seu 

processo aos olhos dos sujeitos, seu deslocamento, sua naturalização e projeção (a que outros 

teóricos poderiam chamar, negativamente, de alienação), consiste num mecanismo 

psicossocial de apresentação/construção social da realidade.  

                                                 
5 A noção de intencionalidade é retomada aqui, conforme já vimos no Capítulo Percepção e Cultura, como capacidade de 

voltar-se ou referir-se a algum objeto.  
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Uma vez construídas, as representações sociais não se convertem necessariamente em leis de 

funcionamento social, mas sim em elemento de construção que assume um lugar central, 

representando o esforço de trazer o indivíduo ao seu lugar de sujeito, cuja condição social o 

constitui e o faz, ao mesmo tempo, constituinte dessas representações. Daí, a importância de 

se compreender os processos pelos quais a produção dessas representações e sua posterior 

reificação acontecem. São eles: a objetivação e a ancoragem. A objetivação é o processo pelo 

qual são materializadas as ideias e os conceitos. É o processo pelo qual os conteúdos mentais  

(...) dos indivíduos, seus julgamentos e suas idéias são separados e assumem 

um caráter externo. Eles aparecem como uma substância ou como forças 

autônomas que povoam o mundo em que se vive e se atua. Os estados 

mentais, como observava Meyerson, não permanecem nos indivíduos, eles 

se projetam, tomam forma, tendem a se consolidar, a se tornar objetos; isso 

corresponde a dar um caráter material às nossas abstrações e imagens, a 

metamorfosear as palavras em coisas. (MOSCOVICI, 1990, p.272). 

 

Portanto, objetivar nas palavras do autor é reabsorver um excesso de significações, 

materializando e trazendo para o universo vivido o que antes era palavra ou símbolo. Assim, o 

que antes era conhecimento específico de um grupo, por exemplo, pode vir a ser objetivado e 

incorporado ao mundo da vida socialmente compartilhado. Para usarmos um exemplo mais 

recente: cada um pode falar em “globalização” ou “desemprego” sem associar diretamente 

esses conceitos a estudos sociológicos, econômicos ou políticos em que foram objetivados.  

Jodelet (1989) amplia o sentido que Moscovici atribui à objetivação, assinalando a tensão 

imanente entre um lado estruturado e conservador (informações, imagens, modelos 

normativos, esquemas cognitivos já estabelecidos) e um lado estruturante subversivo (um 

novo conhecimento). Segundo a autora, essas duas faces ficam mais claras nos mecanismos 

pelos quais a objetivação atua: a naturalização e a classificação. A classificação é uma forma 

de tornar o conceito cognitivamente inteligível, enquanto a naturalização introduz uma ordem 

que se adapta à ordem preexistente, diminuindo o impacto de uma nova concepção. Dentro da 

objetivação, a naturalização seria o processo conservador da transformação, do novo e do 

proibido. 

Outro mecanismo presente na constituição das representações sociais é a ancoragem, definida 

como a penetração de uma representação entre as que já existem na sociedade, conferindo-lhe 

sentido e utilidade. A ancoragem consiste, portanto, na incorporação do objeto representado a 

um esquema de categorias já existente. Fundamenta-se pela capacidade de representar 
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negociando com a realidade já aceita, de modo que vale menos a pretensão à verdade que a 

realização do consenso. Tem a ver, portanto, com a identificação de pertenças sociais, dos 

posicionamentos recíprocos (percepção mútua de si e do outro) nas relações sociais. Tudo o 

que nos faz agir, preencher uma função e nos posicionar nas relações sociais, obedece a uma 

representação dominante, ou seja, aquela que tem um maior grau de ancoragem e, portanto, de 

legitimação e partilha no ambiente social (MOSCOVICI, 1990). Por exemplo, uma nova 

categorização social para a “velhice” pode ser ativada quando, pelo processo de ancoragem na 

produtividade do indivíduo - característica do sistema capitalista dominante -, é assentada 

uma nova representação dessa fase da vida não mais como negativa (como era há bem pouco 

tempo), mas ressignificada positivamente como a melhor idade ou a terceira idade, 

apontando para uma fase potencialmente produtiva. De acordo com Moscovici, isto ocorre, 

porque qualquer que seja o conteúdo de uma representação, 

[...] ele se torna social desde que preencha, através de sua ancoragem em 

uma parte do meio, as tarefas que a sociedade requer dele, desde que se torne 

num instrumento seu. De modo que os problemas vitais, sempre 

ameaçadores, parecem encontrar uma solução nova e compartilhada 

(MOSCOVICI, 1990, p. 272). 

É na ancoragem, portanto, que a representação assume seu caráter eminentemente social. Os 

novos elementos são percebidos através do filtro do indivíduo ou do grupo. Nesse sentido, 

emerge uma das características fundamentais da representação na teoria de Moscovici (1990): 

só se pode falar em representação como representação de alguém, isto é, de um grupo 

específico, que tem e partilha informações, convenções e emoções específicas (a 

representação não está fora do grupo nem paira sobre ele). Em outros termos, é preciso 

localizar socialmente o agente da representação social, em lugar de tratá-lo genericamente. Ou 

seja, cada grupo social poderá agir de forma diferente em relação a um mesmo elemento e, na 

interação entre os grupos, o resultado desse processo (o que passa e o que se fixa ou o que 

muda e o que permanece) não pode ser dito a priori, porque depende da dinâmica das relações 

e da adaptação às novas situações sociais que vão emergindo historicamente. O fato de não 

poder ser dito antes, porém, não significa que não se possam identificar tendências. A questão 

principal aqui é que as representações sociais não são objetos sólidos, significados que, uma 

vez construídos, transformam-se numa essência estática e imutável. Isso seria semelhante a 

pensar a dinâmica social como algo que em algum momento para no tempo. Mesmo uma 

tradição, que sugeriria mais fortemente essa característica, não pode ser pensada senão em 
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termos da dinâmica de sua adaptação aos novos contextos, o que pressupõe, no mínimo, a 

necessidade de entrar em relação com novos elementos que vão surgindo, ainda que seja para 

reafirmar sua permanência. Enfim, as noções de permanência e transformação estão em 

constante diálogo, no que se refere às representações sociais.  

Do ponto de vista cognitivo, o novo se dá em termos de reconstrução das cadeias de 

significação que formam um determinado objeto (pessoa, coisa, conhecimento), restringindo-

o simbolicamente e também inscrevendo no significante novos significados (JODELET, 

1989). No que se refere aos discursos, a contínua reconstrução do objeto da representação a 

cada atualização (ou (re)contextualização) forma um novo objeto independente do objeto do 

qual se originou. Nessa perspectiva, a maneira como os objetos das representações são 

tratados num discurso não coincide com as representações sociais em si. Elas são 

interpretadas, reconstruídas e expressas como uma forma de conhecimento particular que 

modela o objeto com o suporte linguístico, bem como o comportamento e atitudes do sujeito, 

cuja prática linguageira se encontra intrinsecamente relacionada à sua experiência social: 

comunicativa e interacional. A reconstrução discursiva do objeto da representação toma certo 

distanciamento da representação original (quando possível a distinção), podendo tomar 

formas variadas, tais como: a) distorção - todas as características do objeto estão presentes, 

umas mais exageradas ou minimizadas que outras; b) suplementação: seriam investidos 

aspectos inexistentes e imaginários no objeto, com a finalidade de torná-lo adaptado aos 

valores dominantes; e c) impressão: parte dos aspectos que formam os objetos é eliminada por 

critérios figurativos. 

Como se vê, a questão do discurso se aloca no nível cognitivo e social, deixando evidente que, 

ao estudar as representações sociais, lidamos não apenas com materiais simbólicos ou 

subjetivos, mas também com a sua materialidade, em dois sentidos: primeiro, em sua gênese, 

tendo em vista os referenciais, os dados da realidade social – concretos ou conceituais – aos 

quais se referem às representações; segundo, em sua atualização e objetivação, ou seja, na 

forma como se convertem em práticas, inscrevendo-se nas relações sociais e tendo 

repercussões concretas na vida das pessoas. 

Para que todas as atividades discursivas se realizem, os conhecimentos compartilhados são 

cruciais. Por serem compartilhados, se configuram em base da cognição social, de modo que 

qualquer conhecimento de grupo ou pessoal em última instância tem raízes nesse tipo de 

conhecimento. Na produção do discurso e seus contextos, esse conhecimento pode ficar 
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implícito, ou porque o produtor supõe que o receptor seja capaz de inferi-lo, ou porque 

acredita que o receptor já disponha desse conhecimento (van DIJK, 2012). 

Na ótica da Análise Crítica do Discurso, os discursos são momentos dentro do processo de 

produção e reprodução material da vida social. Isso, porque o discurso é uma prática social 

essencial na mediação e administração das crenças construídas, negociadas e compartilhadas. 

É o discurso, em sua relação com o poder e a história, que expressa, legitima e transmite as 

formas de conhecimento, que vão ser validadas em um dado tempo e espaço. Essas, por sua 

vez, funcionarão como modo de apreensão e de cognição do social. Segundo aponta Jäger 

(2001), é nesse aspecto do discurso, como construtor e transformador do conhecimento, que 

residem sua capacidade para exercer o poder. São esses conhecimentos que sustentam as 

representações sociais, formando a base da ação coletiva e individual em um dado contexto 

histórico e sociocultural. 

 

4.4.1 Intertextualidade e interdiscusividade  

O aspecto estrutural das práticas discursivas permite que vejamos o discurso como uma 

unidade de sentido, cujas especificidades contitutiva antevemos uma complexa rede 

interdiscursiva, que o configura como um “espaço de trocas entre vários discursos 

convenientemente escolhidos” (MAINGUENEAU, 2008, p.20). Diz-se “convenientemente 

escolhido”, porque os discursos não apenas veiculam conhecimentos, são eles também a 

possibilidade de formulação circunscrita à nossa capacidade para expressar pensamento e 

interagir no mundo. Como espaço de trocas, o discurso opera dialogando com outros 

discursos para que possa constituir-se. Nessa dinâmica constitutiva, conhecimentos são 

compartilhados, negociados, combinados, articulados, formulados e reformulados 

continuamente por meio das situações comunicativas. A essa relação dialógica entre discursos 

chamamos interdiscursividade. Como o texto é a materialidade do discurso, de forma análoga 

entendemos que esse diálogo na dimensão textual denomina-se intertextualidade. Fairclough 

compreende a intertextualidade como sendo “a propriedade que têm os textos de ser cheios de 

fragmentos de outros textos, que podem ser delimitados explicitamente ou mesclados e que o 

texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente, e assim por diante” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 114). O autor ainda distingue a intertextualidade em manifesta – quando os outros 

textos estão expressamente presentes na unidade de análise, (de forma ser sequencial, 

encaixada ou mista); constitutiva (ou interdiscursividade) – relativa à configuração de 
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convenções discursivas que entram na constituição do texto. Para o linguista britânico, o 

estudo das cadeias intertextuais possui importantes implicações para o processo de 

constituição de sujeitos no texto e para a compreensão do trabalho ideológico do discurso. 

O texto, sendo a dimensão material do discurso, absorve conhecimentos já construidos, mas 

também os reconfigura de modo à ressignificá-los. De acordo com Foucault (1972, p.98), 

“não pode haver enunciado que de uma maneira ou de outra não reatualize outros”. Assim, as 

formas de conhecimento textualmente manifestas perfazem o conceito de intertextualidade 

como sendo a produtividade de transformar textos anteriores, reestruturando convenções 

linguísticas já existentes, em novos textos. Essa produtividade, entretanto, é socialmente 

limitada, porque é restringida em conformidade com as relações de poder presentes no meio 

social. Isso porque os textos não são entidades neutras. Pelo contrário, eles são um 

instrumental de refração da realidade, por ser o lugar que dá forma aos pensamentos, e esses 

controlam as ações no meio social. Sabemos que, em geral, as pessoas não dizem (ou 

escrevem) o que querem, quando, onde e para quem querem. Há restrições sociais ou de 

normas sobre o que é apropriado nesta ou naquela situação de comunicação. Dessa forma, 

quando nos comunicamos, formulamos nosso dizer de acordo às condições que o especificam. 

Podemos, entretanto, incorporar ou responder a outros textos reproduzindo ou ressignificando 

ideias sem, necessariamente, termos consciência disso. Não se deve achar que as pessoas têm 

sempre consciência das dimensões ideológicas daquilo que dizem. Até porque as ideologias 

que se constituem em formas de conhecimento sobre o mundo tendem a se naturalizar ou se 

automatizar em função da autonomia que acreditamos ter sobre aquilo que dizemos.  

Evidentemente, isso não quer dizer que não sejamos capazes de agir criativamente, realizando 

conexões conscientes ou até mesmo reestruturando conhecimentos e convensões aos quais 

estamos expostos no cotidiano de nossas relações. Apenas indica, isto sim, que somos 

tributários de duas formas de ilusão. A ilusão referencial que nos faz acreditar que há uma 

relação direta e natural entre o conhecimento que temos sobre as coisas e a coisa propriamente 

dita. E a ilusão que diz respeito ao fato de que, embora os sentidos que atribuimos às coisa se 

realizem apenas em nós, eles são determinados pela maneira como nos inserimos histórica e 

socialmente no mundo e, exatamente por isso, é que eles significam para nós e para os outros. 

Essas ilusões são necessárias para que o funcionamento discursivo da língua possa ocorrer e 

por meio dele possamos nos inscrever como sujeitos de linguagem. Por isso, entendemos com 

Fairclough que: 
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 [...] a ideologia está localizada tanto nas estruturas (isto é, ordens de 

discurso) que constituem o resultado de eventos passados como nas 

condições para os eventos atuais e nos próprios eventos quando produzem e 

transformam as estruturas condicionadoras. (FAIRCLOUGH, 2001, p.119) 

Essa é uma posição que traz algumas implicações. A primeira delas é que ideologia é um 

termo que deve ser visto na sua pluralidade. Primeiro porque, ao mesmo tempo em que é uma 

orientação acumulada e naturalizada subjacente às normas e convenções historicamente 

construidas, diz respeito também ao trabalho atual de naturalização e desnaturalização de tais 

orientações nos eventos comunicativos presentes. Depois, porque existem tantas ideologias 

quanto são as formas de conceber a realidade do mundo, posto que as ideologias são 

significação/construções da realidade construídas em várias dimensões das formas/sentidos 

das práticas discursivas que contribuem para a produção, reprodução ou transformação das 

relações sociais (FAIRCLOUGH, 2001). 

 

4.5 Significação e sentido 

Relacionar as formas de conceber a realidade às práticas de produção, reprodução ou 

transformação da realidade passa pela compreensão da maneira pela qual os objetos 

simbólicos produzem sentido e de como são investidos de significância para os sujeitos.  No 

que se refere ao uso da língua pelos sujeitos discursivos, esse é um fenômeno característico e 

de muita importância, uma vez que a língua é o principal sistema simbólico que o homem 

dispõe para se comunicar e interagir no mundo.  

A comunicação é uma atividade situada e compartilhada, que implica uma série de 

movimentos feitos em conjunto pelos interlocutores em direção à compreensão mútua do 

material linguístico, por meio do qual as informações são produzidas e se processam como 

conhecimentos. Isso quer dizer que a significação é negociada pelos interlocutores em 

situações contextuais específicas, o que torna possível que os elementos linguísticos se 

adaptem as diferentes intenções comunicativas, apresentando flutuações de sentido.  

Os sentidos são entidades conceptuais e as palavras e as estruturas da língua são recursos para 

simbolizá-los, de modo que a construção de sentido envolve sempre a relação que se 

estabelece entre os falantes em uma situação de comunicação. Por isso, todas as informações, 
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fruto dessas experiências, são posicionadas, no sentido de que, normalmente, não falamos a 

respeito do que as coisas do mundo são para nós, mas da visão que temos delas. Ou seja, os 

conceitos humanos se associam à época, à cultura, às relações sociais e até mesmo à 

inclinações pessoais caracterizadas no uso da linguagem. Incompora-se, portanto, ao processo 

de significação, a perspectiva dos agentes de comunicação, ou seja, os sujeitos que interagem 

discursivamente no mundo. Justifica-se assim a centralidade do sujeito na construção de 

significado. Nessa perspectiva, a noção de ponto de vista encontra-se relacionada às diferentes 

possibilidades dos sujeitos de organizar os conhecimentos com os quais se mobilizam no 

mundo sempre em interação com outros sujeitos.  

 

4.5.1 Centralidade do sujeito na construção de sentido 

A centralidade do sujeito no processamento discursivo também se encontra atrelado à noção 

de posicionamento6, na medida em que também se entenda que quem fala o faz fala de um 

lugar. E o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo pelo que ele diz. Por exemplo, se 

o sujeito fala a partir do papel de professor, suas palavras significam de uma maneira 

diferente do que se falasse do lugar de aluno.  

O dizer não é, portanto, apenas uma mensagem a ser decodificada. É um construto cujo 

sentido ultrapassa o sistema linguístico, embora necessariamente passe por ele, exatamente, 

por ser esta também uma condição do dizível. Tal sentido pode ser apreendido pelo modo 

como o dizer é formulado e pelas suas condições de produção. Por isso, tem a ver com o que é 

dito ali, mas também em outros lugares (em outros já ditos), assim como o que não é dito e o 

que poderia ser dito, mas não foi (formulações possíveis). 

Assim, um texto é formulado tendo em vista as relações intertextuais, o sentido vinculado ao 

conteúdo que essas relações viabilizam suas condições de produção e os modelos contextuais 

ativados nas situações de comunicação, bem como as relações sociais entre os participantes 

comunicativos. Tudo isso diz muito sobre o funcionamento discursivo e, por conseguinte, 

sobre a maneira pela qual o homem se inscreve no mundo produzindo, reproduzindo e 

modificando o mundo e a si mesmo. E inscrição do homem no mundo é sempre relacional. O 

ser humano é relação, constrói-se na relação com o outro e com o mundo e só se diferencia e 

                                                 
6 Difere da noção de ponto de vista, posicionamento para nós será entendido relacionado tanto a acepção de posição 

discursiva quanto de identidade discursiva. Diferentemente de ponto de vista, expressão que para nós será tomada 

relacionando-se a dimensão mais perceptiva.   
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se assemelha no espaço relacional (SAMPSON, 1993). As características pessoais são 

construídas na história interacional de cada um e tomam sentido em relações situadas. 

 

4.6 Identidade e papéis  

A extensão em que cada homem se define no nível pessoal ou social é ajustável em relação ao 

ambiente e às relações intersubjetivas. A percepção de similaridades/diferenças entre duas 

pessoas, por exemplo, depende não apenas de que essas pessoas compartilhem determinadas 

características, mas também da relevância e saliência dessas características no contexto 

específico e o reflexo dessas características em sua própria representação (FERDMAN, 1995). 

A identidade é, nessa perspectiva, uma categoria psicossocial que designa a posição do 

indivíduo relacionada a outros indivíduos. E isso é o que pode distinguir, mas também 

assemelhar, pessoas em função de traços de identificação incomuns e comuns. Em razão das 

identidades serem criadas nos contextos das relações sociais e culturais é que se pode dizer 

que elas são ativamente produzidas no discurso e por meio dele instituídas.  

Por sermos seres de interação, nos situamos como indivíduos com história social definida no 

grupo em termos de gênero, classe social, raça, religião, região geográfica, etc. É como diz 

Hall, “nós nos socializamos dentro de certas identidades relevantes” (HALL, 1995, p. 216) e, 

por isso, nos inserimos em situações sociais que nos posicionam como atores sociais que 

somos7. Daí a noção de papéis. Os papéis são norteados por normas estruturadas pelas 

instituições e organizações da sociedade. A importância desses papéis no comportamento das 

pessoas depende de negociações e dos acordos entre os indivíduos e essas instituições e 

organizações. Já as identidades constituem fontes de significados para os próprios atores, por 

eles originadas e construídas por um processo de individuação. Além disso, as identidades 

também podem ser construídas e formadas a partir de instituições dominantes, no entanto 

somente assumem tal condição se os atores sociais as internalizam, construindo seu 

significado. Identidades e papéis, às vezes se confundem, porém, identidades têm significados 

mais importantes que papéis, por causa do processo de autoconstrução e individuação que 

envolve. Os papéis podem ser efêmeros, enquanto as identidades fazem parte da pessoa, ou 

                                                 
7 Isso significa que nossa identificação marca nossa posição na sociedade e define nossa intersubjetividade, ou seja, orienta 

nosso entendimento para nos posicionarmos diferentemente de acordo com quem interagimos. Isso também significa que os 

nossos os dizeres e o entendimento sobre eles mudam em função do contexto em que eles se inscrevem num momento 

específico da interação (Shotter, 1989). 
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seja, as identidades organizam significados e os papéis organizam funções sociais. 

(CASTELLS, 2005). 

Por sermos diariamente condicionados por aquilo que somos ou acreditamos, agimos no 

mundo construindo significados a partir dessa perspectiva e nesse processo atualizamos 

continuamente nossa forma de agir e de pensar, tendo em vista a dinâmica das ações sociais e 

os diferentes lugares que ocupamos em nossas relações.  

A identidade para nós, portanto, será vista como produto social resultante de práticas sociais, 

ou seja, interação entre o indivíduo com o mundo social. Por isso, inclui dimensões como 

papéis sociais, relações sociais, caracterização de grupo. Ela é, portanto, composta por 

elementos diversos ou atributos emergentes da interação social, não é um conceito fixo; ao 

contrário, é passível de mutações, dependendo da situação em que o interlocutor se encontra e 

com quem o falante/escritor está negociando sua identidade.  

 

4.6.1 Identidade e fundamento do ser 

Na filosofia contemporânea – sobretudo na Fenomenologia, a identidade tem sido tratada 

como o fundamento do ser, porque é ela que permite ao sujeito tomar consciência de sua 

existência, o que se dá por meio da tomada de consciência de seu corpo (um estar-aí no 

espaço e no tempo), de seu saber (seus conhecimentos sobre o mundo), de seus julgamentos 

(suas avaliações e crenças), de suas ações (seu poder agir no mundo). Charaudeau (2009). A 

identidade implica, então, a tomada de consciência de si na relação com o outro. Essa relação 

com o outro se instituí por meio de trocas que fazem com que cada indivíduo se reconheça, ao 

mesmo tempo, semelhante e diferente do outro. Mas descobrir que existe alguém diferente 

tendo em vista si mesmo é, nas palavras de Charaudeau,  

 [...] descobrir-se incompleto, imperfeito, inacabado. Daí a força subterrânea 

que nos move para a compreensão do outro; não no sentido moral, da 

aceitação do outro, mas no sentido etimológico de tomada do outro, de 

domínio do outro, que pode ir até sua absorção, sua “predação” como dizem 

os etólogos. Não podemos escapar a esta fascinação do outro, ao desejo de 

um outro si-mesmo. (CHARAUDEAU, 2009, p.27). 

Para o autor, na relação do eu com o outro existe um paradoxo. Cada um precisa do outro em 

sua diferença para tomar consciência de sua própria existência, mas ao mesmo tempo existe 
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uma desconfiança8 desse utro, por isso, somos impulsionados a rejeitá-lo ou torná-lo 

semelhante para eliminar a diferença. Assim, a identidade permanece sempre incompleta, 

sempre em processo, sempre em formação (CORACINI, 2003). O nosso permanente contato 

com o outro nos coloca frente à falta de inteireza que procuramos preencher, sem jamais 

conseguir, e isso é o que nos insere num permanente processo de construção e reconstrução 

identitária. A identidade é assim uma convenção social necessária, porque na sua dinâmica 

inscreve-se o ser social que nos torna “diferentes, mas os mesmos; separados, mas 

inseparáveis; independentes, mas unidos” (BAUMAN, 2005, p. 16).  

Entendemos que o paradoxo constitutivo do processo identitário justifica as diferentes 

formações conflitantes, sobrepostas ou cruzadas a que Gramsci (1999-2002) se referiu como 

complexo ideológico - que é gerado pelas relações sociais, mas que também as nutre -, e que 

visto sob uma perspectiva crítica, tal como propõe a ACD, se configuram nas diferentes 

formas de concepção do mundo manifestas na vida individual e social. Essas diferenças, ao se 

colocarem em relação, tendem naturalmente ao equilíbrio contraditório e instável das lutas 

hegemônicas9 em termos de articulação, desarticulação e rearticulação das relações de 

dominação/subordinação, que assumem diferentes níveis e domínios das relações humanas. 

Para a vertente sociocognitiva, esse domínio não é apenas material, é também cognitivo. 

Nesse sentido, o objetivo de uma análise crítica do discurso é denunciar como ocorre o 

domínio da mente das pessoas pela categoria Poder inscrita nos discursos institucionalizados 

aos quais o público tem acesso. 

Na dimensão discursiva essa relação remete aos princípios de organização do discurso, cujo 

primeiro traço característico é o seu próprio fechamento como unidade, mas essa só se 

constitui enquanto dizível ao ser formulada na sua relação com outros discursos, marcando o 

que Authier-Revuz chamou de heterogeneidade constitutiva e o que anteriormente situamos 

como interdiscursividade. No limite do que propomos para este capítulo, nos parece adequado 

apenas pontuar que, em diferentes níveis, as relações paradoxais entre unidade/diversidade 

ressurgem tematizando tudo que é contingente ao humano.  

 

                                                 
8 A noção de desconfiança aqui sugere o estranhamento, no sentido de que o reconhecimento perante o outro radicaliza a 
fragmentação dessa identidade através da adaptação em relação a esse outro.   
9 A noção de hegemonia aqui é vista muito próxima a de Fairclough (2001): efeito estruturante que surge do conflito 
intergrupal.  
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4.6.2 Identidade social e identidade discursiva 

Quanto ao fato de as identidades serem constituídas no contexto das relações sociais, 

buscamos em Charaudeau (2009) uma importante distinção. Para esse autor, a existência de 

um sujeito se constrói através de sua identidade discursiva, mas essa precisa de uma 

identidade social que possa defini-la. Decorre disso a distinção que o autor estabelece entre 

identidade social e identidade discursiva.  

A identidade social tem como particularidade a necessidade de ser reconhecida pelos outros no 

contexto social. Ela é, inclusive, o que confere ao sujeito seu direito à palavra, o que funda a 

legitimidade de um dizer. O processo pelo qual alguém é legitimado é o de reconhecimento de 

um sujeito por outros sujeitos sociais, em nome de um valor aceito por todos. Por isso, tal 

legitimidade depende das normas institucionais que regem cada domínio das práticas sociais, 

atribuindo funções, lugares e papéis aos sujeitos. Por exemplo, a identidade de mãe que se 

inscreve tanto por filiação biológica quanto cultural, dá ao indivíduo a autoridade maternal no 

âmbito social para que o indivíduo possa atuar no papel de mãe. Contudo, cada mãe constrói, 

por seus comportamentos e atos, sua personificação de mãe, podendo ser reconhecida como: 

autoritária, protetora, compreensiva, castradora, indiferente etc. Por isso, em seu conjunto, a 

identidade mãe resulta da combinação de atributos sociais (o que a sociedade reconhece como 

mãe), mas também pessoais (como cada indivíduo mãe se apropria dessa representação para 

agir no papel que lhe conferido), embora esse último se encontre sempre submetido às 

determinações sociais, sobre pena de se descaracterizar tal identidade.     

Já no domínio científico, por exemplo, a legitimidade da identidade de grupo é regida pela 

lógica da produção de conhecimento formal, os atores são legitimados em seus papéis pela 

obtenção de diploma e títulos - adquiridos por meio de um sistema seletivo de ingresso à 

academia, aliado a sua contribuição e reconhecimento pelos pares. É isso que possibilita o 

acesso a essa comunidade particular e, consequentemente, a apropriação identitária referente 

ao grupo.  

Entretanto, em qualquer que seja o caso, havendo divergência com relação à conduta esperada 

de cada um dos atores, imediatamente se põe em questão a legitimidade de atuação e, 

consequentemente, o indivíduo pode deixar de se identificar com o grupo e de ser identificado 

por ele. Portanto, é o conflito entre os atores e seus papéis que quebra os padrões sociais. Se o 

ator inobserva o padrão pré-estabelecido para o papel de mãe ou de acadêmico (seguindo o 
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exemplo acima), o indivíduo perde a autoridade de ser perante a sociedade e, portanto, 

compromete sua identidade dentro da organização social. 

Existe, entretanto, outro tipo de legitimidade, aquela que é atribuída de fato pela força do 

reconhecimento, que ocorre quando a sociedade entende que um valor deve ser prestigiado. É, 

por exemplo, o caso da atribuição de um prêmio ou um título honorífico em razão de uma 

atuação notável constituída por certo saber fazer, que permite um indivíduo agir em nome de 

uma prática. É o caso dos antigos desportistas que se transformaram em comentaristas (ou 

mesmo jornalistas); dos escritores, poetas ou membros honoríficos da academia de ciências 

que se transformaram em críticos literários, ou ainda, do testemunho pessoal de um momento 

histórico que permite um indivíduo falar em nome de uma experiência coletiva (“aconteceu 

comigo”, “eu vivi esta época”, “eu estava lá”).  

A identidade social é, pois, algo atribuído-reconhecido, um pré-construído em nome de um 

saber institucional e socialmente reconhecido, que se constrói em função de uma prática 

social. Ela é, como veremos, em parte determinada pela situação comunicativa, “[...] porque 

deve responder à questão que o sujeito falante tem em mente quando toma a palavra: ‘Estou 

aqui para dizer o quê, considerando o status e o papel que me é conferido por esta situação?’” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 309-326). 

A identidade discursiva, por sua vez, apresenta a particularidade de ser construída pelo sujeito 

falante, sendo por isso representativa da proposição “estou aqui para falar como...”. Nesse 

sentido, é sempre algo em construção, porque resulta de escolhas durante o processo de 

formulação linguística do dizer, levando em conta, evidentemente, os fatores constituintes da 

identidade social, que podem tanto ser reativados quanto negados ou mascarados. Isso porque 

“a identidade discursiva é construída com base nos modos de tomada da palavra, na 

organização enunciativa do discurso e na manipulação dos imaginários sóciodiscursivos” 10 

(CHARAUDEAU, 2009). Assim se estabelece um jogo entre a identidade social e a 

identidade discursiva. E, nesse jogo, é que se inscreve a influência discursiva entre os 

participantes da situação de comunicação: os interlocutores. Essa influência está relacionada à 

forma pela qual os objetivos e intenções comunicativas se inscrevem. Há casos, por exemplo, 

em que a identidade discursiva adere à identidade social, formando uma identidade única: o 

sujeito produtor projeta um “eu sou o que digo ser”, ao que o sujeito receptor entende: “ele é o 

que diz ser”. Há, porém, casos em que a identidade discursiva se diferencia da identidade 

                                                 
10 A noção de imaginário sócio discursivo (memória discursiva ) equivale, nos estudos sociocognitivos, às cognições sociais. 



115 
 

social formando uma identidade dupla: a do ser (identidade social) e a do dizer (identidade 

discursiva). Nesse caso, o sujeito produtor se deixa apreender como sendo algo como “eu não 

sou o que digo ser”, e o sujeito receptor entende “ele não é o que diz”. Nesse último caso, ou 

o dizer está mascarando o ser (o que revelaria a mentira, a ironia ou a provocação), ou o dizer 

está revelando um ser que ignora estar se revelando (o que apontaria para a denegação ou a 

revelação involuntária: “sua voz o traiu”). Essa dinâmica entre identidade social e identidade 

discursiva, como veremos a seguir, pode ser entendida à luz da categoria ethos discursivo, ou 

seja, a imagem discursiva que emerge a partir da voz que o discurso assume apresentando 

uma corporalidade e um caráter específico. 

  

4.6.3 Identidade e ethos discursivo 

O conceito de ethos começou a ser discutido por Aristóteles. Dos estudos do estagirita 

emergiu a noção de ethos retórico, segundo a qual a imagem do orador se encontra associada 

ao que ele diz para sua plateia, de tal forma que essa imagem influencia o poder de persuasão 

do orador. Assim, a prova pelo ethos consiste em que o orador cause boa impressão à plateia, 

e isto já é um dispositivo de persuasão, pois o caráter do orador inspira na plateia confiança 

(ou não) naquilo que estava sendo dito. Lembrando os componentes da antiga retórica, Roland 

Barthes define o ethos como  

[...] os traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco 

importando sua sinceridade) para causar boa impressão: é o seu jeito [...] O 

orador enuncia uma informação e ao mesmo tempo diz: sou isto, não sou 

aquilo. (BARTHES, 1970, p. 315). 

Barthes retoma assim as ideias de Aristóteles, segundo a qual o caráter ético (moral nas 

palavras do estagirita) tem no discurso grande parte de seu poder de persuasão. Hoje esse 

pensamento de Aristóteles repercute em diferentes correntes de Análise do Discurso e da 

Pragmática que, à maneira desse grande filósofo grego, vem buscar compreender e explicar a 

eficácia do discurso (AMOSSY, 2005). Em qualquer que seja a abordagem, parte-se do fato 

inquestionável de que o ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si e 

que isso está implicado na maneira pelo qual o dizer vai sendo formulado. Portanto, estilo, 

competência linguística, crenças e valores que subjazem nessa formulação são por si só, 

suficientes para se tenha a imagem discursiva do locutor.  
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Ao considerarmos o discurso uma prática, por meio da qual as pessoas entram em interação e 

se influenciam mutuamente, agindo uma sobre as outras e construindo o mundo em 

significado, estamos supondo que a imagem de si construída no e pelo discurso participa 

dessa influência recíproca executada no dia a dia das relações intersubjetivas. Nessa 

perspectiva, torna-se pertinente tratar dos diferentes ethos (imagem discursiva) que podem 

compor a identidade social sinalizada implicitamente, bem como os tipos de identidades 

sociais que daí se pode apreender.  

 

4.6.4 Identidade e poder 

Já que tanto a identidade como a diferença são criações do meio social, é possível pensar que 

nelas também operam relações de poder. Estabelecer uma identidade e, consequentemente, a 

diferença, traduz o desejo de diferentes grupos sociais alcançarem e garantirem o acesso 

privilegiado aos bens sociais. Ou seja, a identidade e a diferença têm laços estreitos com o 

poder, “o poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das 

relações mais amplas de poder” (SILVA, 2009, p. 81). A identidade e a diferença nunca são 

inocentes. Em uma oposição binária, sempre haverá uma desigualdade de poder, um dos 

termos sempre é mais valorizado do que outro: um é a norma, o outro é a fuga ou desvio da 

norma, sempre encarado como o outro. Assim a diferença pode ser construída negativamente 

– o outro pode estar à margem da sociedade e ser representado dessa forma. Como também 

pode ser ela a fonte da diversidade (conceito bem aceito hoje). A diferenciação é um dos 

processos fundamentais para a determinação da identidade e da diferença. As marcas do poder 

da identidade e da diferença podem ser: incluir/excluir (estes pertencem ao grupo X, aqueles 

não), demarcar fronteiras (nós e eles), classificar (bons e maus, fortes e fracos), normalizar (o 

x é a regra, todo o resto é um desvio da regra). Essas fronteiras não são simples demarcações, 

antes são fortes traços de demarcação de poder e indicadores das posições-de-sujeito. 

Normalizar, então, significa determinar uma identidade como parâmetro para as demais. A 

eleita detém as cargas positivas e é considerada normal e natural, enquanto que as outras são 

vistas como anormais e, geralmente, são mal vistas socialmente. No entanto, através de 

movimentos ou ações sociais, essas identidades, fixadas como naturais, podem ser 

subvertidas, pois as identidades são instáveis e estão à mercê dos movimentos entre as 

fronteiras sociais: “se o movimento entre fronteiras coloca em evidência a instabilidade da 
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identidade, é nas próprias linhas de fronteiras, nos limiares, nos interstícios que sua 

precariedade se torna mais visível” (SILVA, 2009, p. 89). 

 

4.7 Considerações finais 

No final deste capítulo é possível compreender que o discurso é uma prática sociointeracional 

cujo sucesso é resulatado da relação dialética entre o individual e o social, ou seja, entre o 

evento discursivo particular e as situações discursivas sociais. O discurso atua como um 

esquema  representativo cujas estruturas linguísticas não são apenas séries ordenadas de 

palavras, mas também sequencias de atos. No tange a essa dialética, importa dizer que sua 

dinâmicaenvolve ao mesmo tempo duas dimensões mutuamente relacionadas. Por um lado, 

processos mentais do indivíduo; por lado estruturas de ações em que o discurso está imerso e 

onde subjazem às determinações sociais. Nessa perspectiva, a noção do contexto 

sociocognitovo se faz importante para que se possa estabelecer, de forma produtiva, a 

dialética entre o social e o individual no discurso. Isto porque os modelos de contextos são 

interpretações subjetivas dos conheceimentos sociais  em um processo de interação situado. 

Tais contextos são vistos como construções mentais elaboradas pelos interlocutores, a partir 

dos distintos elementos em uma situação social específica que eles tomam como relevantes 

para a sua produção discursiva. Não há uma relação objetiva entre o discurso e os aspectos 

contextuais, mas sim interpretações que atores sociais engajados em alguma prática elaboram 

sobre esses aspectos. É nesse sentido que os contextos operam na interface entre a prática 

social e a discursiva. O processo de elaboração ou compreensão de um texto não 

é diretamente controlado pelos papéis dos interlocutores, sua classe social ou sua idade, esses 

elementos vão constituir subjetivamente um texto, poi s dependerá, primeiramente, de como 

as pessoas compreendem e interpretam os elementos contextuais relevantes para a elaboração 

desse texto, assim como os conhecimentos por elas compartilhados. 
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5 Tessitura mítica na autobiografia de Cora Coralina 

 

 

5.1 Apresentação  

Neste capítulo apresentamos inicialmente um breve perfil de Cora Coralina resultado de um 

levantamento que serviu como ponto de partida para nos aprofundarmos na pesquisa. Depois 

seguimos com a análise baseada nas suas representações poéticas que constam nas obras 

Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais, Meu Livro de Cordel e Vintém de Cobre/Meias 

Confissões de Aninha, reconstruindo pela análise as relações intertextuais entre os textos 

autobiográficos. Seguindo esse caminho, propomos também analisar a maneira pela qual os 

conhecimentos socialmente compartilhados eleitos pela autora são atualizados para significar 

na sua autorrepresentação. Para dar encaminhamento a esta primeira parte da análise, 

propomos identificar e examinar: a) no contexto discursivo a inscrição da situação de 

comunicação para que possamos investigar a maneira como a prática discursiva 

autobiográfica inicia a construção mítica de Cora Coralina; b) no contexto social os tipos de 

conhecimentos socialmente compartilhados eleitos para servir de ancoragem para sua 

representação em cada fase da vida narrada; c) no contexto cognitivo os marcos de cognição 

social que guiam as representações autobiográficas. 

 

5.2 Sobre Cora Coralina 

O levantamento sobre os dados que passamos a dispor são resultados obtidos de forma 

historiográfica e tem por objetivo apresentar uma visão geral sobre a autora.  

Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas foi o nome de batismo de Cora Coralina, escritora 

goiana nascida em 1989, em Villa Boa de Goyaz, hoje cidade de Goiás. Doceira de profissão, 

publicou seu primeiro livro aos 76 anos de idade. Ganhou projeção social quando suas obras 

chegaram até as mãos de Carlos Drummond de Andrade quando ela já tinha quase 90 anos. 

Sua obra é predominantemente autobiográfica e se caracteriza pela espontaneidade e pelo 

retrato que traça de si entrelaçado com sua cidade natal, tipos sociais que povoam sua 
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memória, bem como os costumes, crenças e valores socialmente compartilhados dos quais a 

autora se apropria para construir sua versão de mundo e de si mesma.  

Com a morte da autora em 1985, tal como diz Andrea Delgado1 (2003), dá-se início ao 

processo de “monumentalização, prenunciando o nascimento da imortal”. Junto a esse 

processo, nasce a entidade Casa de Cora Coralina que, desde então, promove o culto à 

imagem da autora na Cidade de Goiás. Essa transformação de sua casa em museu, como diz 

Delgado, já é uma estratégia fundamental para a tessitura mítica que engendra a imagem de 

Cora Coralina. O museu Casa Cora Coralina transforma-se em espaço físico cujo objetivo é, 

como diz Nora (1993, p. 22), “bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um estado de 

coisas, imortalizar a morte, materializar o imaterial para prender o máximo de sentidos num 

mínimo de sinais”. 

A Casa Velha da Ponte, como é até hoje conhecida na cidade e que tanto foi rememorada na 

obra da autora já era, desde a década de 1960 (época em que a autora voltou a residir em 

Goiás) até a sua morte, um lugar para onde se dirigiam, não apenas os turistas para comprar os 

doces de Dona Cora e ouvir suas estórias, mas também aqueles que queriam conhecer a 

“visão de mundo” ou “ouvir sábias lições” da velha senhora. É possível antever neste 

comportamento social o estatuto simbólico atribuído à velhice que outorga ao indivíduo o 

poder de transmitir ensinamentos. Entrelaçada à cidade e, especialmente, a Casa Velha da 

Ponte emerge a figura de Cora Coralina como símbolo da velhice, fonte de conhecimento que 

condensa o passado coletivo relacionado aos valores universais, preenchidos pelos 

conhecimentos culturalmente aceitos e estabelecidos pela sociedade brasileira.  

Engendrada ao estatuto simbólico da velhice está a sabedoria conquistada pela experiência 

construída ao longo da vida associada ao desenvolvimento pessoal que inevitavelmente 

envolve sacrifícios, renúncias, despreendimento e esforço. Tais configurações, no caso de 

Cora, são acrescidas do desempenho pessoal em ressignificar sua vida, tornando-a tema 

principal de sua poética que, escrita e publicada na velhice, completa o quadro geral de sua 

determinação em superar toda e qualquer limitação que lhe pudesse impedir de assumir sua 

posição desejada no mundo. Desse modo, a imagem de si mesma construída em seus textos 

autobiográficos encontram ressonância na memória social, com base na qual diferentes 

sentidos ideologicamente guiados são mobilizados, conforme veremos com mais detalhes no 

desenvolvimento desta análise.  

                                                 
1 DELGADO, A. A invenção de Cora Coralina na batalha das memórias. Tese de Doutorado. Campinas: Unicamp, 2003. 
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A mitificação de Cora Coralina como guardiã da memória, bem como seu trajeto heroico de 

autorrealização fizeram com que ela se tornasse um símbolo emblemático de Goiás e, por 

extensão, também da sociedade brasileira como um todo. É possível antever, entretanto, que, 

subjacente a esse status mítico atribuído a sua imagem, encontra-se todo um engendramento 

de estratégias ideologicamente orientadas, conforme veremos com mais detalhes no 

desenvolvimento da análise.  

Devemos esclarecer de início que a representação autobiográfica é distribuída em sua obra de 

maneira não linear. Os poemas e mesmo a progressão textual de um mesmo poema, em 

raríssimas exceções, não apresentam encadeamento cronológico ou temático característico da 

narrativa. Entretanto, ao lermos conjunto da obra autobiográfica identificamos núcleos 

descritivos que nos permite identificar as etapas da vida que, por conseguinte, possibilitam 

traçar um percurso narrativo no qual figura o personagem autobiográfico. Assim, a 

organização estabelecida para a análise procura recuperar esse percurso, a fim de mostrar por 

meio do intertexto da obra, a maneira pela qual se manifestam as representações 

autobiográficas dentro do percurso narrativo. É dentro desse percurso que propomos 

identificar e examinar as categorias contextuais já elencadas.  

 

5.3 Contexto discursivo da autobiografia 

O pacto autobiográfico
2
 pressupõe uma situação comunicativa que ativa o modelo de contexto 

discursivo no qual os participantes se inscrevem, assumindo os papéis de autor/produtor e 

leitor/receptor, negociando conhecimentos pessoais e conhecimentos socialmente 

compartilhados, além dos objetivos de interação na situação específica de comunicação. 

Qualquer conteúdo biográfico compreende uma narrativa, uma vez que a biografia pode ser 

considerada uma história contada, que pode ou não ser enunciada pelo seu protagonista. No 

caso da autobiografia, é o próprio enunciador o personagem protagonista de tal história. Isso 

confere maior credibilidade ao que se é narrado, uma vez que a identidade do autor é, em 

última instância, a dimensão que atesta a verdade sobre si mesmo importando, para além da 

verdade, a validade do que se diz. A autobiografia poética de Cora Coralina segue estas 

orientações. Assim, de início autora estabelece o pacto autobiográfico com seu leitor: 

                                                 
2 O Pacto autobiográfico é um conceito criado por Philippe Lejeune para designar uma espécie de proposta do autor dirigida a 

seu leitor que visa estabelecer um contrato de leitura, segundo o qual o leitor deve tomar como pressuposto que autor, narrado 

e personagem  são um único sujeito e que tudo que está sendo dito em sua obra é válido como verdade. 
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Alguém deve rever escrever e assinar os autos do Passado antes que o tempo passe 

tudo a raso. / É o que procuro fazer para geração nova, sempre atenta e elevada 

nas estórias, lendas, tradições, sociologia e folclore de nossa terra. / Este livro foi 

escrito / por uma mulher / que no tarde da Vida / recria e poetiza sua própria / 

Vida. / foi escrito por uma mulher/ que fez a escalada da / Montanha da Vida / 

removendo pedras / e plantando flores / Este livro :/ Versos... Não . /Poesia... 

Não./Um modo diferente de contar velhas estórias.3  

Tal como as composições poéticas dos rapsodos gregos, o sujeito autobiográfico estabelece o 

pacto com seu leitor insinuando a ligação entre poesia e memória: entre o literário e o real. Já 

de início, portanto, é possível antever o entrelaçamento entre a experiência individual, 

matéria-prima da produção poética, e a inscrição do testemunho histórico que investe a autora 

de autoridade para evocar o passado histórico conjuntamente a sua autorrepresentação.    

Posto isso, atentemos agora para o fato de que os modelos mentais guiam não apenas o 

conteúdo e seu sentido, mas também relaciona a esses o aspecto pragmático da situação de 

comunicação, ou seja, as definições relevantes do entorno comunicativo que controlam passa 

a passo a produção e compreensão do que esta sendo dito. Sabemos que quem enuncia se 

posiciona como “uma testemunha da história referente ao período evocado” e conjuntamente 

a isso ativamos “a imagem de alguém velho o bastante” para isso. Esse passado é retomado 

em outros poemas por expressões como um “tempo antigo” “muito velho” “muito velhinho, 

velhíssimo”. Conjuntamente a estas informações duas outras também são ativadas: a de que 

este tipo de posicionamento é o de quem se coloca como “narrador” da história na qual se 

inscreve como “eu” (“Eu nasci num tempo...”). A partir daí produtor e leitor se colocam em 

interação dentro de um quadro específico de comunicação (a autobiografia) e durante todo o 

desenvolvimento do que poderá ser dito, importa apenas a manutenção da coerência que irá 

assegurar a interação entre produtor e leitor. 

 

Ao emergir na situação de comunicação o discurso institucional particulariza-se, tendo em 

vista o domínio discursivo ao qual pertence. Emerge então junto ao dicurso o esquema 

representativo de suas condições de produção. Tais esquemas são formas de conhecimento de 

nível social que guiam as regras estipuladas pelo Poder, que controla o acesso a esse discurso. 

                                                 
3 CORALINA, C. Poema prefácio da obra Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. São Paulo: Global, 2003, p.25 
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Como o discurso autobiográfico é um gênero do discurso literário, suas condições de 

produção seguem o seguinte esquema: 

 

Poder - os participantes dessa categoria são acadêmicos que decidem o valor literário 

da obra de Cora Coralina. 

Controle - os participantes do Controle são do Conselho Editorial que publicam a 

obra de Cora Coralina. 

Acesso - os participantes do acesso são os especialistas que promovem a obra.  

 

Existem duas publicações do primeiro livro autobiográfico de Cora Coralina Poemas dos 

Becos de Goiás e Estórias mais. A primeira pela Editora José Olympio, em 1965, que não 

obteve sucesso com o público leitor de literatura. A segunda, em 1978, pela editora da 

Universidade Federal de Goiás atingiu maior repercussão devido às críticas de Oswaldino 

Marques e Carlos Drummond de Andrade. As outras duas obras publicadas em vida seguem a 

mesma estratégia dessa primeira obra publicada. As obras as quais nos referimos são 

respectivamente Meu livro de Cordel (1976) e Vintém de Cobre meias Confissões de Aninha 

(1983). Observe-se que quando ocorreu a segunda publicação de Poema dos Becos e Estórias 

Mais, a autora já havia publicado seu segundo livro meu Livro de Cordel, mas tanto um 

quanto outro não tinham alcançado o reconhecimento público de forma significativa. 

 

5.3.1 Narrativa autobiográfica e arquétipo do herói  

Designa-se herói o ser capaz de superar obstáculos, quando esses se mostram numa proporção 

em que nem todos se predispõem a enfrentá-los. Tal superação não ocorre de qualquer forma - 

ela evoca no herói determinadas virtudes, tais como resiliência, coragem, determinação, 

paciência entre outras. Enfim, virtudes que os serem humanos almejam possuir (embora, nem 

sempre as cultivem). Para Campbell (2007), o herói é um personagem mítico dotado de dons 

excepcionais e admirado pela sociedade. Frequentemente só é honrado pela sociedade de que 

faz parte após sua consagração. Antes de recebê-la, é objeto de desdém ou simplesmente tem 

sua potencialidade ignorada.  
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A JORNADA DO HERÓI 

 

No caso da autobiografia de Cora Coralina, a jornada do herói pode ser apreendida, 

considerando-se as seguintes categorias:  

 

  

 O mundo habitual: um mito começa com o herói em seu próprio ambiente. 
 

 

Éramos quatro filhas de minha mãe / entre elas ocupei sempre o pior lugar [...]
4
  

Eu era jovem, cheia de sonhos. / Rica de imensa pobreza que me limitava/entre oito mulheres que me 

governavam.
5
 

[...] Tanta pobreza a contornar ./ Tanto sonho irrealizado, tanto abandono. / Tanta água de sonho 

puxado do poço da imaginação.
6
 

[...] a solidão de solteira, o sonho honesto de um noivo, / o desejo de filhos,/ presença de homem, casa 

da gente mesma, dona ser. / Um lar./ Estado de casada.
7
 

A casa não queria namoro, menos ainda casamento, / não ajudavam, criavam trapaça./ Inventavam 

defeitos no pretendente, mentiam em troça, / ridicularizavam, escarninhos e cruéis. / Queriam mesmo 

era serviço ali no pilão, torrando, socando, peneirando[...]
8
 

 

 

 O chamado para aventura: um problema ou desafio é apresentado e irá perturbar o 

mundo habitual do protagonista. O herói toma a decisão e compromete-se com a aventura 

deixando seu mundo familiar para entrar num mundo desconhecido. 

 

 
Um dia caiu na rede/meu peixe-homem... / todo de escamas luzidias, / todo feito de espinhos e 

espinhas.
9
 

Você passava, eu sorria / escondida na janela, / cortinas me disfarçando. / Num tempo era menina. / 

Num instante virei mulher.
10

  

E eu parti em busca do meu destino / (...) todos me jogaram pedra.
11

 

                                                 
4 CORALINA, C. Antiguidades. In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. São Paulo: Global, 2003, p. 38-43 
5 Idem. Semente e fruto. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha.. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 76-77. 
6 Idem. Cora Coralina, quem é você? In:______.Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 91-95. 
7 Idem. Moinho do tempo. In:______.Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha.. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 31-

37. 
8 Ibidem. Normas de Educação, p. 123-128. 
9 Idem. Rio Vermelho. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 47-49. 
10 Ibidem. Variação, p. 15-17. 
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Rio vermelho-meu rio. / Rio que atravessei um dia/(Altas horas. Mortas horas.) / há cem anos... / Em 

busca do meu destino.
12

 

 

 O início do aprendizado: enfrenta os desafios e sua própria fraqueza e inicia seu 

trabalho enquanto lida com as consequências de suas ações. 

 

 
Despojada. Apedrejada./Sozinha e perdida nos caminhos incertos da vida/[...]E me nasceram filhos.

 13
 

Uma estrada,/um leito,/uma casa, /um companheiro./Tudo de pedras.
14

 

 

 O enfrentamento: o herói precisa encarar uma derrota aparente, a partir da qual ele irá 

adquirir sabedoria ou habilidade para ser bem-sucedido no final. 

 
Combatendo a mim própria / procuro conjugar a estranha sensação / de ser e de não ser... [...]

15
  

Perdida e só... / No clamor da noite/escuto a maldição das pedras. / Meus errados rumos. / Apagada a 

lâmpada votiva, / tão inútil. 
16

 

Algemas mentais, e tolhida, prisioneira, incapaz de despedaçar a rede / onde se debate o escamado da 

verdade...
17

 

Filhos, pequeninos e frágeis / [...] Foram correntes, amarras, embasamentos. / Foram fortes 

demais./Construíram a minha resistência.
18

 

Reservas profundas, meus reservatórios secretos complexos,/fechados, ermos, compromissos íntimos e 

preconceitos vigentes, arraigados. 
19

 

A rotina é uma força impeditiva, massificadora, que circunscreve. / Ninguém quer ser o primeiro a 

romper a crosta, criar algo novo / Como obscuro semeador, cumpro o dever de semear,
20

 

A caminhada... / Amassando a terra. / Carreando pedras. / Construindo com as mãos/sangrando/a 

minha vida. / Deserta a longa estrada./Mortas as mãos viris / que se estendiam às minhas.
21

 

Bandeiras rotas. / Desfraldadas. / Despedaçadas. / Quebrado o mastro/ na luta desigual./Sozinha .../ 

Nua. Espoliada. Assexuada./ Sempre caminheira. / Morro acima. Serra abaixo./Carreando pedras.
22

 

                                                                                                                                                         
11 CORALINA, C. Semente e fruto. In:______. Vintém de Cobre – Meias Confissões de Aninha.. 9. Ed. São Paulo: Global, 

2007, p. 76-77. 
12 Idem. Rio Vermelho. In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. São Paulo: Global, 2003, p. 79-83. 
13 Idem. Semente e fruto. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 76-77. 
14 Idem. Das pedras. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 11. 
15 Idem. Cidade de Santos. In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. São Paulo: Global, 2003, p. 51-53. 
16 Ibidem. Errados Rumos, p. 73-75. 
17 Idem. Confissões partidas. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 

157-178. 
18 Ibidem. Semente e fruto, p. 76-77. 
19 Ibidem. Exaltação de Aninha (A universidade), p. 159-162. 
20 Ibidem, loc. cit. 
21 Idem. Errados rumos. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 73-75. 
22 Ibidem, loc. cit. 
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Eles ... Vigilantes, censores. / Estranhos não ajudam, carreiam pedras /  Eles... sei de seu respeito 

filial. / Juízes mudos, singulares, severos, no seu foro íntimo. / [...] União frágil espiritualmente, rota, 

rasgada, violentada.
23

 

 

[...] nunca realizei nada na vida. / Sempre a inferioridade me tolheu. / E foi assim, sem luta, que me 

acomodei / na mediocridade de meu destino.
24

  

 

 O ganho de poder: O herói ganha poder. Com seu novo conhecimento ou maior 

capacidade, ele agora pode derrotar as forças hostis. 

 
Este livro / foi escrito por uma mulher / que fez a escalada da / Montanha da Vida / removendo pedras 

/ e plantando flores
25

  

Filhos, fostes pão e água no meu deserto. / sombra na minha solidão / Refúgio do meu nada. / Removi 

pedras, quebrei as arestas da vida e plantei roseiras
26

 

 

A escola da vida me suplementou / as deficiências da escola primária/que outras o Destino não me 

deu.[...] Sobrevivi, me recompondo aos / bocados, à dura compreensão dos rígidos preconceitos do 

passado. / [...] Luta, a palavra vibrante /que levanta os fracos/ e determina os fortes.
27

 

 

 Minha identificação com a gleba e com a sua gente. / Mulher da roça eu o sou. Mulher operária, 

doceira, / abelha no seu artesanato, boa cozinheira, boa lavadeira. / [...] sou semente, sou pedra./ 

Pela minha voz cantam todos os pássaros do mundo.
28

  

 

 A estrada de volta: o herói volta para seu mundo habitual. Ainda há perigos e 

problemas. 

  
[...] depois, cada qual se foi ao seu melhor destino, / velha mãe sozinha / (...) Voltei às origens da 

minha vida, / Sozinha a caminhar./Sozinha a procurar,/o ângulo prometido,/a pedra rejeitada.
29

 

Do perdido tempo. / Do passado tempo/escuto a voz das pedras: / Volta... Volta... Volta.../ E o morros 

abriam para mim / imensos braços vegetais. / E os sinos das igrejas / que ouvia na distância / Diziam; 

Vem... Vem... vem...
30

/ 

Tudo deserto./Alguém sozinha/na noite/no frio
31

 

Que procura você, Aninha?/Que força a fez despedaçar correntes de afetos/ e trazê-la de volta às 

paredes lapidares do passado...
32

 

                                                 
23 CORALINA, C. Eles. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 219. 
24 Idem. Minha infância. In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. São Paulo: Global, 2003, p. 168-173. 
25

 Ibidem. Ressalva, p. 27. 
26

 Idem. Semente e fruto. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 76-

77. 
27

 Idem. Cora Coralina, quem é você? In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 773-64.76 
28

 Idem. A Gleba me transfigura. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, 

p. 108-111 
29 Idem. Estas mãos. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 62-64. 
30 Ibidem. O chamado das pedras, p. 94-97. 
31 Idem. A outra face. In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. 20. Ed. São Paulo: Global, 2001, p. 222-225. 
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 Prova suprema: O momento sombrio ocorre. O herói precisa encarar um fracasso 

crítico, uma derrota aparente, a partir da qual ele irá adquirir sabedoria ou habilidade 

para ser bem-sucedido no final. 

 

 

Daí, no fim da minha vida / esta cinza que me cobre... / Este desejo obscuro [...] / de me esconder / 

mudar o ser, não ser [...].
33

  

Voltei. Ninguém me conhecia. Nem eu reconhecia alguém.
34

/Tantos anos decorridos.../Ainda queima 

nessa cabeça uma chama viva/e é essa vida um punhado de cinza./Chama viva. Cinza morta.../ Minha 

vida. O símbolo do meu Destino.
35

 

O tardio encontro.../passado o tempo/ de semear o vale/ de colher o fruto./O desencontro./Da que veio 

cedo e do que veio tarde./[...] Perdida e só.../No clamor da noite/ escuto a maldição das pedras./Meus 

errados rumos.
36

 

Eu sou a menina feia / da ponte da Lapa / Eu sou Aninha.
37

 

Recusada tantas vezes, até o encontro com José Olímpio em 1965./Depois treze anos de 

esquecimento./Solidão, esperando se fazer a geração adolescente/ que só o conheceu na sua segunda 

edição, / que ao final sensibilizou a geração adulta, que o recebeu na primeira / em escassos 

cumprimentos.
38

 

 

 

 Ressurreição: O herói é espiritualmente ou literariamente renascido e purificado por 

sua provação.  

 

Eu sou o caule/dessas trepadeiras sem classe, /nascidas na frincha das pedras:/ Bravias./ 

Renitentes./Indomáveis./ Maltratadas./Pisadas./ E renascendo.
39

  

Recria tua vida, sempre, sempre./ Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça
40

 

Procuro superar todos os dias./ Minha própria personalidade/ renovada,/ despedaçando dentro de 

mim/ tudo que é velho e morto.
41

  

                                                                                                                                                         
32 CORALINA, C.  Meu vintém perdido. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 

2007, p. 51-53. 
33 Idem. Minha infância (freudiana). In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. São Paulo: Global, 2003, p. 

168-173 
34 Ibidem. Voltei, p. 135-136. 
35 Idem. Minha vida. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 86.  
36 Idem. Errados Rumos, p. 73-75.. 
37 Idem. Menor abandonado. In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. 20. Ed. São Paulo: Global, 2001, p. 

226-229. 
38 Idem. Meu vintém perdido. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 

51-53. 
39 CORALINA, C. Minha cidade. In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. 20. Ed. São Paulo: Global, 2001, 

p. 34 -36. 
40 Idem. Aninha e suas pedras. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 

148. 
41 Idem. Cora Coralina, quem é você? In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 91-95. 
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Sou cigarra cantadeira de um longo estio que se chama Vida./ [...] Em mim a planta renasce e 

floresce, sementeia e sobrevive./[...] Minha pena é a enxada do plantador, é o arado que vai sulcando/ 

para a colheita das gerações.
42

 

 

 

 Consagração: O herói encontra-se com seu destino de sucesso. 

 

Este livro  foi escrito / por uma mulher / recria e poetiza sua própria vida43  

Depois, o que tem acontecido a tantos: a vitória final./ leitores e promoção
44

  

No brilho de minhas noites de autógrafos,/ luzes, mocidade e flores à minha volta, [...]
45

 

 

 

As represenatções autobiográficas da autora permite a identificação da imagem arquetípica do 

herói. A estrutura arquetípica aqui é bastante esclarecedora, por meio dela podemos 

compreender a maneira como o mito emerge. O mito, como as demais formas simbólicas, 

constrói espontaneamente sua realidade. Ou seja, a produção mítica é uma produção 

espontânea, mas sem consciência da sua autoria. No mito, a relação entre signo e significado é 

de identidade, na linguagem é de representação. Do ponto de vista da representação 

linguística, emergem do esquema arquetípico as etapas da vida do herói. No caso da 

aurepresentação de Cora Coralina, cada etapa faz emergir um ethos ou mais: 

 

Na infância - sonhadora. 

Na juventude – sonhadora, corajosa, resiliente. 

Na idade adulta – resiliente, forte,  humilde. 

Na velhice – fiel às raízes, corajosa, persistente, trabalhadora, vitoriosa. 

 

Todas essas imagens referentes às etapas da vida narrada estão fragmentadas não apenas na 

obra, mas também nos textos. Na escrita autobiográfica de Cora Coralina, as virtudes 

inerentes à imagem do herói são construídas num mosaico de imagens que vai se relacionando 

                                                 
42 CORALINA, C. A Gleba me transfigura. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: 

Global, 2007, p. 108-111. 
43 Idem. Ressalva. In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. São Paulo: Global, 2003, p. 27. 
44 Idem. Cora Coralina, quem é você? In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 91-95. 
45 Idem. Mestra Silvina. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 129-

130. 
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a partir dos fragmentos de memórias nos textos, organizados de acordo com os critérios da 

autora. Dessa forma, na medida em que os poemas são lidos, a mente do leitor organiza os 

fragmentos, os fatos e os temas, de modo a construir um texto único, da mesma forma que as 

peças de um quebra-cabeça. Ao final, compõe uma única imagem. A esse respeito, Bruner 

(1997) esclarece que a narrativa é um dos meios pelos quais estruturamos nosso pensamento, 

porque é a forma pela qual organizamos as informações que captamos do mundo. Assim, para 

o leitor ter a unidade narrativa em mente sobre a trajetória da autora, ele compõe, a partir do 

mosaico espalhados pelos poemas, cada fase da vida narrada, que vai formando as ações e os 

estados de coisas inerentes à trajetória autobiográfica. 

 

5.3.2 Caminho das pedras na (re)invenção de si  

No que se refere à duração da existência do homem no mundo, é comum estabelecer as etapas 

que definem suas fases elementares: a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice. No 

caso de Cora Coralina, cada uma dessas fases apresenta, em meio às características que lhes 

são próprias, um fio condutor sobre o qual as representações são formuladas. Trata-se de 

algum tipo de limitação a ser superada. Essa característica é fortemente marcada em todas as 

etapas da vida rememorada da autora. É útil lembrar, entretanto, que aquilo que é rememorado 

não corresponde ao fato em si, mas a maneira como as lembranças lhe parecem no presente da 

rememoração. Nesse sentido, o ato de escrever uma autobiografia é um modo de descoberta 

de si mesmo e de sua experiência no mundo, e isso é constitutivo de uma memória viva que 

estrutura e molda o presente. Nas palavras de Gusdorf:  

A narração da vida em sua autenticidade não é uma recapitulação do que 

aconteceu, mas, necessariamente, uma interpretação, ou seja, uma obra sobre 

si. A própria escrita desempenha nessa circunstância um papel de 

intervenção ativa; o escritor de si não contempla ‘no espelho da escrita’, a 

escrita não é um espelho, mas um instrumento de inteligibilidade do 

caminho de si para si (GUSDORF, 1991, p. 393). 

O espelho da escrita não mostra uma imagem autêntica, visto que a mão do autobiógrafo 

escolhe os caminhos a serem percorridos na (re)escrita. Ele é responsável pela organização e 

controle da narrativa e, por isso, seleciona e dá relevo àquilo que está de acordo com a 

mensagem que pretende divulgar. Nesse sentido, vale ressaltar, ainda, que as formas de 



130 
 

conhecimento validadas a respeito, por exemplo, de um conhecimento histórico-social 

compartilhado é atualizado pelo produtor do discurso como uma versão dos fatos. Nessa 

versão estão maximizadas a infância e a velhice. Estas duas etapas de vida são nomeadas de 

uma forma particular. Na infância é Aninha quem eterniza o passado atribuindo a ele 

significados. Na velhice é Cora Coralina quem atribui significado ao presente. 

 

5.3.3 Contexto social e contexto cognitivo da infância  

A infância da autora é situada num tempo e num espaço histórico, cuja representação é um 

exemplo da versão particular dos fatos. O recorte dado ao tempo e espaço histórico 

rememorado privilegia o aspecto econômico para poder situar à conduta da classe média do 

período de transição entre a escravidão e a república na cidade de Goiás. Importa para autora 

representar a conduta da classe média, na qual sua família estava inserida, frente à decadência 

econômica que sofria o Estado de Goiás desde o fim do ciclo do ouro
46

.  

 

Eu nasci num tempo antigo,/muito velho,/muito velhinho, velhíssimo.
47

/ 

Venho do século passado./Pertenço a uma geração/ponte, entre a 

libertação/ dos escravos e o trabalhador livre./Entre a monarquia/caída e a 

república/que se instalava.
 48

 

Tudo ajudava a pobreza daquela classe média, coagida forçada/ a manter 

as aparências de decência, compostura, preconceito,/ sustentáculos da 

pobreza disfarçada./Classe média do após treze(13) de maio./Geração 

ponte, eu fui, posso contar.
49

  

Nasci numa rebaixa de serra/entre serras e morros./"Longe de todos os 

lugares"./ Numa cidade de onde levaram/o ouro e deixaram as pedras./Junto 

a estas decorreram/ a minha infância e adolescência
50 

 

 

Ao evocar esses conhecimentos, a autora estabelece o entorno social a partir do qual vai situar 

sua infância. Isso se faz necessário para que seja possível mobilizar os sentidos que deseja 

ativar na mente do leitor. Eleger o tempo e o espaço histórico como ancoragem é uma 

estratégia que marca a distância entre o presente e o passado de um lugar. Essa distância é 

                                                 
46 Nesse período havia em Goiás decadência econômica sem se pensar em modificar a estrutura de produção; pecuária e 

agricultura deficitárias; educação em estado embrionário; povo esquecido em suas necessidades. 
47 CORALINA, C. Lucros e Perdas. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 98 -100 
48 Ibidem. Cora Coralina, quem é você? p. 91-95. 
49 Idem. Moinho do tempo. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 31-

37. 
50 Ibidem, loc. cit. 
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significativa para indicar sua posição de testemunha da história de sua cidade (e por extensão 

do Brasil). Essa posição já nos permite antever o ethos de autoridade: quem fala é alguém que 

testemunhou um passado que não foi conhecido por todos e por isso pode historiciar esse 

passado, projetando no texto seu contexto cognitivo por meio da relação dado/ novo. Ou seja, 

a partir de conhecimento dado sobre o passado histórico/cidade histórica ela reconstrói o 

passado a partir de sua experiência pessoal.   

No que se refere às relações de família elas são orientadas pelo Poder religioso e pelo Poder 

político. A criança é representada nessas cognições sociais como obediente e guiada pelo 

dever de obedecer aos mais velhos. A família de classe média é representada em sua estrutura 

por muitos filhos, sendo as mulheres responsáveis pelo dentro de casa e os homens pelo fora 

de casa. A mãe é socialmente é uma autoridade ausente, na medida em que e cansada com os 

afazeres domésticos, delega aos filhos mais velhos criarem os irmão mais novos: “A mãe 

cansada, esgotada de partos sucessivos, /delegava na filha mais velha sua autoridade 

materna”
51

. Este conhecimento social é representado no contexto cognitivo da autora 

direcionando-se para dimensões outras, de modo que ter muitos filhos e ser ausente é 

representado como: a) ser repressora, b) ser descuidada com Aninha, c) não carinhosa, d) 

ajudava a ridicularizar Aninha, e) sempre ocupada consigo mesma. A criança é representada 

nessas cognições sociais como obediente e guiada pelo dever de obedecer aos mais velhos. 

Essa família sofre privações em consequências de perdas econômicas devido ao fim da 

exploração do ouro. 

A reação instintiva a toda falta sentida é anunciada na forma de fuga, de distanciamento do 

entorno familiar para um mundo próprio criado, mesclado de fantasia e de realidade, um 

mundo de sonho. Aqui a autora representa a relação entre a manifestação própria das crianças 

na fase inicial de socialização “Minhas impressões foram se acumulando / [...] eu engenhava 

coisas / Mãe vinha, ralhava forte52” como um desígnio pessoal relacionado à sua aptidão 

criativa de poeta, conforme ela própria diz: “Nasci para escrever, mas o meio,/ o tempo, as 

criaturas e fatores/ outros contramarcaram minha vida”.
53

 

Em alguns poemas o tema da infância é tematizado sob a perspectiva da memória 

compartilhada onde mais do que a experiência individual interessa denunciar as condições 

                                                 
51 CORALINA, C.A Mana. In:____________  Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 

2007, p. 114-121. 
52 Ibidem. Menina mal-amada, p. 114-121. 
53 Idem. Cora Coralina, quem é você?. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 91-95. 
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sociais da criança daquela época. Nessas representações é possível observar os conhecimentos 

socialmente compartilhados servindo de base para a projeção de um posicionamento 

ideologicamente orientado, na medida em que a identidade da consciência daquele que “diz 

algo sobre a infância” se encontra pressuposta e em oposição ao que está sendo dito.  

 
A palmatória cresceu no meu medo, seu rodelo se fez maior, / o cabo se fez 

cabo de machado, a mestra se fez gigante / e o bolo estralou na pequena 

mão obediente. / Meu berro! e a mijada incontinente, irreprimida.
54

/ 

Chineladas e reprimendas, sentada de castigo com a carta de ABC na mão
55

 

Esta senhora, sim, sabe criar a família...
56

  

Criança não valia mesmo nada. Entendia por acaso dessas normas de 

Educação? / Nada era natural e os menores não tinham direitos.
57

 

Tudo de melhor para os adultos,/para as crianças, prato feito, regrado, 

medido. / Coisas boas, guardadas, defendidas no alto dos armários, / 

fechados à chave e estas dependuradas no cós da saia das que mandavam. / 

Às vezes emboloravam, jogava-se no cano, rio abaixo. / Mania de gente 

antiga, esconder das escravas sempre famintas,/sua ração restrita, falta de 

açúcar, frutas. / (...)Já não havendo escravas, permaneceu o hábito de 

guardar/fora do alcance das crianças, incapazes de atingir os escondidos / 

tirar às ocultas, limitadas e medrosas que eram das duras chineladas/ que 

faziam a parte pedagógica da formação doméstica.
58

 

 

O contexto social que emerge ativado pelas palavras da autora é construído com base no 

conhecimento culturalmente compartilhado de uma época sobre a relação entre pais/filhos 

(adulto/criança). No final do século XIX e início do século XX, momento em que a autora 

viveu sua infância, o comportamento dos adultos em relação às crianças seguia o modelo 

patriarcal, de modo que havia uma grande distância entre o adulto e a criança, tão grande 

como a que separa a classe dominadora da servil 59. De acordo com Freyre (2004), a criança 

era tratada de resto e vista pelos adultos como uma estranha criatura, cheia de instinto de 

todos os pecados, com a tendência para a preguiça e a malícia. Por isso precisava ser 

                                                 
54 CORALINA, C. Cora Coralina, quem é você?  In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 91-95. 
55 Ibidem loc. cit. 
56 Ibidem loc. cit. 
57 Idem. Normas de Educação In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 

119 à 122. 
58 Ibidem. Normas de Educação, p. 119 à 122. 
59 FREYRE, G. Sobrados e Mucambos. 15. Ed. São Paulo: Global, 2004. 
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castigada para poder ser corrigida. Depois dos escravos, o corpo da criança era o que mais 

sofria castigo60.  

O contexto cognitivo na fase da infância contribui para o delineamento dos anseios que irão 

tomar forma na adolescência. Os núcleos solidificados na infância (“solidão”, “desamor”, 

“rejeição” e “maus tratos”) são, na rememoração da adolescência, recuperados e 

generalizados na expressão “rica de imensa pobreza”, conforme se lê em “Eu era jovem, cheia 

de sonhos. / Rica de imensa pobreza / que me limitava / entre oito mulheres que me 

governavam”. É a “imensa pobreza” e a limitação o estado psíquico marcante da 

adolescência, conforme veremos com mais detalhes no próximo tópico. 

Percorrendo toda obra autobiográfica, encontramos os mesmos núcleos solidificados nas 

predicações para narrar a infância: a rejeição, o desamor, o abandono, a humilhação, a 

incompreensão e os maus tratos. Esses núcleos marcam os tipos de dificuldade vividos nesse 

período. O recorte social principal está na organização familiar com ausência do gênero 

masculino e ausência dos cuidados da mãe. Do ponto de vista social, é importante ressaltar 

ainda que Goiás, bem como as cidades que foram construídas no centro-oeste brasileiro, 

herdou dos bandeirantes a forma de organização da família, a predileção pelos filhos varões, 

fortes e robustos, portanto, mais aptos para a luta, bem como a diligência da manutenção da 

casa pela mulher fazendo com que essa assumisse uma posição mais mantenedora que 

materna na ausência do marido (RICARDO, 1970): 

Quando nasci, meu velho Pai agonizava, / logo após morria. / Cresci filha 

sem pai, / secundária na turma das irmãs.
61

/(...) frustrei as esperanças de 

minha mãe. / Ela tinha já duas filhas, do primeiro e do segundo casamento / 

Era justo seu desejo de um filho homem/ [...] com meu Pai. / Decorreu sua 

gestação com a doença irreversível de meu Pai
62

 /Desenganado pelos 

médicos.  

 [...]e essa contradição da minha presença se fez sentir agravada/com minha 

figura molenga, fontinelas abertas em todo crânio./Retrato vivo do velho 

doente, diziam todos/
63

 

Minha mãe, muito viúva, isolava-se no seu mundo de frustrações 

                                                 
60 A criança era castigada pelo pai, pela mãe, pelos irmãos mais velhos, pelo avô, pela avó, pelo tio, pela tia, pelo padrinho, 

pelo professor. Castigado por uma sociedade de adultos cujo domínio sobre os escravos tinha desenvolvido, junto com a 

necessidade de controle e mando absoluto, o gosto de punir as crianças que se encontravam sob sua responsabilidade. 

(FREYRE, 2004). 
61 CORALINA, Cora. Minha infância (freudiana). In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. 20. Ed. São 

Paulo: Global, 2001, p. 168 -173. 
62 Idem. Menina mal-amada. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 

114-121. 
63 Ibidem, loc. cit.  
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Me achei sozinha na vida. Desamada, indesejada desde sempre.
64

 

[...] Venci vagarosamente o desamor, a decepção de minha mãe65 

Eu era triste, nervosa e feia. / Amarela, de rosto empalamado. / De pernas 

moles, caindo à toa. Os que assim me viam - diziam: / “- Essa menina é o 

retrato vivo do velho pai doente".66 

Eu, perna mole, pandorga, moleirona, vencendo sozinha as etapas/destes 

primeiros tempos67 

[...] Intimidada, diminuída. Incompreendida. / Atitudes impostas, falsas, 

contrafeitas./ Repreensões ferinas, humilhantes. / E o medo de falar... E a 

certeza de estar sempre errando.../ Aprender a ficar calada./ Menina 

abobada, ouvindo sem responder.68 

[...] ia crescendo, lá pelo terreiro, / suja, desnuda, sem carinho e 

descuidada, sempre aos trambolhões/com minhas pernas moles.69 

Sempre sozinha, crescendo devagar, menina inzoneira, buliçosa, 

malina./Escola difícil. Dificuldade de aprender. / Fui vencendo.70 

Contenção... motivação... Comportamento estreito ,/ limitando, estreitando 

exuberâncias,pisando sensibilidades. / A gesta dentro de mim.../ Um mundo 

heróico, sublimado, superposto, insuspeitado, / misturado à realidade ./ E a 

casa alheada; sem pressentir a gestação, / acrimoniosa repisava: / “- 

Menina inzoneira!” / O sinapismo do ablativo/queimava.71 

Era nesse tempo, amarela de olhos empapuçados, lábios descorados. / Tinha 

boqueira, uma esfoliação entre os dedos das mãos, diziam:”cieiro”. / 

Minhas irmãs tinham medo que pegasse nelas. / Não me deixavam 

participar de seus brinquedos.72 

Os marcos que circunscrevem a infância delineia um eu do passado, vencendo as primeiras 

dificuldades: o desamor da mãe, a falta que lhe fez o pai,  as constantes humilhações, a 

dificuldade de aprender, o descuido dos adultos, a rejeição das irmãs. Esse percurso vai 

demarcando os tipos de limitações sofridas na infância, mas ao mesmo tempo forma um 

percurso que culmina com a justificativa de isolamento que, por sua vez, é representado como 

circunstância propícia para o desenvolvimento da gestação dentro de si da capacidade de 

recriar a vida – cerne de sua autorrepresentação como poeta.  

                                                 
64 CORALINA, C.  Menina mal-amada. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 

2007, p. 114-121. 
65 Ibidem, loc. cit. 
66 Ibidem, loc. cit 
67 Ibidem, loc. cit. 
50 Ibidem, loc. cit. 
69 Ibidem, loc. cit.  
70 Ibidem, loc. cit.  
71 Ibidem, loc. cit.  
72 Ibidem, loc. cit. 
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Daí minha fuga para o enorme quintal onde meus sentidos foram se 

aguçando / para as pequenas ocorrências de que não participavam minhas 

irmãs. / Minhas impressões foram se acumulando lentamente/e eu passei a 

viver uma vida estranha de mentiras e realidades.
73

 

[...] eu engenhava coisas, inventava convivência com cigarras, / descia na 

casa das formigas, brincava de roda com elas,/cantava "Senhora D. 

Sancha", trocava anelzinho. / Eu contava essas coisas lá dentro, ninguém 

compreendia. / Chamavam, mãe: vem ver Aninha... / Mãe vinha, ralhava 

forte.   / Não queria que eu fosse para o quintal, passava a chave no portão. 

/ Tinha medo, fosse um ramo de loucura, sendo eu filha de velho doente.
74

 

 

A reação instintiva a toda falta sentida é anunciada na forma de fuga, de distanciamento do 

entorno familiar para um mundo próprio criado, mesclado de fantasia e de realidade, um 

mundo de sonho. Aqui a autora representa a relação entre a manifestação própria das crianças 

na fase inicial de socialização “Minhas impressões foram se acumulando / [...] eu engenhava 

coisas/ Mãe vinha, ralhava forte 75” como um desígnio pessoal relacionado à sua aptidão 

criativa de poeta, conforme ela própria diz: “Nasci para escrever, mas o meio,/ o tempo, as 

criaturas e fatores/ outros contramarcaram minha vida”/.76
 

 

5.3.4 Conformidade do gênero feminino na juventude 

A adolescência da autora se inscreve, portanto, num contínuo da infância. É o tempo dos 

primeiros escritinhos recebidos com desconfiança pelos familiares “Não, ela não. / Alguém 

escreve para ela...77”. Eis a representação construída pela autora dessa etapa autobiográfica: 

Tudo isso aumentava minha solidão e eu me fechava, circunscrita / no meu 

mundo do faz-de-conta... / E vamos trabalhar no pesado. Não ganhar pecha 

de moça romântica,/que em Goiás não achava casamento. / Tinha medo de 

ficar moça velha sem casar. / Me apegava demais com Santo Antônio, Santa 

Anna padroeira de Goiás. / Minha madrinha para as dificuldades da vida.
78

 

(grifo nosso) 

                                                 
73 CORALINA, C. Menina mal-amada. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 

2007, p. 114-121. 
74

 Ibidem loc. cit. 
75 Ibidem, loc. cit. 
76 Idem. Cora Coralina, quem é você?. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 91-95. 
77 Idem. Menina mal-amada. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 

114-121. 
78 Ibidem. loc. cit. 
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a solidão de solteira, o sonho honesto de um noivo, / o desejo de 

filhos,/presença de homem, casa da gente mesma, dona ser. Um lar./ Estado 

de casada.
79

 

 

O desejo de escrever é contramarcado pela necessidade de “trabalhar no pesado” para não 

“ganhar pecha de moça romântica” e alcançar o sonho “honesto de um noivo”, “um lar”, 

“estado de casada”. É aqui assumido o destino historicamente traçado para a mulher de sua 

geração. Em direção a esse destino determinado pelas regras sociais, com base cultural na 

organização patriarcal e base ideológica da Igreja (“Conter e reprimir as jovens, dar-lhes a 

paciência, a vontade de Deus”
80

), normatiza-se o comportamento feminino da “gente moça do 

passado”: aconselhando, doutrinando, exortando as jovens a circunscreverem seus desejos em 

torno do casamento:  

 

A gente era moça do passado./Namorava de longe, vigiada./Aconselhada. 

Doutrinada dos mais velhos,/em autoridade, experiência, alto saber./"Moça para 

casar não precisa namorar,/o que for seu virá"./Ai, meu Deus! e como custava 

chegar.../Virá! Virá!... Virá virá... quando?/E o tempo passando e o moinho dos 

anos moendo,/E a roda-da-vida rodando...Virá-virá!/A gente ali, na estaca, 

amarrada, consumida/de Maria Borralheira, sem madrinha-fada,/sem sapatinho 

perdido,/sem arauto de príncipe-rei, a procurar/pelos reinos da cidade de Goiás/o 

pezinho faceiro do sapatinho de cristal,/caído na correria da volta.
81

 

Certo que perdi a aparência bisonha. Fiquei corada / E achei quem me quisesse. / 

Sim, que esse não estava contaminado dos princípios goianos, / de que moça que lia 

romance e declamava Almeida Garrett / não dava boa dona de casa. 
82

 

 

 

O desejo de escrever é contramarcado pela necessidade de “trabalhar no pesado” para não 

“ganhar pecha de moça romântica” e alcançar o sonho “honesto de um noivo”, “um lar”, 

“estado de casada”. É aqui assumido o destino historicamente traçado para a mulher de sua 

geração. Em direção a esse destino determinado pelas regras sociais, com base cultural na 

organização patriarcal e base ideológica da Igreja, normatiza-se o comportamento feminino da 

“gente moça do passado”: aconselhando, doutrinando, exortando as jovens a circunscreverem 

seus desejos em torno do casamento: “Conter e reprimir as jovens, dar-lhes a paciência, a 

                                                 
79 CORALINA, C. Menina mal-amada. In:_______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. ed. São Paulo: Global, 

2007, p.31-37. 
80 Ibidem, loc. cit. 
81 Ibidem. Aquela gente antiga, p. 43-44. 
82 Ibidem, loc. cit. 
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vontade de Deus / E a gente a querer abrir uma brecha naquela muralha / parda de pobreza e 

limitação/[...] a solidão de solteira , o sonho honesto de um noivo” 
83

. 

A juventude é reconstruída pela multiplicidade de ecos do passado que conformam o destino 

do gênero feminino. Há nas representações da autora a assimilação desses valores tradicionais  

relacionando-os  à estrutura da família: 

 

Deus criou o mundo e entregou ao homem  / e disse: constrói./ [...] Disse a 

mulher: Toma para ti a parte mais leve, / [...] Embeleza a construção pesada 

do teu companheiro./Tu é o lar. És a terra fecunda. / [...] Não te negues / à 

maternidade, assim como a terra alimenta a semente/e não rejeita o fruto.
84

 

Renovadora e reveladora do mundo / A humanidade se renova no teu ventre. 

/ Cria teus filhos, / não os entregues à creche./Creche é fria, impessoal. / 

Nunca será um lar / para teu filho./Ele, pequenino, precisa de ti. / Não o 

desligues de tua força maternal.
85

 

Que pretendes, mulher? / Independência, igualdade de condições... / 

Empregos fora do lar? / És superior àqueles/que procuras imitar. / Tens o 

dom divino / de ser mãe / Em ti está presente a humanidade.
86

 

 

O ponto que na juventude parece receber destaque e que se relaciona ao eixo da “limitação” 

sentida, não representa negativamente os valores tradicionais referentes ao papel da mulher no 

núcleo da família, antes o reforça. É a opressão de não poder fazer suas próprias escolhas, e as 

limitações impostas à sua personalidade e à sua vocação claramente expressa em “Nasci para 

escrever”
87

 que justifica o momento de sua partida. A autora representa esse o momento como 

a oportunidade de seguir o próprio caminho:  

 

Eu era jovem, cheia de sonhos. / Rica de imensa pobreza/que me 

limitava/entre oito mulheres que me governavam. [...] E eu parti em busca 

do meu destino.  

Ninguém me estendeu a mão. / Ninguém me ajudou e todos me jogaram 

pedras. / Despojada. Apedrejada. / Sozinha e perdida nos caminhos incertos 

da vida./E fui caminhando, caminhando...
88

 

 

                                                 
83 CORALINA, C. Moinho do Tempo. In:_______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha 9. ed. São Paulo: Global, 

2007, p.31-37 
84 Ibidem. Mensagens de Aninha (trilha sonora), p. 169. 
85 Ibidem. Meias Impressões de Aninha (mãe), p. 190-191. 
86 Ibidem. loc. cit. 
87 Idem. Semente e fruto? In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 91-95 
88 Ibidem, loc.. cit. 
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A autora representa o comportamento familiar como limitador e humilhante. Resta-lhe a 

aceitação de que o casamento é o caminho para se sentir respeitada, por isso, seu sonho 

“honesto de um noivo”, “um lar”, “estado de casada” progride para “E eu parti em busca do 

meu destino, ou seja, para a busca de libertação da limitação e dominação da família de 

origem. Culturalmente o momento de emancipação das moças obedece a determinados ritos 

de passagem: namoro, noivado e casamento. Pelo intertexto historiográfico foi identificado 

que  a autora rompe com essas determinações sociais ao fugir da cidade com um homem 

casado. Tendo por base as determinações do Poder político e do Poder da Igreja, sua conduta 

é avaliada negativamente, causando constrangimento à família e repúdio social: “e todos me 

jogaram pedras / Despojada. Apedrejada. / Sozinha e perdida nos caminhos incertos da vida”.  

Está pressuposto que a falta de apoio sobre sua resolução se deve ao fato de sua partida não 

ter sido aprovada pela família. Não está explícita em nenhum poema menção sobre as 

condições em que se deu a partida “em busca do destino”, encontramos apenas um pequeno 

fragmento que faz alusão a possível fuga89: “Rio Vermelho [...] / que atravessei um dia (Altas 

horas. Mortas horas.) / há cem anos... / Em busca do meu destino”.  

Essa fase da vida é rememorada como o início de sua jornada do herói. Culturalmente era 

determinado o momento em que as moças deviam partir do seio de sua família de origem para 

constituir sua própria família. Esse momento de transição obedece a determinados ritos de 

passagem: namoro, noivado e casamento. É um momento culturalmente valorizado, de modo 

que a vinculação mulher-casamento dentro da construção histórica dos papéis femininos foi 

de tal sorte estreita que, durante muito tempo, a condição de casada significou quase que uma 

predestinação para a vida das jovens (Del PRIORE, 2004). As condições pelas quais a autora 

representa sua partida são indicativas de que à sua maneira ela buscou seguir a predestinação 

de sua condição feminina, mas também a oportunidade de poder desenvolver sua aptidão: 

“achei quem me quisesse. / Sim, que esse não estava contaminado dos princípios goianos, / de 

que moça que lia romance e declamava Almeida Garrett / não dava boa dona de casa”.  

 

                                                 
89 Encontramos na biografia romanceada Cora Coragem Poesia (Tahan, 2002)  referência a este momento. De acordo com a 

biografa, a autora saiu de Goiás em 1911, grávida e fugida da família para viver em São Paulo com Cantídio Tolentino de 

Figueiredo Brêtas.  Em depoimento público, entretanto, a autora faz o apagamento deste episódio “Quando eu cheguei na 

idade do casamento, da aspiração de um casamento, tive muito medo de ficar moça velha sem casar. Era o que havia nessa 

cidade, e eu me apeguei com Santo Antônio e Santo Antônio me mandou um paulista aqui, 22 anos mais velho que eu, e eu 

me casei com ele. Casei-me em 1910, em 1911 ele quis voltar para São Paulo, e eu fui com ele. E no Estado de São Paulo eu 

vivi 45 anos encaixados, sem voltar a Goiás [...]. ( Cora Coralina conta um pouco da tua história, Mulherio. São Paulo, julho 

de 1983.  
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5.3.5 Contexto social e contexto cognitivo da maturidade 

O período da maturidade compreende o vivido fora da cidade de Goiás (de 1911 a 1956).  No 

contexto social da época, a mulher é situada no espaço doméstico, de modo a ser representada 

como a responsável pela administração do lar criando os filhos saudáveis e nutridos. O 

homem é representado como o provedor da família, trazendo o dinheiro e seu prestígio social 

para serem administrados pela mulher. No caso da viuvez, a mulher continua sendo 

representada dentro de casa e sem participação na vida social. Nesse sentido a viuvez é um 

estado de vida representada pela solidão. Cora se representa como uma mulher em conciliação 

com as determinações sociais, de forma a estar de acordo com o contexto social da época. Em 

outros termos, embora tenha fugido de sua família com um homem casado (não permitido), 

ela atua no contexto social como membro feminino de uma família constituída de classe 

média (o que é permitido). 

A ausência do marido
90

 é sugerida, na medida em que a autora se representa sozinha, 

assumindo o papel de mãe e provedora “Crescestes numa escola de luta e trabalho, [...] / E a 

velha mãe sozinha / devia ainda um exemplo / de trabalho e de coragem”
91

. Os valores 

negativos relacionados a ausência do marido são representados pela dedicação solitária aos 

filhos. Isso reforça a imagem de mulher corajosa e dedicada à família, o que vai de encontro 

aos valores positivos relacionados à conformidade do gênero feminino na sociedade. 

  

5.3.6 Maturidade: maximização e minimização estratégicas  

Nos poemas, os traços da memória se reúnem para desenhar a trajetória da vida 

conjuntamente ao ethos que a autora deseja fixar por meio das repetições dos mesmos núcleos 

de lembranças. Trata-se de uma memória que busca integrar os fragmentos de lembranças 

como quem tece o seu mito pessoal, em função do qual o indivíduo se reconhece e deseja ser 

reconhecido. Nesse sentido, a autora maximiza valores, conforme seus interesses e seus 

objetivos; da mesma forma minimiza o que lhe é desfavorável. Com essa estratégia, Cora 

Coralina se autorrepresenta no período de sua maturidade, valorizando positivamente o 

trabalho e a dedicação aos filhos, de maneira a obter a “segurança do lar com unidade e 

agregação”:  

                                                 
90 Cora Coralina ficou viúva em 1934, mas desde 1929 seu marido havia fixado residência em Salto Grande, interior de SP, 

em razão de ter sido nomeado para uma comarca nessa região. Nesse período, Cora Coralina e seus filhos foram para a 

capital paulista, a fim de que eles tivessem elhores oportunidades de estudo (BRITO & SEDA, 2011). 
91 CORALINA, Cora. Errados rumos. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 73-75. 
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E fui caminhando, caminhando... / E me nasceram filhos. / E foram eles, 

frágeis e pequeninos,/carecendo de cuidados,/crescendo devagarinho./  E 

foram eles a rocha onde me amparei, / anteparo à tormenta que viera sobre 

mim. / [...] Removi pedras, quebrei as arestas da vida e plantei roseiras. / 

Fostes, para mim, semente e fruto. / Na vossa inconsciência infantil./Fostes 

unidade e agregação. / Crescestes numa escola de luta e trabalho. 

 

Embora a referência à figura masculina esteja implicita em “me nasceram filhos”, pelo 

intertexto da obra é possível pressupor sua viuvez em “Deserta a longa estrada./Mortas as 

mãos viris/ que se estendiam às minhas”. Assim, autora projeta a imagem de mãe e com ela se 

identifica, ressaltando qualidades pontuais para essa imagem, tais como:  cuidadosa  

(“frágeis e pequeninos, / carecendo de cuidados, / crescendo devagarinho”),  que encontrou 

motivação nos filhos (“E foram eles a rocha onde me amparei / anteparo à tormenta que viera 

sobre mim”),  forte e corajosa  (“Removi pedras, quebrei as arestas da 

vida”), resiliente  (“e plantei roseiras”), trabalhadora e exemplar (“Crecestes numa 

escola de luta e trabalho”). Essas qualidades compõem a imagem discursiva de mãe exemplar. 

É esse o momento em que o herói adquire o poder por meio da tarefa de criar os filhos. O 

modelo cognitivo relacionado à aquisição do poder do herói é de quem aceita passivamente 

sua tarefa de mãe e aprende com ela. A aquisição do poder se manifesta sintaticamente no 

texto na passagem de construções passivas - “[...] me nasceram filhos”, “[...] a rocha onde me 

amparei”, “[...] tormenta que viera sobre mim” - para as construções ativas - “Removi pedras, 

quebrei as arestas da vida e plantei roseiras” (cf. DIAS, 2008).  

A infância - e por extensão a juventude - são fases muito exploradas e se constroem 

solidificando núcleos recorrentes. A maturidade, por sua vez, não segue a mesma estratégia de 

rememoração poética. A abundância de lembranças associadas à infância e juventude se 

contrapõe à minimização da maturidade, em especial as imagens do marido e do casamento, 

obscurecidas na obra poética. Para Thomson, “as reminiscências podem ser temerárias e 

dolorosas se não correspondem às histórias ou mitos normalmente aceitos, e talvez por isso 

tentemos compô-las de modo a ser ajustarem ao que é normalmente aceito” (THOMSON, 

1997, p.58).  O foco está no trabalho e nos filhos: 

Morro acima. Serra abaixo./Ninho vazio de pedras./Eu avante na busca 

fatigante/ de um mundo impreciso, /todo meu. /feito de sonho incorpóreo/e 

terra crua. /Bandeiras rotas, despedaçadas, /quebrado o mastro na luta 

desigual./ Sozinha,  pisada. Nua. Espoliada, assexuada./Sempre caminheira, 

removendo pedras./ Morro acima. Serra abaixo./ Longa procura de uma 
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fuma escura,/ fugitiva a me esconder./ Escondida no meu mundo./Longe... 

Longe.../ Indefinido longe, nem sei onde. 
92

 

 

Olha para estas mãos/de mulher roceira,/esforçadas mãos cavouqueiras. / 

Pesadas, de falanges curtas,/sem trato e sem carinho./Ossudas e 

grosseiras./Mãos que jamais calçaram luvas./ Nunca para elas o brilho dos 

anéis./Minha pequenina aliança./Um dia o chamado heróico emocionante:/- 

Dei Ouro para o Bem de São Paulo./Mãos que varreram e 

cozinharam./Lavaram e estenderam/roupas nos varais./Pouparam e 

remendaram./Mãos domésticas e remendonas.
93

 

 
Antes, lá longe, no passado, parindo filhos e criando filhos/e plantando 

roseiras, lírios e palmas, avencas e palmeiras,/em Jaboticabal, terra de meu 

aprendizado de viver,/ terra de meus filhos.
94

 

 
Filhos, fostes pão e água no meu deserto./Sombra na minha solidão./Refúgio 

do meu nada./Removi pedras, quebrei as arestas da vida e plantei 

roseiras./Fostes, para mim, semente e fruto./Na vossa inconsciência 

infantil./Fostes unidade e agregação. /[...]Crescestes numa escola de luta e 

trabalho,
95

 

 

Portanto, contrariando a expectativa criada na fase da juventude, em que “a solidão de 

solteira” incomodava e lhe fazia sonhar com o “estado de casada”, com “a presença de 

homem, casa da gente mesma”, na fase da maturidade há um apagamento estratégico sobre a 

vida conjugal. Ao contrário do que ocorre nas narrativas biográficas femininas, a autora não 

incorpora o casamento - período de realização do sonho juvenil. Esse apagamento termina por 

maximizar a maternidade e o trabalho no período da maturidade. Importante ressaltar ainda 

que em toda obra autobiográfica da autora, poucas ocorrências nos fornecem pistas sobre o 

marido: 

Um dia caiu na rede / meu peixe-homem... / todo de escamas luzidias / todo 

feito de espinhos e espinhas.
96

 

E achei quem me quisesse. / Sim, que esse não estava contaminado dos 

princípios goianos, / de que moça que lia romance e declamava Almeida 

Garrett / não dava boa dona de casa
97

 

E fui caminhando, caminhando.../E me nasceram filhos
98

 

                                                 
92CORALINA, C. Cântico primeiro de Aninha. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: 

Global, 2007, p. 24-26. 
93 Idem. Estas mãos. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 62 -64. 
94 Idem. Cigarra cantadeira e Formiga diligente. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: 

Global, 2007, p. 47-48. 
95 Ibidem, loc. cit. 
96 Idem. Rio Vermelho. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 47-49. 
97 Idem. Aquela gente antiga II. Educação In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: 

Global, 2007, p. 43-44 
98 Ibidem. Semente e fruto, p. 76-77. 
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Deserta a longa estrada./Mortas as mãos viris/que se estendiam às minhas 

[...] ./  Sozinha.../Nua. Espoliada. Assexuada
99

 

 

Na pesquisa historiografia encontramos como data do falecimento do marido o ano de 1934. 

Cora nessa época contava 45 anos. Viúva e com filhos ainda por criar dedicou-se 

intensivamente ao trabalho. Durante esse período, percorreu muitas cidades do interior de São 

Paulo, dentre elas Jaboticabal, Penápolis e Andradina. Em geral seu trabalho estava 

relacionado à terra: cultivava flores e vendia mudas e foi sitiante. Mas também trabalhou 

como vendedora de livros para a livraria José Olympio e foi comerciante. O período que 

viveu em São Paulo não é matéria de sua autobiografia, apenas Jaboticabal é representada: 

 

Antes, lá longe, no passado, parindo filhos e criando filhos/ e plantando 

roseiras, lírios e palmas, avencas e palmeiras,/ em Jaboticabal, terra de meu 

aprendizado de viver, / terra de meus filhos.
100

 

 

Cidade das Rosas./Terra de meus filhos/onde fiz meu duro aprendizado de 

vida/ e relembro sempre/ amigos e vizinhos/ incomparáveis/ Para eles esta 

página/ de humilde gratidão
101

 

 

 

Os lugares por onde passou nesse período são representados, mas não na estrutura 

autobiográfica. É o caso dos poemas “Cântico de Andradina”, “Cidade de Santos”, “Pouso de 

Boiadas”, “Trem de Gado”. 

 

 

5.3.7 Velhice: símbolo do retorno 

O marco da fase da velhice é o retorno a Goiás. A decisão de retornar e viver sozinha na Casa 

Velha da Ponte recebeu uma versão poética construída em tom de epopeia, na qual o chamado 

das “pedras” às “raízes ancestrais” constitui o apelo capaz de motivar e “despedaçar [...] 

correntes de afeto” provocando o seu afastamento dos filhos.  

 

Do perdido tempo./ Do passado tempo/escuto a voz das pedras:/Volta... 

Volta... Volta.../ [...] Vestida de cabelos brancos/voltei sozinha à velha casa, 

deserta.
102

 

                                                 
99 CORALINA, C. Errados rumos. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p. 73-75 
100 Idem. Cigarra cantadeira e Formiga diligente. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: 

Global, 2007, p. 47-48. 
101 Idem. Jaboticabal II. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002,  p. 40. 
102 Ibidem. O Chamado das Pedras., p. 94 -97. 
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Fiz a caminhada de retomo às raízes ancestrais. / Voltei às origens da 

minha vida, / escrevi o "Cântico da Volta". Assim devia ser. / 
103

 

 

Que força a fez despedaçar correntes de afetos / e trazê-la de volta às 

pedras lapidares do passado?/ Sozinha, sem medo, [...]
104

 

 

O retorno é um momento bastante significativo, pois é o momento de avaliar o percurso. É o 

fechamento de ciclo e a possibilidade de um (re)começo. Para o herói é o fim de um ciclo de 

aventuras e desbravamento, sendo por isso, o momento também de avaliar “lucros e perdas” e 

descobrir talvez, como a própria autora sugere, que as “perdas” tenham sido os “acertos” e os 

“lucros”, os “erros”. A velhice é representada como um momento de reflexão:  

Revendo o passado,/ balanceando a vida.../ No acervo do perdido, / no tanto 

do ganhado / está escriturado: / "- Perdas e danos, meus acertos / -Lucros, 

meus erros ./ Daí a falta de sinceridade nos meus versos”.
105

 

 

A experiência do tempo vivido é o mote para sua escrita autobiográfica. Nesse sentido, a 

maneira como a autora percebe sua experiência de vida é assumida em associação ao seu 

projeto literário, mas esse é gestado a partir do campo de possibilidade em que Cora se 

encontra. Podemos supor que o campo de possibilidades que se esboça para ela, no seu 

retorno, conservava constrangimento e limitações. Daí o início da prova suprema do herói: é 

preciso encarar o impacto do retorno
106

 e as coerções sociais que dificultam sua reintegração à 

cidade. O retorno, então, simboliza não apenas o momento da reflexão, mas também o 

momento de se esboçar um projeto de vida para essa fase, a prova final para o herói:  

 

Tão escura a noite da minha vida.../Indiferentes ou vigilantes./ Tanto 

tropeço./Na frente marcando o caminho a candeia apagada.
107

 

 

Minha filha, junto a teus irmãos não lamentem nem digam,/ Coitada da 

mamãe.../ Ninguém é coitada, nem eu./ Somos todos lutadores. /[...] Não te 

queixes jamais das mãos vazias que sacodem lama./ E pedaços rudes de um 

passado morto não sejam revividos,/ sem mais empenho senão enxovalhar, 

ferir e destruir.
108
 

 

                                                 
103 CORALINA, C. Semente e Fruto. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 

2007, p.84 -85  
104 Ibidem. Meu vintém perdido, p. 51-53. 
105

 Ibidem. loc. cit. 
106 E quando eu cheguei não fui recebida com festas, nem com flores, nem com fogos e nem com música, cheguei como uma 

estrangeira em sua própria terra.(...) A minha chegada me deu um impacto muito violento. Com o passar do tempo (...) fui me 

acomodando, me integrando, me identificando com a minha cidade.( Cora Coralina, in Cora Coralina- Especial literatura nº 

14, 29/01/85. TVE, arquivo audiovisual, Apud Delgado, 2003) 
107 CORALINA, C. loc. cit. 
108

 Ibidem. loc. cit. 
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Em sua autorrepresentação, a mulher que retorna a mesma Casa Velha da Ponte de onde 

partiu “Altas horas. Mortas horas./ há cem anos...”109 em busca do seu destino não é a mesma 

que regressa
110

. Já velha e com uma considerável experiência de vida, o reencontro com a 

cidade lhe impõe o encontro com o passado no presente. E nesse processo tem início, para a 

autora, a organização cognitiva da realidade que começa a experienciar. A relação entre a 

autora e a cidade de reinicia num jogo de identificação. Nas palavras de Halbwachs, “O 

reencontro com a cidade passa para o primeiro plano da ideia que o sujeito tem de si mesmo” 

(HALBWACHS, 2006, p. 159): 

  

Vestida de cabelos brancos / voltei sozinha à velha casa, deserta. 
111

/ [...]. 

Ninguém me conhecia. Nem eu reconhecia alguém. / Quarenta e cinco anos 

decorridos. / Procurava o passado no presente [...]
112

 

 

 

Não procures jamais o passado no presente.113 

 

Caminhando e cantando/[...] plantando e produzindo,/ele estava esquecendo 

angústias/ do presente/ e enchendo a tulha do futuro.
114

 

 

lentamente fui identificando a minha gente
115

 

 

 

No regresso à cidade o desafio é se ajustar às condições presentes, mas também se deparar com 

o julgamento de valor que algumas pessoas mantiveram sobre sua pessoa em decorrência do 

episódio de sua saída da cidade
116

. Encontramos no “Cântico da Volta” importante referência às 

circunstâncias difíceis deste momento: 

                                                 
109 CORALINA, C.  Rio Vermelho. In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. 20. Ed. São Paulo: Global, 

2001, p.79 a p.83. 
110 Em 1956, aos 67 anos, depois de passar quarenta e cinco anos em São Paulo, Cora Coralina volta para a cidade de Goiás 

onde passa a viver sozinha na Casa Velha da Ponte, dedicando-se à confeccção de doces e ao projeto, até então adiado, de 

escrever e publicar seus livros. Viúva desde 1934, ela realizou várias atividades para garantir o sustento dos filhos. Depois de 

criá-los e de batizar os seus netos, ela resolve voltar para sua cidade de origem e viver sozinha. ( Delgado, 2009) 
111 CORALINA, C. Chamado das pedras. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p.94 à p. 95. 
112 Idem. Voltei. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p.68 a p. 69. 
113 Idem. A casa do berço azul. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p.33 à p. 35. 
114 Idem. As espigas de Aninha. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, 

p.149 – 150. 
115 Ibidem. Voltei, p.135-136. 
116 Embora muitos que a conheceram na infância e na juventude já estivessem mortos na ocasião de seu retorno à cidade, o 

episódio de sua saída nunca foi esquecido. É amplamente conhecido até hoje na cidade. Em nossa recente visita a cidade 

constatamos a presença dessa memória acompanhada em grande parte por juízo de valor negativo, tais como “Cora ficou 

famosa e ninguém fala que ela envergonhou a família dela e a cidade, fugindo na garupa de burro com um homem casado lá 

pros rumos de São Paulo”. Verificamos também no trabalho de Andreia Delgado (2003) depoimentos semelhantes: “nossa 

cidade tem o escol da cultura goiana, e o povo sabe posicionar-se nos seus moldes morais . Como estimar uma mulher que 

todo mundo sabe que montou na garupa de não sei quem, um homem de fora, que era casado e foi embora?”, “Quando Anica 

namorou com um homem casado, ela não contou nem para mamãe, que era íntima dela, mamãe não sabia de nada. Foi uma 
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Sombras do passado deslizam pelas ruas estreitas e curtas, quebradas em 

ângulos imprevistos, abrindo-se em largos de simetria obsoleta. /Vou 

identificando os da minha geração e encarando de frente e inquirindo de 

perto os que sabem mais do que eu.
117

  

A urgência do trabalho para manter-se, saldar alguns compromissos e o encaminhamento de 

seu projeto literário ocupa-lhe o tempo. E também esse momento, tanto quanto outros em que 

sentiu sobre si a chama acesa dos preconceitos, buscou transformar em matéria de sua poética.  

 

Não te deixes destruir... / Ajuntando novas pedras / [...] Recria tua vida, 

sempre, sempre. / Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. / 

Faz de tua vida mesquinha / um poema.
118

 

 

5.3.8 Contexto social e contexto cognitivo da velhice  

Embora em seu discurso oficial, a autora tenha indicado que a atividade com os doces tenham 

sido iniciado em 1965, Brito & Seda (2009) apresentam registros comprobatórios que indicam 

o início da atividade de doceira desde 1956, ano de sua chegada à cidade, quando começou 

produzindo informalmente doces para presentear amigos, vizinhos e parentes. Logo que 

conseguiu atestar a aceitação de seus doces começou a comercializá-los. Além dos doces, 

cultivava no próprio quintal verduras e legumes e os vendia (DELGADO, 2003). Era o quintal 

da Casa Velha da Ponte, por essa época, horta e pomar de onde inicialmente eram colhidos os 

frutos que, pelas mãos de “D. Cora” (como era conhecida) se transformavam em doces.       

Na Casa Velha da Ponte, a autora lida com o cotidiano da produção e venda de doces
 119

 e, 

concomitante a esse ofício, dá inicio ao seu projeto literário. É a condição de doceira que vai 

abrindo o espaço para sua reintegração social e a negociação de sua identidade. Sabemos que, 

no modelo social capitalista ocidental, a velhice, sobretudo na contemporaneidade da autora, 

era vista como um período improdutivo, porque, perdendo a força de trabalho, o velho 

deixava de ser útil para a sociedade. Aqueles de uma classe social favorecida ainda podiam se 

                                                                                                                                                         
mágoa muito grande, todos da família ficaram mal com aquilo. A mãe dela ficou doente, envergonhada dela ter feito aquilo. 

A mãe dela ficou sem sair na rua muito tempo, ficou trancada em casa”( depoimento de um parente). 
117 CORALINA, C. Aninha e suas pedras. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: 

Global, 2007, p.148. 
118 Ibidem, loc cit. 
119 O retorno foi principalmente motivado pelo fato de ter sido nomeada testamenteira da Casa Velha da Ponte. Diante da 

necessidade de custear o inventário, passou a confeccionar doces e vendê-los o que se constituiu numa importante estratégia 

não apenas para saldar as dívidas, mas também para manter-se sem precisar da ajuda.( Delgado, 2003)  
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defender dessa desvalorizalção social (BOSI, 1994), mas certamente esse não era o caso de 

Cora Coralina. Podemos apreender em sua autorrepresentação o significado que ela atribui à 

velhice, em oposição ao modelo tradicional capitalista:  

Fiz doces durante quatorze anos seguidos./ganhei o dinheiro 

necessário./Tinha compromissos e não tinha recursos. 
120

 

 

Que tenho sido, senão cigarra cantadeira e formiga deligente/desse longo 

estio que se chama Vida...
121

 

 

 Minhas mãos doceiras.../Jamais ociosas. Fecundas. Imensas e 

ocupadas./Mãos laboriosas. [...]
122

 

 

  

A sua experiência pessoal da velhice  não se enquadra no modelo social para essa categoria. 

Todavia, os valores e temas da vida, embora sejam individuais, fazem parte de um todo maior 

que é a cultura na qual o sujeito está inserido, e isso influencia em suas decisões pessoais e, de 

alguma forma, lhe aponta a direção sobre suas ações. Assim, ainda que  autora se distancie do 

modelo reconhecido socialmente para velhice, já que se representa ativa, produtiva e 

autônoma, é possível apreender em sua  representação o fato de que os sujeitos decidem 

também com base em opiniões, valores e representações sociais (PRAGER, 1997). A 

necessidade de estar inserida socialmente,  de sentir-se parte da cultura faz com que muitos 

fatores relacionados aos sentidos dados à vida sejam construídos em conformidade com os 

valores compartilhados pela coletividade. Assim, a representação de si mesma como “mais 

doceira e cozinheira / do que escritora” aponta não apenas para a produtividade na velhice, 

mas também para a conformação do gênero feminino  associada a essa fase da vida. Sabemos 

que, não apenas na sociedade goiana daquele momento, mas ainda hoje na sociedade 

brasileira, há uma forte tendência em associar a imagem da mulher ao trabalho doméstico, 

sendo, sobretudo, o código da comida, como diz Da Matta
123

, o que mais está relacionado ao 

trabalho feminino. São os desdobramentos desse código “[...] que acabam ajudando a situar a 

mulher e o feminino no seu sentido talvez mais tradicional.” (Da MATTA, 1984, p. 51). 

Ancorada nessa representação tradicional da imagem feminina, Cora reforça o contorno de 

sua imagem na velhice associada ao trabalho de doceira e a vida humilde das mulheres 

goianas. Essa é a identidade social que configura o lugar de onde emerge a voz da autora: 

                                                 
120 CORALINA, C. Semente e fruto. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 

2007, p.84 a p. 85. 
121 Ibidem. Cigarra Cantadeira e Formiga Diligente, p. 47. 
122 Idem. Estas Mãos. In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p.62 a p.64. 
123 De acordo com este mesmo autor, o tipo de comida nos ajuda a classificar coisas, pessoas e até mesmo ações morais 

importantes para nós. Por exemplo, é muito comum “equacionamos simbolicamente a mulher com a comida e o doce com o 

feminino” (ibidem.p.52). 
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Sou mulher operária e essa segurança me engrandece,/é o apoio e uma 

legitimação do que sou realmente.
124

/Sou mais doceira e cozinheira / do que 

escritora, sendo a culinária / a mais nobre de todas as Artes: (...)
125

 

 

Senhor, fazei com que eu aceite /minha pobreza tal como sempre foi./Que 

não sinta o que não tenho (...) Que eu possa agradecer a Vós,/minha cama 

estreita,/minhas coisinhas pobres,/minha casa de chão,/pedras e tábuas 

remontadas.
126

 

 

Dada a forma como a autora representa a velhice a partir de sua experiência, o conhecimento 

social é reconfigurado por ela, pelo fato dela se manter profissionalmente ativa nesse período 

da vida e sustentar-se por meio do seu trabalho: culturalmente, na idade adulta o mantenedor 

são os pais e os mantidos são os filhos, que lhes devem obediência; na velhice, o mantenedor 

são os filhos e os mantidos são os pais, que passam a se submeter aos filhos. Desse modo, 

tem-se que as formas de conhecimentos sociais representadas individualmente a partir das 

experiências pessoais podem modificar as cognições sociais. 

Sociocognitivamente, as limitações físicas do declínio do corpo estão associadas ao declínio 

da participação social. As pessoas não-idosas percebem a velhice como uma ameaça que se 

apresenta inevitável, um processo gradual da diminuição das forças e capacidades, um 

período difícil que traz alteração da qualidade de vida, queda de status social e profissional. 

Dessa forma, o declínio do corpo corresponde também ao declínio social e  econômico: para a 

maioria dos idosos, asilados e empobrecidos, a velhice é um não ser, época em que o 

indivíduo se vê como um vencido (NOVAES, 1997). Esse contexto social atribui ao velho um 

papel não valorizando dentro de uma estrutura capitalista, de modo que as representações 

de velho, as quais Cora Coralina se contrapõe, constituem o protótipo ou modelo cognitivo 

idealizado (LAKOFF, 1987) dessa categoria, enquanto representação do idoso em nossa 

cultura. 

Tal representação prototípica é o que guia nossa percepção de velho (e, consequentemente de 

velhice), de modo a atribuir valor (negativo) a esse estado do ser / fase da vida, embora 

modelos menos prototípicos, como o caso de Cora Coralina, possam receber valores positivos 

e modificar, dessa forma, a percepção social em relação ao idoso.  

 

                                                 
124 CORALINA, C. Meu vintém perdido. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: 

Global, 2007, p. 51-55. 
125 Idem. Cora Coralina, quem é você? In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p.81 à p. 85. 
126 Ibidem. Humildade, p.59-60. 
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5.3.9 Cora Coralina entrelaçada à cidade de Goiás 

Em 1965 a autora consegue publicar seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e 

Estórias Mais, pela editora José Olympio, mas não alcança notoriedade. Os exemplares 

passam a ser vendidos, juntamente com os doces, aos turistas que estão descobrindo Goiás 

como roteiro turístico do centro oeste brasileiro. No trabalho de representação de si, o espaço 

da cidade, sobretudo no seu primeiro livro Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, 

inscreve-se como espaço da memória social, estando por isso em consonância com as crenças 

e valores sociais. Por meio do que Morin (2011) denomina complexo mágico, a autora projeta 

a imagem da cidade e com ela se identifica, criando uma imagem cosmomórfica fundamental 

de si mesma, a qual ela outorga vida e projeta sua aspiração de transgredir o espaço e o 

tempo: 

 

Goiás minha cidade.../ Eu sou aquele teu velho/muro verde de avencas/onde 

se debruça/um antigo jasmineiro, /cheiroso/na ruinha pobre e suja./ Eu sou 

estas casas/encostadas/ cochichando umas com as outras./ Eu sou a 

ramada/dessas árvores,/ sem nome e sem valia,/sem flores e sem frutos, /de 

que gostam/a gente cansada e os pássaros vadios. / [...] Eu sou a dureza 

desses morros, /revestidos/enflorados,/lascados a machado,/lanhados,/ 

lacerados./Queimados pelo fogo./Pastados./Calcinados/ e renascidos
127

 

 

Vive dentro de mim/uma cabocla velha/de mau-olhado,/ acocorada ao pé do 

borralho/ [...]Vive dentro de mim/a lavadeira do Rio Vermelho./ [...]Vive 

dentro de mim/a mulher cozinheira./ [...] Vive dentro de mim/a mulher do 

povo./Bem proletária./Bem linguaruda/ [...] Vive dentro de mim/ a mulher 

roceira./ - Enxerto da terra,/ meio casmurra./ Trabalhadeira./ 

Madrugadeira./ Analfabeta./ [...] Vive dentro de mim/ a mulher da vida./ 

Minha irmãzinha.../ tão desprezada,/ tão murmurada.../ Fingindo alegre seu 

triste fado
128

 

 

Sou mulher como outra qualquer./Venho do tempo passado/ e trago comigo 

todas as idades./Nasci numa rebaixa de serra/ entre serras e morros./ 

"Longe de todos os lugares"./ Numa cidade de onde levaram/ o ouro e 

deixaram as pedras.
 129

 

 

 

A escrita é a tentativa de unir passado e presente na busca da afirmação de uma identidade 

positiva. Kaufman (1987) afirma que a adaptação na vida na velhice é um processo em que 

                                                 
127 CORALINA, C. Minha Cidade In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. 20. Ed. São Paulo: Global, 2001, 

p. 34 à 36. 
128 Ibidem. Todas as vidas, p.31-33. 
129 Idem. Cora Coralina, quem é você? In:______. Meu livro de cordel. 11. Ed. São Paulo: Global, 2002, p.81-85. 
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passado e presente estão em interação: o passado precisa ser organizado e compreendido para 

ajudar o enfrentamento de presente. Rememorar para a autora, portanto, transforma-se em 

estratégia para se relacionar com o presente e se reconciliar como passado: 

 

Não te deixes destruir.../Ajuntando novas pedras/ e construindo novos 

poemas./Recria tua vida, sempre, sempre./Remove pedras e planta roseiras e 

faz doces. Recomeça./ Faz de tua vida mesquinha/ um poema./ E viverás no 

coração dos jovens/ e na memória das gerações que hão de vir.
130 

 

O entrelaçamento entre a imagem da autora e da cidade é uma estratégia de identificação 

multiplicada continuamente pela mídia, tornando Cora Coralina uma personagem mítica, 

cujos atributos são valorizados como exemplares e capazes de traduzir os anseios não apenas 

da comunidade local em se tornar visível para o resto do país, mas também reflete os valores 

que a sociedade brasileira vem buscando atribuir, sobretudo à mulher e a velhice. Trataremos 

disso no Capítulo 6. Aqui importa apreender os significados construídos pela autora sobre sua 

relação com a cidade. Nesse sentido, o que buscamos é entender  em que medida as imagens 

da cidade se constituem inseparáveis da imagem  de si mesma e a influência dessa relação na 

construção do mito da autora. De acordo com Halbwachs, o espaço ocupado por um indivíduo 

é o espaço ocupado pelo grupo, de modo que não é o indivíduo isolado e sim o indivíduo 

enquanto membro de um grupo que participa da configuração dada ao espaço. Assim, 

Cada aspecto desse espaço ocupado, cada detalhe desse lugar tem um 

sentido que só é inteligível para os membros do grupo, porque todas as 

partes do espaço que ele ocupou correspondem a outros tantos aspectos 

diferentes da estrutura e da vida de sua sociedade, pelo menos o que nela 

havia de mais estável (HALBWACHS, 2003, p.160). 

 

Os homens são inseparáveis das pedras de sua cidade, isto é, das construções espaciais que 

perduram no tempo da memória social. De acordo com Halbswachs, “o lugar ocupado por um 

grupo não é como um quadro-negro no qual se escreve e depois se apaga números e figuras” 

(HALBSWACHS, 2003, p. 159). O local que recebeu a marca de um grupo e vice-versa 

permite que se recupere a memória histórica e social de um grupo. Nesse sentido, as 

representações da autora relacionando sua imagem à da cidade é representativa da memória 

histórico-social de um grupo que viveu o passado histórico da cidade, conforme se lê em  

“Venho do tempo passado/ e trago comigo todas as idades./Nasci numa rebaixa de serra/ entre 

                                                 
130 Idem. Aninha e suas Pedras. In:______. Vintém de Cobre/Meias Confissões de Aninha. 9. Ed. São Paulo: Global, 2007, p. 

51-55. 
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serras e morros./ "Longe de todos os lugares"./ Numa cidade de onde levaram/ o ouro e 

deixaram as pedras”. 

Sua experiência da velhice, assim como a da infância, foi construída na cidade, mais 

precisamente na Casa Velha da Ponte. Nas palavras de Bachelard, “a casa é nosso canto no 

mundo” (BACHELARD, 1974, p. 358). Em muitos poemas, a Casa Velha da Ponte foi muito 

mais do que isso. Ela, entrelaçada à imagem da autora, é evocada como testemunha do 

passado e do presente. Tornou-se um símbolo, cujo significado terminou por fazer desse 

espaço a materialidade museológica da vida e da obra de Cora Coralina, mas também da 

história da cidade que se mescla com a vida da autora.  

Considerando as identidades sociais enquanto simbólicas e partindo da própria discussão da 

natureza do “simbólico”, Haesbaert e Araújo ressaltam que os símbolos que compõem uma 

identidade não são construções aleatórias e arbitrárias, eles precisam ancorar-se em referentes 

materiais (HAESBAERT e ARAÚJO, 2007). Uma das bases que pode dar mais consistência e 

eficácia ao poder simbólico na construção identitária diz respeito aos referenciais espaciais, 

materiais aos quais a identidade e faz referência (HAESBAERT e ARAÚJO, 2007). 

O discurso de Cora Coralina terminou por produzir determinada forma de ver a cidade de 

Goiás. A memória autobiográfica da autora é uma forma específica de construir e manter a 

memória social sobre si mesma entrelaçada à memória sobre a cidade. Nesse sentido, 

ressignificar a si mesma foi também ressignificar a cidade que saiu de sua obscuridade desde 

a transferência da capital do Estado para Goiânia e se transformou em ponto turístico. 

Contudo, o alcance mais abrangente suscitado pelas imagens arquetípicas de sua trajetória 

heroica e a imagem de artesã e guardiã da memória coletiva encontraram ressonância na 

sociedade brasileira. Por meio de Cora Coralina o olhar da sociedade sobre a velhice, o 

trabalho humilde, as coisas simples da vida, as lutas pessoais de cada um, ganharam uma 

dimensão outra.  

 

5.4 Considerações finais  

Ao examinarmos as representações discursivas da autora Cora Coralina, nosso objetivo foi 

compreender a maneira pela qual suas representações construíram a tessitura mítica em torno 

da imagem de si mesma (ethos). Concluimos que a prória autora, a partir de sua autobiografia 

poética, inicia a construção social de seu mito pela seguinte estratégia: a) cancelamento das 
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cognições sociais os valores negativos atribuídos às suas ações individuais representadas 

simbólicamente pela saída e retorno à cidade de Goías após tê-la abandonado “em busca de 

seu destino”; b) minimização do período da maturidade, focalizando apenas a criação dos 

filhos, representando-se como mãe cuidadosa, forte, resiliente, c orajosa, trabalhadora; c) 

maximização os períodos da infância e da velhice, relacionando-os estreitamente à cidade de 

Goiás, instaurando-se como testemunha “de um tempo para sempre perdido”. 

O tempo vivido na cidade durante primeira parte da vida e seu retorno na velhice é o mote 

para sua escrita autobiográfica, de modo que seu projeto literário se integra à sua experiência 

de vida e é gestado a partir do campo de possibilidade em que a autora se encontra no 

presente de sua rememoração. As referências ao casamento
131

 são estrategicamente 

obscurecidas e a maternidade é lembrada como marco biográfico feminino. Com relação à 

cidade verificamos que existe um entrelaçamento entre a imagem de si mesmo e a da cidade 

nos aspectos geográfico, urbanístico, social e histórico. Tais representações conferem o tom 

memoralístico da escrita autobiográfica da autora de modo que de forma bastante 

prepoderante confere a imagem de si    um estatuto mítico de alguém que se constrói 

discursivamente como testemunho vivo da história da cidade, conforme se lê em  “Venho do 

tempo passado / e trago comigo todas as idades. / Nasci numa rebaixa de serra/ entre serras e 

morros. / "Longe de todos os lugares". Numa cidade de onde levaram/ o ouro e deixaram as 

pedras. 

Esta primeira parte da análise partiu da identificação da situação comunicativa que inscreveu 

os participantes comunicativos produtor/leitor no contexto discursivo. Identificamos como 

pacto autobiográfico o contrato comunicativo entre tais participantes. Direcionamos nossa 

análise para dimensão da produção e entendemos o sujeito discursivo dessa dimensão como 

autor, responsável pelas representações autobiográficas. Na autobiografia, a situação 

comunicativa se estabelece ativando o pacto autobiográfico. Em relação ao contexto 

discursivo, embora Cora Coralina seja um pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto 

Bretas e, embora em alguns textos a autora se refira a sim mesma como Aninha, fazendo 

alusão a seu nome de batismo, por meio das apresentações e prefácios das obras inferimos que 

esses três nomes designam a mesma pessoa, de modo a instaurar, dessa forma o pacto 

autobiográfico que guiará os sentidos produzidos na leitura da obra. Assim, 

                                                 
131 Pelo levantamento historiográfico identificamos que a autora deixou a cidade em 1911 na companhia de um homem mais 

velho e separado da primeira esposa, ela contava nesta época 22 anos. Em 1956, aos 67 anos, retornou à cidade sozinha após 

ter criados os filhos. 
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atribuímos validade às representações da autora, que se posiciona como testemunha da 

história referente aos períodos evocados. 

Quadros síntese dos contextos sociais  e contextos cognitivos 

Vimos que o contexto cognitivo e o contexto social são modelos de conhecimento que se 

articulam dialeticamente nas representações autobiográficas da autora. O contexto social é o 

construto mental que ativa os conhecimentos sociais de grupo ou extragrupo. O contexto 

cognitivo é o construto mental ativado pelos conhecimentos pessoais. Nas representações 

autobiográficas de Cora Coralina estes dois tipos de contexto se relacionam dialeticamente de 

modo que  o contexto cognitivo se define como representação particular com base no contexto 

social.  

  

Síntese do contexto discursivo  

Esta primeira parte da análise partiu da identificação da situação comunicativa que inscreveu 

os participantes comunicativos produtor/leitor no contexto discursivo. Identificamos como 

pacto autobiográfico o contrato comunicativo entre tais particiapantes. Direcionamos nossa 

análise para dimensão da produção e entendemos o sujeito discursivo dessa dimensão como 

autor, responsável pelas representações autobiográficas. Na autobiografia, a situação 

comunicativa se estabelece ativando o pacto autobiográfico. Em relação ao contexto 

discursivo, embora Cora Coralina seja um pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto 

Bretas e, embora em alguns textos a autora se refira a sim mesma como Aninha, fazendo 

alusão a seu nome de batismo, por meio das apresentações e prefácios das obras inferimos que 

esses três nomes designam a mesma pessoa, de modo a instaurar, dessa forma o pacto 

autobiográfico que guiará os sentidos produzidos na leitura da obra. Assim, atribuímos 

validade às representações da autora, que se posiciona como testemunha da história referente 

aos períodos evocados.  

Vimos que o contexto cognitivo e o contexto social são modelos de conhecimento que se 

articulam dialeticamente nas representações autobiográficas da autora. O contexto social é o 

construto mental que ativa os conhecimentos sociais de grupo ou extragrupo. O contexto 

cognitivo é o construto mental ativado pelos conhecimentos pessoais. Nas representações 

autobiográficas de Cora Coralina esses dois tipos de contexto se relacionam dialeticamente de 
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modo que   pelo contexto cognitivo se define como representação particular com base no 

contexto social. 

Quadro-síntese da infância e juventude 

 FAMÍLIA 

 Pai Mãe Filhos 

Contexto 

Social 

- provê o lar 

- figura como chefe da 

família 

- administra o lar 

- cuida dos filhos e do 

marido 

- educa os filhos 

- obedecem aos pais 

- cuidam dos irmãos mais 

novos 

Contexto 

Cognitivo 

_____ - delega a administração e 

os cuidados das filhas mais 

novas à filha mais velha 

(mana) 

- pune as crianças 

indefesas 

- reprime a personalidade 

infantil 

- é ausente 

- não dá carinho e 

importância aos 

sentimentos infantis 

- obedece à mãe, à irmã mais 

velha, à tia e à avó 

- rejeitada, ridicularizada e 

descuidada pela família. 

- explorada para os trabalhos 

domésticos 

 CASAMENTO 

 Família Mulher 

Contexto 

Social 

- decide quando e com que a moça deve se 

casar 

- aconselha, doutrina, exorta as jovens a 

circunscreverem seus desejos em torno do 

casamento 

- aceita a escolha da família 

- submete-se à aprovação da Igreja e da 

sociedade 

Contexto 

Cognitivo 

- quem decide com quem casar é ela própria - faz sua própria escolha 

- não se submete à aprovação da Igraja e 

da sociedade 

 

Quadro-síntese maturidade 

 FAMÍLIA 

 Marido Esposa Filhos 

Contexto 

Social 

- provê o lar - administra o lar 

- cuida dos filhos 

- obedecem aos pais 

Contexto 

Cognitivo 

_____ - provê o lar 

- administra o lar 

- cuida dos filhos 

- ajudam no aprendizado de 

vida 

- promovem a unidade da 

família 

- impedem a crítica 

negativa sobre a mãe 
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 MÃE 

Contexto 

Social 

- trabalha fora 

- dedica pouco tempo na criação dos filhos 

- ensina os filhos a se preocuparem com o mercado de trabalho 

Contexto 

Cognitivo 

- trabalha sem deixar de cuida dos filhos 

- ensina os filhos a amarem a terra, o trabalho 

- respeita a individualidade dos filhos e as escolhas 

 

Quadro-síntese da velhice 

 FAMÍLIA 

 Filhos Pais 

Contexto 

Social 

- trabalham  para criar seus filhos e cuidar 

dos pais idosos 

- para de trabalhar  

- dependentes dos filhos 

Contexto 

Cognitivo 

- seguem cada qual seu destino sem precisar 

cuidar da mãe idosa 

- independente dos filhos 

- sozinha 

- trabalha como doceira 

- realiza seu projeto de escrita 

 

 TRABALHO 

Contexto 

Social 

- obrigação a ser cumprida 

- meio de adquirir bens de consumo 

- fonte de provimento do lar 

Contexto 

Cognitivo 

- possibilidade de identificar sua força de superação 

- forma de regeneração  

- exaltação e dignidade 

 

Os contextos sociais e os contextos cognitivos permitiram a identificação dos núcleos 

solidificados na autorrepresentação, que possibilitaram a análise da constituição das imagens 

discursivas que, ao emergirem na narrativa monomítica, definiram a identidade social da 

autora como símbolo exemplar de conduta.  

 

Quadro da jornada do herói e das imagens discursivas 

O contexto cognitivo inscreve as representações que a autora constrói sobre si mesma, de 

modo que cada etapa da vida faz emergir um ethos discursivo, que juntos formam a totalidade 

de uma imagem que guia a percepção para o mito na autorrepresentação da autora. 
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JORNADA DO HERÓI 

Etapas da jornada Período da vida Representação* Imagem 

discursiva 

(ethos) 

Mundo habitual Infância / Juventude Eu era jovem, cheia de sonhos./Rica de 

imensa pobreza que me limitava/entre oito 

mulheres que me governavam 

Sonhadora 

Chamado para a aventura Juventude E eu parti em busca do meu destino Corajosa 

Início do aprendizado Juventude / 

maturidade 

Uma estrada,/um leito,/uma casa, /um 

companheiro./Tudo de pedras 

Resiliente 

Enfrentamento Maturidade A caminhada.../ Amassando a terra. / 

Carreando pedras. / Construindo com as 

mãos / sangrando/ a minha vida. 

Forte 

Ganho do poder Maturidade Filhos, fostes pão e água no meu 

deserto./sombra na minha solidão/Refúgio 

do meu nada./ Removi pedras, quebrei as 

arestas da vida e plantei roseiras 

Humilde 

Estrada de volta Velhice Do passado tempo/escuto a voz das 

pedras: / Volta... Volta... Volta... 

Fiel (às 

raízes) 

Prova suprema Velhice Voltei. Ninguém me conhecia. Nem eu 

reconhecia/ alguém. 

Corajosa 

Ressureição Velhice Eu sou o caule / dessas trepadeiras [...] 

Pisadas. / E renascendo 

Persistente 

Consagração Velhice No brilho de minhas noites de autógrafos, 

/ luzes, mocidade e flores à minha volta 

Realizada 

* Aqui, foi escolhida, dentre várias, apenas as amostras mais representativas das imagens de si (ethos) construídas em cada etapa da jornada. 

 

Marcos de cognições sociais e suas relações com a construção do mito pelo ethos 

Pelo marco das cognições sociais é que reconhecemos os grupos. O marco fornece a base do 

conhecimento referencial, a partir do qual é possível reconhecer, no desempenho individual, a 

maneira de  pensar e agir do grupo de referência.  São motivações que guiam ideologicamente 

as formas de percepção culturalmente estabelecidas. Em relação aos marcos de cognição 

social, foram obtidos os seguintes resultados: 

 - valores culturais: sociedade patriarcal em que os valores positivos são atribuídos ao papel 

do patriarca que guia o comportamento dos demais, sendo por isso centrada no gênero 

masculino: o homem toma decisões e tem vida dentro e fora do lar; a mulher executa as 

decisões do marido dentro do lar. 
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- valores ideológicos: sociedade hierárquica onde valor positivo é atribuído ao poder 

eclesiástico e político: 

 o poder eclesiástico determina os valores positivos que são atribuídos à fidelidade, ao 

casamento único e à relação de subordinação da mulher em relação ao homem;  

 o poder político determina os valores positivo atribuídos às decisões, guiadas por 

interesses políticos (é um poder que  cria, nomeia, cancela e orienta a conduta social).       

 

 O mito em construção pelo ethos na infância e juventude 

Cora Coralina recorre às cognições sociais e representa a sua narrativa heroica de forma a 

construir seu mito cancelando de suas ações o que as cognições sociais culturalmente aceitas e 

ideologicamenteguiadas representam como negativas e selecionando delas os valores 

positivos. Assim, representa como sujeito de querer agente a fidelidade ao homem 

selecionado para casar de forma a cancelar o valor negativo “fugir com um homem 

comprometido”. 

 

 O mito em construção pelo ethos na maturidade 

Cora Coralina recorre às cognições sociais e representa a sua narrativa heroica de forma a 

construir seu mito pelo cancelamento a presença do marido e compensa essa ausência por 

meio do seu papel de mãe que trabalha e cuida sozinha dos filhos.  

Como produtiva e fiel à família representa-se na idade adulta como mantenedora e 

administradora familiar. Representa-se como mãe projetada com valores positivos assim 

como no papel de esposa pelo amor que constrói a confiança familiar e a produtividade social, 

buscando sustentar sua família assumindo o papel de pai além do de mãe. Dessa forma é 

representada como vítima do social “despojada e apedrejada”.  

 

 O mito em construção pelo ethos na velhice 

A velhice é produtiva e fiel a seu amor à família, retornando a Goiás Velho e sendo 

responsável pela sua própria subexistência, além de se dedicar a produção literária e engajar-

se na valorização de sua cidade natal. 
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6 Construção intertextual e interdiscursiva do mito 

 

 

6.1 Apresentação  

A representação hegemônica da imagem de Cora Coralina foi construída sucessivamente em 

nível regional e nacional, a partir de dois marcos discursivos representativos da crítica 

literária veiculados pela mídia jornalística. Em nível regional, pelo o artigo “Professora de 

Existência”
1
, de Oswaldino Marques, publicado em 1970 no jornal Correio Braziliense. Em 

nível nacional, pelo artigo Cora Coralina de Goiás de Carlos Drummond de Andrade, 

publicado em 27 de dezembro de 1980, no Jornal do Brasil. Trechos desses dois artigos são 

citados exaustivamente até hoje quando há referência ao nome de Cora Coralina. Sobretudo 

nos últimos anos, o nome da autora vem ganhado cada vez mais destaque. Sua crescente 

divulgação em nossa sociedade se deve a esforços múltiplos: publicações de biografias, 

reedição de livros, o desdobramento de poesias em títulos editoriais, peças de teatro, 

documentários, exposições e toda a sorte de atividades, produções culturais e homenagens 

póstumas. Sem contar o crescente interesse acadêmico que em diferentes abordagens 

envolvem de alguma forma o nome da autora. Assim, neste capítulo, interessa identificar e 

examinar a maneira pela qual foi sendo reproduzida a imagem mítica em torno do nome de 

Cora Coralina. Partimos do pressuposto de que a autorrepresentação mítica da autora guiou 

sua representação pelos críticos Oswaldino Marques e Carlos Drummond de Andrade, de 

modo a evidenciar a inter-relação entre cognição, discurso e sociedade.  

Além dos textos dos dois críticos focalizamos como contraponto os textos dos críticos Rolmes 

Barbosa e Alcântara Silveira que são anteriores a projeção social do mito. Nosso objetivo com 

isso é mostar que os conhecimentos que guiam as representações da crítica são pontos de vista 

sobre o mundo e esses são construídos com base em interesse, objetivos e propósitos 

ideologicamente orientados e socialmente naturalizados pelo poder institucional da mídia 

jornalística, que é formadora de opinião pública. 

Para alcançar nosso objetivo, propomos utilizar as categorias contexto discursivo, contexto 

social e contexto cognitivo. Ocontexto discursivo compreende a inscrição da situação de 

                                                 
1 Esse mesmo artigo foi publicado com o mesmo nome pelo jornal O Estado de São Paulo, em 11 de julho de 1970. 
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comunicação dos textos de Oswaldino Marques e de Carlos Drummond de Andrade como 

fonte secundária
2
 de interdiscursividade que promove a construção social do mito e que nos 

possibilita examinar de que maneira as categorias Poder, Controle e Acesso são mobilizadas e 

mobilizam a fala i nstitucional dos dois críticos. O contexto social será entendido como fonte 

representativa das formas de conhecimento social que guiam a compreensão da crítica sobre 

os acontecimentos historicamente situados. O contexto cognitivo compreende as formas de 

conhecimento sociais representadas individualmente pelos críticos, especialmente por 

Oswaldino Marques e Carlos Drummond de Andrade. 

  

6.2 Contexto discursivo da crítica literária na mídia jornalística 

Na sociedade contemporânea, o poder da mídia jornalística legitima a produção, distribuição e 

consumo de discursos. É muito comum encontrarmos nesse domínio discursivo uma gama de 

gêneros que atende a propósitos comunicativos de outros domínios discursivos como é o caso 

da crítica literária. No que se refere à visibilidade social de Cora Coralina, o poder da mídia 

mostrou-se especialmente determinante na década de 1970 e 1980 do século passado. Ao 

longo desse período, no entrecruzamento da crítica literária com a mídia jornalística, uma rede 

discursiva confere visibilidade à imagem de Cora Coralina, ao entrelaçar obra e autora. A 

trajetória heroica e o tom memoralístico que emergiram da escrita autobiográfica se projetou 

socialmente, conferindo à imagem da autora sua inscrição como Mulher Monumento, heroína 

e guardiã da memória social investida de poder para evocar, testemunhar e eternizar o 

passado, bem como representar um modelo exemplar de conduta a ser seguido. No 

engendramento de diversos discursos que buscam notabilizar a autora enquanto símbolo 

emblemático de Goiás interessa nesta pesquisa apenas a atuação do discurso da crítica de 

Oswaldino Marques e Carlos Drummond de Andrade veiculado pela mídia jornalística e a 

repercussão social desses discursos. 

A crítica literária se dedica a analisar e avaliar produções escritas que caracterizam a 

literatura. É ela também uma prática que no Brasil vinculou-se ao jornal impresso desde o 

século XIX. Nesse período muitos escritores iniciaram sua prática literária escrevendo em 

jornais, que depois passaram a ser um importante veículo de divulgação e, portanto, de 

conhecimento sobre autores e obras. Foi através do jornalismo literário, exercido por esses 

                                                 
2 Consideramos que a fonte primária da construção do mito Cora Coralina é a própria representação autobiográfica. 



159 
 

escritores que também se tornaram críticos de outras obras, que foi se constituindo a plêiade de 

escritores e poetas que passaram a compor o cânon literário brasileiro. No final do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, a crítica literária era exercida não apenas por alguns escritores, 

mas também por bacharéis e por cultores das belas letras que não seguiam métodos ou teorias e se 

inspiravam nas suas impressões pessoais para analisar as obras literárias (LAJOLO & 

ZILBERMAN, 1999). Esses críticos tinham espaço nos pés de página do caderno principal e 

colunas dos grandes jornais e revistas da maioria dos estados brasileiros. Cabia aos críticos 

a responsabilidade de orientar  seu público leitor, num tempo em que ascendia a cultura de 

massa no país.  

Com massiva campanha de professores universitários contra as críticas literárias realizadas no 

caderno principal do jornal por intelectuais sem formação acadêmica e disciplinar sobre 

literatura, foi criado o suplemento literário, semanal, que centralizava nesse espaço críticas, 

contos, poemas, resenhas e ensaios, numa clara tentativa de manter a crítica jornalística como 

importante meio de divulgação social da arte e da cultura (SANTIAGO, 1993). Em via 

paralela, o aspecto acadêmico dessa prática foi construindo cientificamente seu objeto, mas a 

linguagem desses críticos-teóricos não alcançava o grande público, por isso ficou limitada às 

revistas especializadas. Com a massificação do jornal, o suplemento literário, que mantinha 

ainda conteúdo especializado, já não se adequava ao perfil da maioria dos leitores. Criou-se 

então o segundo caderno (Caderno B, Ilustrada etc.), em que junto à literatura também havia 

crítica e divulgação de outros objetos artísticos e culturais.  No segundo caderno o foco 

passou a recair menos sobre a literatura e mais sobre o escritor, músico, pintor e artistas em 

geral que se tornavam notícia, compondo o quadro de “variedades” desse segundo caderno, 

que contribui para a promoção das celebridades. 

A crítica literária, portanto, esteve na sua constituição intimamente ligada a estrutura 

jornalística: os grandes jornais funcionavam como o espaço de legitimação do discurso crítico. 

Por isso, o esquema de legitimação da crítica de Oswaldino Marques e Carlos Drummond segue a 

estrutura global da situação de produção do texto jornalístico onde se inscrevem as categorias 

Poder Controle e Acesso: 

 

Poder – donos do jornal-empresa que tem função por tomar decisões, de forma a 

impor a sua ideologia empresarial. 

Controle – editor, que aprova ou não a avaliação do crítico/colaborador.  



160 
 

Acesso – colunista da crítica literária 

 

Da mesma forma como os discursos podem refletir padrões de crenças e realidades 

ideológicas de um grupo social, podem também mostrar as relações de poder por meios dos 

participantes e das ações inscritas em um contexto. Desse modo, pode-se dizer que as 

realizações concretas do discurso produzidas pelas pessoas são determinadas pelas suas 

posições nas instituições, pelos lugares dentro de certos discursos e pelos lugares na 

interseção de certos grupos de discursos (KRESS, 1989).  

 

6.3 Antes da projeção social do mito  

Esta seção apresenta o momento da primeira publicação do Poema dos Becos de Goiás e 

Estórias Mais pela editora José Olympio e em seguida são apresentados os textos de Rolmes 

Barbosa e Ancântara Silveira, ambos críticos colunistas do jornal O Estado de São Paulo. 

Embora os textos de Oswaldino e Drummond se apresentem como marcos inaugurais da 

representação mítica de Cora Coralina na mídia jornalística, existem textos anteriores que, 

diferentemente desses, representaram a autora de maneira trivial, sem o tecido mítico que os 

textos de Oswaldino e Drummond conferiram à imagem de Cora Coralina. Esses textos 

“desmitificados”, por assim dizer, são: uma resenha, em coluna assinada por Rolmes Barbosa 

e uma nota crítica, assinada por Alcântara Silveira, ambas publicadas no jornal O Estado de 

São Paulo nos anos de 1965 e 1966 respectivamente. 

A focalização nesses textos não altera, em hipótese nenhuma, o valor tanto literário quanto 

pessoal de Cora Coralina. Contudo, são formas de representação que estão apagadas da 

biografia da autora. Esse apagamento é significativo, pois nos permite compreender o 

processo e os valores subjacentes à representação hegemônica sobre a autora, que dimensiona 

a construção social de seu mito. O silêncio dos textos anteriores à constituição mítica, como é 

o caso, sobretudo, do texto de Alcântara Silveira aponta para uma possível estratégia 

mercadológica de silenciamento das vozes não hegemônicas sobre o trabalho da autora. Nessa 

direção, torna-se bastante pertinente começar por indagar sobre as possíveis causas desse 

silenciamento. Mas, qualquer que se a causa, acreditamos que a compreensão da maneira pela 
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qual o Poder, utilizando a mídia jornalística como Controle, opera no agenciamento dos fatos 

sociais. 

  

6.3.1 Entorno social da publicação e divulgação da obra Poemas dos Becos de Goiás e 

Estórias Mais 

O ano de publicação da obra Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais pela editora José 

Olympio, em 1965, é subsequente à instauração da ditadura militar. Hollanda (2004) diz que 

nesse período dado o alcance social restrito e a sua forma de consumo ser individualizada e 

caseira, a literatura não foi tratada como as demais pruduções artísticas e intelectuais, de 

modo que a cencura militar não foi o grande dificultador da publicação das obras literárias. O 

problema estava nos critérios de classificação do que devia ou não fazer parte dos cânones da 

literatura. Os núcleos centrais do saber e da grande cultura não reconheciam o valor da 

experiência e da manifestação da experiência de grupos subalternos como velhos, mulheres, 

camponeses, operários etc. (DALCASTAGNÉ, 2002).  

Não se pode dizer, portanto, que a conjuntura autoritária e negativa do regime militar 

inicialmente servisse de desincentivo à produção cultural e intectual de forma geral, e a 

literatura, especificamente. O que ocorreu na verdade, foi o contrário. De acordo com 

Schwarz (2001), a perseguição política aos intelectuais se deu, acima de tudo, nos casos 

daqueles que fizeram ou buscaram fazer uma ponte entre seu discurso teórico/crítico a uma 

práxis que envolvesse o campesinato e o proletariado. Por isso, contraditoriamente, nos anos 

iniciais da ditadura, o que acabou ocorrendo foi um crescimento na produção intelectual. 

Depois, o que existiu, segundo Stephanou (2001), foram confiscos arbitrários à produção 

cultural e intectual, realizados sem critérios claros e por pessoas não especialistas, cuja 

atuação era justificada apenas por serem agentes encarregados de  garantir a Segurança 

Nacional e a ordem moral. Enfim, desde que a censura foi instaurada, progressivamente o 

controle foi restringindo a produção e acesso aos bens culturais e intectuais, sobretudo após a 

instauração do AI-5, em 1968. 

Não cabe neste trabalho discutir as consequências da ditadura militar; contudo, é esclarecedor 

situar o lugar da imprensa na disputa pela hegemonia no país entre o governo populista de 

Goulart e a classe trabalhadora. Para Dreiffus (1981), o colapso do populismo gerou 

discussões promovidas por empresários e econimistas para encontrar uma nova forma de 

governo ligada à racionalidade das grandes empresas e do capital internacional. Nessa luta 
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hegemônica, a imprensa teve papel crucial enquanto meio formador de opinião, destacando-se 

a Rede da Democracia, que compreendeu uma campanha rádio-difusora envolvendo o Globo, 

o Jornal do Brasil e os Diários Associados, empresas estrategicamente situadas no epicentro 

político daquele momento, o Rio de Janeiro. Coube à Rede a missão tanto de atacar o governo 

de Goulart quanto o de alarmar sobre o crescente comunismo no país, promovendo uma 

espécie de “doutrinação geral” (DREIFUSS, 2006), manipulando a opinião pública contra 

governo e comunismo, favorencendo, dessa forma, o golpe de 1964.   

Contudo, não foram apenas essas empresas cariocas que participaram desse movimento. A 

imprensa paulista, dentre os quais O Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, também estava 

envolvida nas campanhas antipopulistas, anticomunistas e a favor do capital estrangeiro, 

chegando a saudar, o golpe militar quando esse aconteceu. O envolvimento com Julio de 

Mesquita Filho, então à frente de O Estado de São Paulo, se deu, inclusive, por meio de carta 

intitulada “Roteiro da Revolução” e publicada em seu jornal, continha contribuições 

intelectuais para os rumos da intervenção militar na política brasileira (PILAGALLO, 2012). 

Em Brasilia, o Correio Braziliense, pertencente aos Diários Associados, também participou 

efetivamente à favor do golpe. 

Em 1965, a imprensa brasileira foi forte candidata à Medalha ao Herói da Liberdade de 

Imprensa, concedida anualmente pela Sociedade Interamericana de Imprensa, localizada em 

Miami, EUA. Em discurso reproduzido pelo O Jornal, o redator de assuntos latino-americanos 

do periódico estadunidense Chicago Tribune, Jules Debois, justificou tal candidatura 

escrevendo “papel estelar que esta imprensa teve na revolução que depôs o Sr. João Goulart 

[...] respondendo patriótica e valentemente ao desafio comunista” (SILVA, 2008).  

 

6.3.2 Contexto social e contexto cognitivo de Rolmes Barbosa 

A primeira divulgação midiática de Poemas surge no mesmo ano de sua publicação, em 1965, 

no Suplemento Literário do jornal O Estado de São Paulo, em coluna assinada pelo escritor e 

ganhador do Prêmio Jabuti de 1959, categoria Imprensa, Rolmes Barbosa. Essa coluna, 

veiculada aos sábados e intitulada A semana e os livros, era uma coluna dedicada, como o 

nome indica, a divulgação e resenha de livros lançados na semana da publicação dos livros. 

Cada parágrafo da coluna aborda um lançamento, de modo que os primeiro parágrafos são 

resenhas e os últimos possuem apenas caráter informativo, embora apresentem, algumas 
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vezes, termos avaliativos. Com relação à diagramação, trata-se de um espaço de página inteira 

de altura, com duas colunas de largura, localizado no centro da página. 

Na ocasião da divulgação de Poemas dos Becos, na coluna assinada por Rolmes Barbosa, o 

livro de Cora Coralina dividia espaço com A cidade e as ruas, coletânea de dez narrativas, de 

autores distintos, da editora Lidador (RJ); A morte da porta-estandarte e outras histórias, 

uma coletânea de contos de Aníbal M. Machado, publicado pela Livraria José Olympio 

Editora; Os Degraus do Paraíso, de Josué Montello, publicado pela editora Livraria Martins; 

José Américo - retratos e perfis, de Juarez da Gama Batista, com patrocínio do governo da 

Paraíba; e uma nova edição de “Memórias de um Sargento de Milícias”, de Manuel Antonio 

de Almeida, pela Editora Conquista. A divulgação de Poemas dos Becos consta no terceiro 

parágrafo, em que o crítico dedica várias linhas de resenha à obra.  

Embora, intitulado “Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais”, este livro 

de Cora Coralina, é, em última análise, constituído por uma série de 

narrativas em versos livres. Aliás, a própria autora adverte, na apresentação, 

que não se trata de versos, mas sim de “um modo diferente de contar velhas 

estórias”. Num ritmo embalador de “casos” contados, à noite, no silêncio de 

um sobradão, a autora emprega a memória recriadora para trazer de volta, 

prostianamente, usanças de outros tempos e antigas imagens de sua cidade - 

Goiás, a Velha. É uma cidade de ruas estreitas, becos e largos tristes, de 

Igrejas solitárias, de morros endurecidos pelas queimadas. E qual feiticeira 

Scheerezade, Cora Coralina nos transporta para o casarão de sua infância, de 

corredores escuros e armários misteriosos, onde as crianças mal podiam 

erguer a voz e onde tudo era reservado para os adultos ou para as visitas. E 

com que interesse seguimos a história do famoso aparelho de jantar de louça 

de Macau, encomendado, por volta de 1860, para o casamento da filha da 

bisavó fazendeira com o afilhado e sobrinho do senhor cônego da cidade! . 

Ano e meio levou o carro de bois para vir buscar na estação de Caçapava e 

transportar para o sertão o precioso aparelho, cuja chegada determinou a data 

das bodas, dando margem a festanças de estrondo... Assim, em saborosa 

linguagem de arcaísmos a autora evoca um mundo para sempre perdido, 

numa narrativa tecida de segredos de família, lendas, assombrações etc. De 

certa maneira, porém, parece-nos que o ponto alto da coletânea é o “Poema 

do Milho” – do generoso milho das nossas roças e da cozinha das nossas 

avós-poema surpreendente pela amplitude com que o tema foi colocado e 

desenvolvido.  

 

Guiado por um contexto social conservador em relação à literatura, Rolmes Barbosa constrói 

seu contexto cognitivo: “E qual feiticeira Scheerezade, Cora Coralina nos transporta para o 

casarão da sua infância (...)”. Tal comparação dialoga com o texto de apresentação que a 

autora faz na obra, a qual Rolmes Barbosa reproduz nos seguintes termos: “Aliás, a própria 

autora adverte, na apresentação, que não se trata de versos, mas sim ‘de um modo diferente de 
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contar estórias’”. A representação que o crítico propõe é de uma Cora Coralina contadora de 

histórias, tal qual “Scheerezade”: as histórias de “Scheerezade” entretém o rei por mil e uma 

noites devido à curiosidade, o interesse em saber mais, em saber como elas terminam. Da 

mesma forma, o conteúdo da obra de Cora Coralina é representado por Rolmes Barbosa como 

interessantes “casos”, “contados à noite” no “silêncio de um sobradão”. Essa comparação de 

Cora Coralina à “Scheerezade” retoma a abertura da resenha, em que o crítico caracteriza a 

obra não como poética, mas como um conjunto de histórias de um tempo antigo: 

Embora intitulado “Poemas do Becos de Goiás e Estórias Mais”, 

este livro de Cora Coralina é, em última análise, constituído por 

uma série de narrativas em versos livres. (grifos nossos) 

 

Para Rolmes Barbosa, não apenas as histórias abordam fatos antigos, como também a própria 

linguagem empregada na obra é antiga: 

Assim, em saborosa linguagem de arcaísmos, a autora evoca um 

mundo para sempre perdido, numa narrativa tecida de segredos de 

família, lendas, assombrações etc. (grifo nosso) 

 

O único valor poético atribuído ao livro aponta para o Poema do Milho, sugerindo certa 

ênfase ao aspecto regionalista da obra: 

De certa maneira, porém, parece-nos que o ponto alto da coletânea 

é o ‘Poema do Milho’ [...] poema surpreendente pela amplitude 

com que o tema foi colocado e desenvolvido 

 

Contudo, embora o crítico não reconheça como poesia a obra de Cora Coralina, ele atribui 

valor literário a ela, ao comparar as narrativas da autora com Em busca do tempo perdido, de 

Proust, quando afirma que a rememoração se desenvolve “proustianamente” no livro. Essa 

forma de empregar a memória, diz ele, é “recriadora”, traz de volta outros tempos, antigas 

imagens de sua cidade, “Goiás, a Velha”. Nota-se que a referência à cidade traduz o 

conhecimento compartilhado da contemporaneidade do crítico com referência à cidade de 

Goiás. Na década de 1960 a cidade ainda ressentia a perda do status de capital do Estado, 

desde 1936
3
 havia ocorrido a transferência da capital para Goiânia. A cidade ressentia o 

                                                 
3 Em 1936 houve a transferência provisória da capital do Estado de Goiás para Goiânia e em 23 de março de 1937 ocorreu 

transferência definitiva. Na década de 50 a inserção de Goiás no campo do patrimônio público já estava sendo tratada pela 

Diretoria do patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), mas o padrão de constituição do patrimônio privilegiou 

apenas a arquitetura religiosa e aquela que configurava o aparato político administrativo.   
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abandono que, somado a decadência que vinha sofrendo desde o término da exploração do 

ouro naquela região, tornava-a pouco atrativa. Nas palavras de Rolmes, há indícios nessa 

direção; para ele “Goiás, a Velha” “É uma cidade de ruas estreitas, becos e largos tristes, de 

igrejas solitárias, de morros endurecidos pelas queimadas”. Também não há referência a Casa 

Velha da Ponte nos moldes que hoje a colocam, Rolmes faz referência a ela apenas como “um 

sobradão”.  

A representação de Cora Coralina por Rolmes Barbosa não pode ser identificado como um 

intertexto que concorre para a construção mítica sobre autora. Ele se refere a ela apenas como 

uma contadora de histórias de ficção situadas num entorno geográfico, histórico e social de 

Goiás: ela é uma romanceadora da sua autobiografia, recorrendo à descrição das ruas, becos e 

casas, bem como a vida nos casarões de uma cidade antiga. A maneira pela qual o texto de 

Rolmes é construído, embora intertextualizado com o texto autobiográfico de Cora, não 

participa da construção do mito de Cora Coralina como sendo uma mulher “exemplar”, 

guardiã de uma memória social que de tal forma se realçou para se tornar motivo da 

construção midiática que concorreu decisivamente para a promoção do turismo na região e 

para a ressignificação do papel do idoso na sociedade brasileira.  

 

6.3.2.1 Crença literária de Rolmes Barbosa 

A crença literária de Rolmes Barbosa pode ser verificada em seu texto por meio da negação 

do caráter poético da obra, expressa pelo uso da palavra embora: “Embora intitulado ‘Poemas 

dos Becos de Goiás e Estórias Mais’, este livro de Cora Coralina é, em última análise, 

constituído por uma série de narrativas em versos livres”. A palavra embora que inicia o texto 

é um operador que funciona como elemento semântico de orientação argumentativa 

(DUCROT, 1985) que trata do conceito de verdade/falsidade aplicado às proposições: 

“intitulado Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais” e “este livro de Cora Coralina é uma 

série de narrativas em versos livres.” Articuladas por esse operador, ainda que a primeira 

proposição se apresente como verdade (o livro se intitula Poemas dos Becos de Goiás e 

Estórias Mais, logo, deve ter poemas), ela é falseada pela segunda (ao se analisar o livro, 

verifica-se que ele trata de narrativas em versos livres, logo, não existem poemas na obra). 

Assim, por meio do uso da palavra embora é possível apreender o contexto cognitivo que 

aponta para a avaliação de que a obra não é poesia, pois, ainda que Rolmes Barbosa não 

explicite no texto o que é poesia, ele deixa claro o que não é. E, pelo fato do texto do crítico 
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ter sido aprovado pelo Controle desse discurso institucional jornalístico, seu posicionamento 

ideológico reflete o posicionamento de O Estado de São Paulo em relação à Literatura. 

O espaço destinado à crítica de Poemas dos Becos, algo em torno de trezentos toques (hoje, 

caracteres), pode ser considerado espaço suficiente para abordar outros aspectos da obra: o 

universalismo de alguns poemas, a presença de tipos humanos menos privilegiados em outros 

tantos. Mas o texto focaliza apenas o aspecto memorialista, numa perspectiva que o escritor 

rotula de proustiana, a busca e o reencontro consigo no tempo rememorado. Assim, a escolha 

dos fragmentos abordados na obra aponta para o que o crítico considera relevante representar 

naquele momento histórico da enunciação. A relação intertextual do texto de Rolmes com os 

poemas Estórias do aparelho azul-pombinho, Becos de Goiás, Do Beco da Vila Rica, Minha 

Cidade, O Beco da Escola, O Palácio dos Arcos, Velho Sobrado e Oração do Milho, salienta 

os aspectos memorialista e regionalista da obra, mas silencia outros aspectos, ao ocultar 

poemas como Mulher da Vida, Menor Abandonada, Oração do Presidiário e Oração do 

Pequeno Delinquente.  

O silenciamento dos temas desses poemas também significa: denunciam para além do 

preconceito literário, possivelmente o silenciamento das desigualdades sociais que, naquele 

momento, já se apresentavam como problema para a imagem progressista que o país, sob o 

comando do regime militar, desejava transmitir. O papel do jornal como meio de 

comunicação, depois de instaurada a ideologia militar, era manter um estado de coisas que 

exaltava o progresso do país, por meio da integração entre identidades e objetivos nacionais 

em torno da ideologia voltada para segurança nacional e para aparência de desenvolvimento 

econômico (WEBER, 2000).  

Assim, no período em foco, os objetivos e interesses do grupo dominante eram refletidos no 

discurso institucional da mídia jornalística em todas as suas dimensões e práticas, inclusive na 

divulgação de bens culturais, como a literatura. O discurso quando analisado como ação deve 

ser compreendido como resultado de uma prática social que se define por situações sociais e 

condições que determinam a sua produção. Nesse sentido, a reconstrução do contexto e a 

relação entre seus participantes, bem como a identificação das forças que movimentam essa 

relação, devem ser evidenciados para que se tenha uma visão clara de como os discursos 

influenciam as mentes e movimentam atitudes no cenário social. O discurso jornalístico 

enquanto prática social manifesta prioritariamente o poder de formar a opinião pública na 
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medida em que exerce sobre indivíduos, grupos e sociedade o controle sobre a percepção dos 

fatos e acontecimentos.  

No texto de Rolmes Barbosa, diferente do que será feito, sobretudo, a partir da crônica de 

Drummond, não há destaque sobre a autobiografia de Cora Coralina, tampouco a sua relação 

com os tipos sociais com os quais se identifica e com a valorização da cidade enquanto espaço 

histórico não prestigiado pelo progresso. Desse modo, a maneira como o crítico representa a 

autora se limita a considerá-la como contadora de histórias, conforme se observa em “[...] a 

autora emprega a memória recriadora [...]” e “E qual feiticeira Scheerezade, Cora Coralina 

nos transporta para o casarão de sua infância [...]”.  O cenário é indicado como “de outros 

tempos e antigas imagens de sua cidade - Goiás, a Velha.” E o ponto indicado como de maior 

relevância aponta para o “Poema do Milho [...] poema surpreendente pela amplitude com que 

o tema foi colocado e desenvolvido”. No conjunto, portanto, a imagem da autora entrelaçada a 

sua obra e à cidade de Goiás não foi nesse texto destacado tal como passou a ser projetado nos 

anos de 1970, na região de Goiás, e a partir de 1980 em nível nacional.   

É importante ressaltar que o poder da mídia jornalística, em especial o jornal impresso, não 

deve ser entendido como um poder de uma pessoa, mas antes como o poder de uma posição 

social, de uma instituição que se organiza como parte constituinte de uma estrutura social. O 

Controle institucional do jornal não se limita ao conteúdo e à forma, aplica-se, também, ao 

contexto: os donos de um jornal dizem aos editores o que (não) publicar ou, quando não o 

dizem, esses mesmos decidem, dependendo da ideologia já criada e dominante na sociedade.   

 

6.3.3 Contexto social e contexto cognitivo de Alcântara Silveira 

Quase um ano após a crítica de Rolmes Barbosa, o nome de Cora Coralina emerge novamente 

no mesmo Suplemento Literário do jornal O Estado de São Paulo, inclusive, ao lado da 

coluna de Rolmes. Dessa vez, entretanto, a crítica tecida por Alcântara Silveira em relação ao 

livro Poemas dos Becos é, embora breve, negativa. 

O crítico, guiado pelo contexto social conservador não apenas da literatura, mas também da 

ideologia política vigente, nessa edição do jornal, intitula sua coluna como Um instante, 

leitor!, que é um empréstimo do nome do programa Um instante, maestro!, apresentado  por 

Flavio Cavalcanti, como explica o próprio autor da coluna. O empréstimo do título se deve ao 

conteúdo do programa que, dentre os poucos que o crítico diz assistir na televisão, o agrada. O 
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programa é apresentado pelo radialista Flávio Cavalcanti e, nas palavras do próprio radialista, 

citado por Alcântara Silveira, esse programa tem a missão de “policiar e higienizar” letras de 

músicas, “realçando as aceitáveis e combatendo as nocivas, as imorais e as ‘burras’”.  

Na vez de Cora Coralina, Alcântara Silveira introduz o tópico: “Mas não é só na ficção que 

encontramos livros ilegíveis” e, em seguida, a referência ao livro da escritora goiana: 

“Também em matéria de versos a safra seria enorme [...], como provam estes ‘Poemas dos 

Becos de Goiás e Estórias Mais’, de D. Cora Coralina. (Livraria José Olympio)”. O trecho 

citado pelo crítico é do poema que ele nem sequer cita o nome, Antiguidades: 

Até os nomes, que não se percam: / D. Aninha com Seu Quinquim. / D. 

Milécia, sempre às voltas / com receitas de bolo, assuntos / de licores e 

pudins. / D. Benedita com sua filha Lili. / D. Benedita - alta, magrinha. / Lili 

- baixota, gordinha. / Puxava de uma perna e fazia crochê. / E, diziam dela 

línguas viperinas: / "- Lili é a bengala de D. Benedita". 

 

Após a citação, a crítica à obra de Cora Coralina se encerra com um singelo “Mas deixemos 

de lado o livro de D. Cora Coralina”, comentário que sintetiza o contexto cognitivo do crítico 

que, nos mesmos moldes, passa a satirizar outra escritora, D. Cinzica Monti Rolli e sua obra, 

Incêndio das rosas. Dessa forma, por meio do Controle, tais representações são instauradas e 

tendem a serem assimiladas pelos leitores do jornal como leituras que devem ser evitadas por 

serem de má qualidade. 

A estratégia discursiva de Alcântara Silveira é a mesma utilizada por outros críticos, ao usar 

trechos das obras como amostras e, a partir deles, tecem a avaliação. Positiva ou negativa, 

uma vez construída a avaliação a partir desses fragmentos, compromete-se o valor da 

totalidade da obra, uma vez que a representação já se instaurou na mente do leitor, que passa a 

ter essa informação como referência que guia a experiência pessoal sobre as obras citadas. O 

sentido atribuído pelo leitor à resenha do crítico resulta da soma das percepções que o leitor 

tem em relação: a) ao jornal O Estado de São Paulo; b) ao crítico Alcântara Silveira; c) ao 

apresentador Flávio Cavalcanti; d) à ideologia militar do regime político. Cabe ressaltar ainda 

que essa última recebeu apoio das classes mais abastadas da sociedade e dos núcleos centrais 

do saber e da grande cultura, que compartilhavam, se não de toda, de boa parte da ideologia a 

serviço da mentalidade progressista nos moldes em que se configurou naquela. 

A maneira como construímos nossas representações pessoais, ou seja, nossa versão sobre o 

mundo, sobre fatos e pessoas é construída com base nas representações socialmente 
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compartilhadas. São essas representações que orientam as condutas e os comportamentos das 

pessoas nas relações sociais, permitindo a cada indivíduo interiorizar suas experiências, 

práticas e modelos de conduta. Para Moscovici (2003), são esses modelos de experiência que 

ativam nossa consciência, nos fazendo perceber e interpretar as coisas do mundo. Para esse 

autor, a materialidade das representações e do seu processo aos olhos dos sujeitos, seu 

deslocamento, sua naturalização e projeção (a que outros teóricos poderiam chamar, 

negativamente, de alienação), consiste num mecanismo psicossocial de apresentação/ 

construção social da realidade. Em geral as pessoas não se dão conta dos valores que 

defendem: a maneira como representam as coisas são tributárias de pontos de vista sobre o 

mundo.  

Evidentemente isso não quer dizer que não sejamos capazes de agir criativamente, realizando 

conexões conscientes ou até mesmo reestruturando conhecimentos e convenções aos quais 

estamos expostos no cotidiano de nossas relações. Apenas indica, isso sim, que somos 

tributários de duas formas de ilusão. A ilusão referencial, que nos faz acreditar que há uma 

relação direta e natural entre o conhecimento que temos sobre as coisas e a coisa propriamente 

dita. E a ilusão que diz respeito ao fato de que, embora os sentidos que atribuímos às coisa se 

realizem apenas em nós, eles são determinados pela maneira como nos inserimos histórica e 

socialmente no mundo e, exatamente, por isso é que eles significam para nós e para os outros. 

 

6.3.3.1 Crença literária de Alcântara Silveira 

A crença de Alcântara Silveira sobre o que é e o que não é literatura pode ser verificada pelo 

uso de ironia e expressões agressivas por meio do satírico “Flavio Cavalcanti das letras”, 

idealizado pelo crítico para que possa tecer seus juízos de valor sobre o que ele não considera 

Literatura. Ao incorporar o programa Um instante, Maestro!, o crítico assume sua postura 

conservadora em relação à literatura, revelando uma visão elitista ao desprestigiar publicações 

que fogem à sua concepção da prática literária. A primeira avaliação é sobre o mercado 

editorial:  

[...] “o Flavio Cavalcanti das letras não teria tempo de examinar toda essa 

baboseira pseudocientífica que hoje se edita aos borbotões, pois só a leitura 

da ficção e da poesia obrigá-lo-ia a um terrível esforço de separação do joio 

e do trigo”. 
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Em seguida, o crítico discorre sobre a publicação de romances, começando pela obra O Viúvo, 

de Oswaldo França Junior. Em relação à obra, Alcântara Silveira a avalia a partir das 

expressões “fiquei surpreso (mas não empolgado)”, “romance corriqueiro e chão”, “em que 

não há nada, absolutamente nada, que se salve sob o ângulo artístico”, “mas é inútil estar 

citando trechos isolados, quando todo o volume precisaria ser editado”. 

O próximo livro, Linha do Vento, de Rodrigues Marques, o crítico anuncia como “Outro livro 

que não merecia ser editado”. O autor ainda ironiza o escritor Permínio Asfora, que elogiou a 

obra de Rodrigues Marques: “Não fiquei boquiaberto com a opinião de Permínio Asfora, pois, 

depois que ‘A faca e o Rio’, de Odylio Costa Filho, foi elogiado por gregos e troianos, nada 

mais me assunta...”. 

Em relação à poesia, além da obra de Cora Coralina, o crítico ridiculariza outra autora, 

Cinzica Monti Rolli. Com relação aos elogios à obra, que constam no próprio livro, Alcântara 

Silveira escreve: “Leiamos alguns versos para mostrar com que facilidade se elogia entre 

nós”. Após citar trechos de um poema do livro ganhador de dois prêmios, Alcântara Silveira 

termina a crítica sobre a obra com um irônico “Parabéns!”. 

Embora o crítico não especifique o que é boa literatura para ele, por meio das críticas tecidas 

na coluna fica evidente o que ele considera como má literatura. O tom usado pelo crítico, 

adotando o estilo agressivo do radialista Flávio Cavalcanti, não apenas qualifica 

negativamente as obras citadas por ele, como as desqualifica de qualquer atributo literário. 

É interessante a expressão “policiar e higienizar”: cabia a ditadura “policiar”, entre outras 

coisas, as produções e atividades culturais, sempre atentos a materiais tidos como subversivos 

ou contra a moral, a família e os costumes. Após a detecção, vem a “higienização”, que é a 

remoção do conteúdo “sujo” do convívio social, proporcionando, dessa forma, uma higiene, 

que seria “mental”. Em outras palavras, “policiar e higienizar” é detectar e remover da 

sociedade qualquer conteúdo contrário à  ordem estabelecida pelo regime militar. De acordo 

com Oliveira (2001), Flavio Cavalcanti tinha uma ligação muito forte com a ditadura, a ponto 

de representar em seu programa Um instante, maestro! toda a ideologia daquele grupo de 

poder. Era comum ao apresentador, por exemplo, quebrar discos de Caetano Veloso ou 

denegrir homossexuais em nome dos valores morais conservadores - tudo ao vivo e muitas 

vezes na presença de alguns ilustres convidados ligados ao poder político da época.   
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Alcântara Silveira não apenas empresta o nome do programa como também sugere que o 

modelo da atração televisiva seja utilizada em outras atividades humanas, inclusive na 

Literatura e, no caso dessa, “se tentasse obstar senão a publicação de livros que não merecem 

ser editados, pelo menos a sua leitura”. E a partir de tal proposta, o crítico passa a construir 

juízos de valor sobre vários livros contemporâneos por meio de um “Flávio Cavalcanti das 

letras”. Nessa perspectiva, evocar Flávio Cavalcanti é incorporar a ideologia da ditadura 

militar. Dessa forma, Alcântara Silveira - atuando como Controle nessa estrutura discursiva 

institucionalizada - coloca o jornal O Estado de São Paulo inserido na ideologia dominante. 

 

6.4 Propagação do mito de Cora Coralina pela mídia jornalística 

Dois textos sobre a autora e sua obra são oficialmente entendidos como ponto de partida da 

projeção social do mito em nível local e depois em âmbito nacional. Em nível local, destaca-

se Oswaldino Ribeiro Marques, escritor, tradutor e também crítico literário, que se inicia na 

última prática entre os anos de 1937 e 1939. No ano de 1946, pela Editora José Olympio, 

Oswaldino publicou dois livros: um de poemas de sua autoria, Quase dissoluto, e uma 

tradução de Walt Whitman. Com relação ao escritor norte-americano, Oswaldino é tido como 

o seu primeiro tradutor no Brasil. Ainda nesse ano, Cecília Meireles dedicou uma página no 

suplemento “Letras e Artes”, que ela dirigia no Jornal A Manhã, a Oswaldino. O escritor e 

crítico foi, ainda, professor universitário no Brasil, na Universidade de Brasília (UnB), e nos 

Estados Unidos. Na Universidade de Wiscosin, atingiu o patamar de senior staff, equivalente 

no Brasil a professor vitalício. Sua colaboração para a imprensa brasileira se deu por meio dos 

jornais A Gazeta, Jornal do Brasil e Correio Braziliense. 

Citada como prefácio da segunda edição da obra Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais, 

a crítica intitulada “Professora de Existência”, de Oswaldino Marques, foi publicada em 1970 

no Jornal Correio Braziliense e, posteriormente, no mesmo ano, no jornal O Estado de São 

Paulo. Embora a mesma crítica tenha sido veiculada tanto na imprensa regional (Correio 

Braziliense) quanto nacional (O Estado de São Paulo), a primeira parece ter causado maior 

efeito que a segunda, funcionando como acesso de Cora Coralina para o reconhecimento 

regional.   

O aumento de visibilidade criado para Cora Coralina a partir dessa crítica pode ser observado 

pela homenagem que a autora recebeu em 1976, pela Academia Feminina de Letras e Artes de 
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Goiás - AFLAG, recebendo o título de “Cora dos Goiáses - a mestra de todos nós”. A 

designação “Cora dos Goiáses” é uma comparação feita no texto de Oswaldino entre a obra de 

Cora Coralina e a obra de Joana de Ibarbourou, conhecida também por Joana das Américas, 

que se autodenominava “filha da natureza”: 

Assim como Juana de Ibarbourou foi cognominada Juana da 

América, assim a nação do planalto brasílico deveria, numa festa 

de consagração nativista, rebatizá-la Cora dos Goiases, o que, ou 

muito me engano, lhe saberia ao seu mais constelado galardão. 

 

Há na crítica de Oswaldino Marques a clara intenção de legitimar o nome de Cora Coralina 

junto aos escritores já reconhecidos. Também se observa a tentativa de elevar à imagem da 

autora ao status de símbolo primordial das raízes culturais do “planalto basílico”. Ela é o 

acesso às origen primordiais do povo brasileiro. Ela (re) liga o presente ao passado originário, 

aquele a que não se tem mais acesso, senão por ela. 

Carlos Drummond de Andrade, escritor modernista brasileiro, é tido como o responsável pela 

projeção nacional de Cora Coralina, por ter divulgado o livro Poemas dos Becos de Goiás e 

Estórias Mais. Isso foi possível, porque, na época, era cronista
4
 do Jornal do Brasil, ocupação 

que durou quinze anos, entre 1969 a 1984, três anos antes de sua morte. Drummond sempre 

atuou no jornalismo, especialmente como cronista. Antes do Jornal do Brasil, o escritor 

colaborava para o Correio da Manhã. Atuou, ainda, na esfera pública, onde se aposentou no 

ano de 1962. 

A ideologia do jornal tem como um de seus objetivos não apenas trazer ao leitor informações 

de acontecimentos que ele, sem o jornal, não teria acesso, mas também formar a opinião do 

leitor em relação às informações trazidas pelo jornal. Especificamente, em relação ao Caderno 

B do Jornal do Brasil, ele foi criado no ano de 1960 e foi o primeiro jornal a trazer todas as 

matérias relacionadas às atividades culturais em um único caderno diário, modelo esse 

adotado, posteriormente, por outros jornais do país que, até então, resumiam tais atividades a 

cadernos em finais de semana (LIMA, 2006)
.
 

                                                 
4 A crônica no jornalismo brasileiro configura-se como um gênero associado à produção de opinião, isto é, ela está situada na 

categoria de jornalismo opinativo, assim como o editorial, comentário, artigo de opinião, resenha, coluna, caricatura. A  

classificação desses  gêneros nessa categoria dá-se devido ao caráter opinativo  e também a  estrutura da mensagem que 

segue os interesses da instituição jornalística assumindo duas funções:  autoria (que emite opinião) e angulagem ( perspectiva 

temporal ou espacial que dá sentido a opinião) (Melo,1994).  
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Com a mudança da Capital Federal para Brasília, foi necessária uma estratégia para manter a 

importância da cidade do Rio de Janeiro. A estratégia adotada foi transformar a cidade carioca 

na capital cultural do país. Para isso, o Caderno B do Jornal do Brasil contribuiu grandemente, 

pois contava com produtores culturais como colaboradores, que não estavam comprometidos 

com os princípios jornalísticos de objetividade seguidos para a produção de notícias escritas 

em outros cadernos, como o de atualidades (LIMA, 2006).  

No final da década de 1960, o caderno abriu espaço para a subjetividade dos críticos, que 

passaram a formar a opinião do leitor por meio de colunas assinadas. As matérias abordavam 

acontecimentos culturais nacionais e internacionais do cinema, teatro, literatura e música, 

além de colunas mais breves e divulgação de show, espetáculos, cursos e exposições, 

completando, dessa forma, as oito páginas do caderno. Ribeiro (2000, p. 15) afirma que: 

Assinar uma coluna era ter um espaço nobre na imprensa. Significava 

adquirir prestígio e notoriedade perante o público e reconhecimento por 

parte dos seus pares. [...] 

Ter uma coluna significa, além disso, poder fugir da rigidez dos textos 

informativos, poder desenvolver o estilo pessoal com uma liberdade que não 

se tinha no noticiário. O formato da crônica – gênero em geral adotado nas 

colunas – era bastante solto. O escritor fazia comentários livres sobre 

diferentes tópicos do noticiário da semana. 

 

Embora o Jornal do Brasil tenha feito parte da Rede da democracia, estratégia midiática 

organizada contra o governo de João Goulart e, posteriormente, de apoio ao golpe militar, o 

Caderno B posicionava-se contra as censuras aplicadas pela ditadura militar às produções 

culturais, especialmente em relação ao teatro e à música, buscando salvaguardar, mesmo que 

aparentemente, o direito de expressão de artistas e intelectuais colaboradores do caderno. Fato 

é que o Caderno B passou a ter grande influência em relação ao que era bom ou não em 

termos de produção cultural, de modo que seus colunistas/colaboradores tinham liberdade 

para opinar nesse tipo de avaliação.  

Dessa forma, tanto a voz de Carlos Drummond de Andrade enquanto colunista e crítico 

quanto Cora Coralina como objeto noticioso se enquadram ao perfil ideológico do caderno: 

Drummond é o crítico/juiz que, além de trazer o novo (Cora Coralina), o faz por meio de um 

conjunto de representações avaliativas, explicitadas e discutidas a seguir, que formam, ou 

melhor, guiam a percepção do leitor para a construção da imagem de uma velhinha sertaneja, 
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rica apenas de sua poesia, com consciência humanitária e que, cintilando na solidão, se tornou 

a pessoa mais importante de Goiás, imagem de resistência que se encaixa na ideologia 

editorial do Caderno B. 

Além disso, não podemos ignorar que é possível identificar algumas relações que podem ser 

estabelecidas entre Carlos Drummond de Andrade e Cora Coralina: ambos usavam versos 

livres em suas poesias, ambos tinham o olhar focado para o social e, no ano da publicação do 

texto de Drummond sobre Cora Coralina, o poeta contava com 78 anos enquanto Cora já 

somava 91 anos.  Além disso, ambos se serviram da editora José Olympio: Cora publicou 

Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais por essa editora, no ano de 1965. Já Drummond, 

publicou por essa editora entre 1942 a 1984. 

Na leitura do texto de Drummond, é possível identificar a percepção que guia o olhar do poeta 

sobre a obra de Cora Coralina, buscando, talvez, o Drummond que existe nas poesias de Cora. 

 

6.4.1 Intertextualidade em Oswaldino Marques  

A construção da imagem de Cora Coralina na crítica de Oswaldino Marques utiliza uma 

linguagem mítica, tecida, grande parte, por meio de metáforas, para enaltecer a imagem da 

autora, portanto não tem caráter apenas de divulgação. Mas que divulgar o crítico 

tenta  “alvitrar” - como o próprio crítico escreve - o reconhecimento de Cora Coralina (cf. 

BRITTO, 2006), seu discurso busca a  consagração da autora, alternando entre a 

metalinguagem literária e a linguagem mítica, que conduz a criação da imagem de Cora como 

um ser excepcional, dotada de talento extraordinário. Consagrar, no seu sentido etimológico - 

tornar sagrado -, se relaciona com o discurso religioso, que, por sua vez, dialoga com a 

linguagem mítica. 

Para Cora, o crítico reserva a designação “cultivadamente rude” e esta designação foi 

amplamente repetida na mídia local e nos discursos institucionais da academia científica e de 

letras. Segundo pesquisa de Delgado (2003, p. 184) também pela própria Cora Coralina: 

“Você quer me conhecer?” E começa a ler o artigo de jornal: “Livre, 

turbulenta, receptiva, cultivadamente rude”. Cultivadamente rude - acentua a 

poetisa - cultivadamente rude. É isso mesmo. Cultivadamente rude. A vida 

me fez rude e a minha formação me fez cultivada. 
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“Mulher sertaneja, livre, turbulenta, cultivadamente rude. Inserida na gleba. 

Mulher terra. Nos seus reservatórios secretos um vago sentido de 

analfabetismo. Doceira fui e gosto de ter sido. Mulher operária.” 

Essa designação ainda é retomada por Drummond, em sua crônica: 

Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se define: "mulher 

sertaneja, livre, turbulenta, cultivadamente rude, inserida na gleba. Mulher 

terra. Nos meus reservatórios secretos, um vago sentido de analfabetismo." 

Opõe à morte "aleluias festivas e os sinos alegres da Ressurreição. Doceira 

fui gosto de ter sido. Mulher operária". 

 

Tais designações e tantas outras que serão analisadas a seguir servem de guia para a 

percepção sobre a Cora Coralina em uma realidade outra: a mitológica. 

 

6.4.1.1 “Professora de Existência” 

O primeiro movimento da crítica em direção à percepção de Cora Coralina como alguém de 

importante valor social está no título, “Professora de Existência”. Trata-se do uso de uma 

metáfora conceitual que Oswaldino Marques utiliza para referenciar alguém como profundo 

conhecedor da vida. Nesse sentido, o modelo conceitual com o qual ele representa a autora é 

indicativo de uma prática que aproxima os indivíduos dos conhecidos.  

O título, de acordo com Coracini (1989), na perspectiva da leitura, apresenta-se como um 

elemento catafórico do texto, pois ele anuncia, em parte, seu conteúdo. Para Van Dijk (1992), 

além de expressar o conteúdo temático do texto, o título também orientar sua leitura. Dessa 

forma, o crítico, antes de apresentar a escritora, já a situa como profunda conhecedora da vida, 

indicando como a autora deve ser percebida durante a leitura da crítica. Ainda 

estrategicamente, Oswaldino impõe ao leitor do jornal a leitura do texto para que se possa 

descobrir quem é a professora. O objetivo do crítico, portanto, é guiar a percepção sobre a 

autora por meio do título, como se ele, de antemão, indicasse a conclusão da crítica, a imagem 

a que o leitor chegará ao final do texto.  

Cabe, ainda, comentar o qualificador “de existência”, pois, existência é uma designação de 

aspiração filosófica, metafísica, ontológica. Nesse sentido, ao representar Cora Coralina como 
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professora de tal assunto, o crítico atribui valor de profundidade não apenas à obra que irá 

avaliar, mas ao indivíduo, seu produtor, reforçando, assim, a mítica da autora.  

Arquetipicamente, o discurso mítico trata da manifestação simbólica de diversas estruturas da 

psique, imagens primordiais inatas e universais, que encontram eco na cultura por meio de 

tipos de representação. Ao relacionar a representação de Cora Coralina com os conhecimentos 

da existência, o crítico opera com o arquétipo do sábio. No texto, Oswaldino Marques 

expande o sentido de “Professôra de Existência”, explicitando a razão pelo qual representou a 

autora no título da forma que o fez:  

Para a poetisa goiana, Cora Coralina, existir é uma maneira de resistir, 

coexistir, transistir.  

 

Embora não utilize a palavra transcender, o termo transistir se aproxima no sentido daquele, 

pois, se refere a ir além da existência. A transistência da autora é um estágio final que tem 

início na resistência, pelo que demonstra a gradação resistir → coexistir → transistir. 

Retomando a jornada mítica autobiográfica de Cora Coralina, a transistência é o momento em 

que se dá a passagem do herói para o sábio, sendo essa a sua congração que, novamente, se 

tranforma em missão. Contudo, a missão não é mais uma jornada do ego, uma vez que não 

existe mais caminho para o ser percorrido pelo herói. O que existe agora é a função de 

auxiliar outros heróis em suas jornadas. 

Oswaldino Marques encerra a apresentação da autora na introdução do texto com a retomada 

da metáfora do “ensino”: 

[...] tal a postura pedagógica que inconscientemente assume, de Mestra de 

todos nós, de propedeuta de vida. 

 

A designação “professora” progride para “postura pedagógica”, “Mestra de todos nós” e 

“propedêutica da vida”. Ao qualificar como “de todos nós” a designação “Mestra”, o crítico 

sugere uma imagem mítica de alguém que está acima de todos, que deve ser ouvida, seguida. 

A expressão “propedeuta de vida”, subsequente, explicita que tipo de conhecimento a autora 

detém: os conhecimentos básicos (propedêutica) da existência (de vida). Assim, a 

apresentação da autora termina com a equivalência do título (“Professôra de Existência”), 

reafirmando o conhecimento ontológico que a autora detém. 
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A existência da autora está relacionada à ligação com sua cidade natal. Assim, por meio da 

obra de Cora Coralina, é possível difundir uma região do país, o Estado de Goiás, valorizando 

tanto a região em seus aspectos naturais e culturais. Por meio da obra da autora, é possível, 

ainda, valorizar o trabalho humilde das pessoas dessa região, bem como suas vidas e, por 

extensão, a região como parte do país. A emergência tanto da classe campesina quanto da 

classe operária, foco do pensamento marxista do qual o crítico faz parte, é explorado ele no 

seu espaço no jornal. 

Estrategicamente, o crítico guia a percepção do leitor para a relação entre a existência da 

autora e sua relação com a cidade de Goiás. As imagens criadas pelas metáforas do crítico 

com relação à Cora Coralina e sua cidade natal sugerem uma imagem primordial, ancestral: 

Sua vitalidade, ela suga-a de um profundo enraizamento tribal e telúrico, 

colorido por uma desafetação e verve de intenção que eu diria séria [...] 

 

O avaliativo não-axiológico (KERBRAT-ORECCHIONE, 1993) “profundo” sugere a 

extensão de sua vivência, ao mesmo tempo em que aponta para uma relação forte da autora 

com sua cidade natal. Por meio dessa relação (“profundo enraizamento”), eclode a existência 

da autora como uma vida associada à origem. 

Outra metáfora que colabora para a construção mítica de Cora Coralina envolvendo sua 

cidade natal se encontra no trecho a seguir: 

Livre, turbulenta, receptiva, cultivadamente rude, ergue-se das matrizes do 

seu belo livro Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais como matriarca 

provida de tenazes liames carnais e espirituais com as castas de sua gente. 

 

As expressões “professora de existência”, “mestra de todos nós”, “propedeuta de vida” já 

mencionadas são retomadas nesse fragmento em “matriarca”. Na representação de Oswaldino 

Marques, ela é mãe, a mulher que está no comando, que controla, por meio de firme ligação 

com a terra, com a origem do povo vilaboense, legítimos representantes dos bandeirantes. 

Essa ligação não é apenas física, mas também espiritual. Aqui, o crítico tece mais alguns fios 

do tecido mítico que vai recobrindo a autora, por estabelecer, mesmo que metaforicamente, 

uma ligação espiritual (da mulher com a terra) que é uma ligação de origem existencial. 
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6.4.1.2 Cora Coralina: modelo exemplar de velhice 

Embora o crítico não explicite a idade da autora, ele faz referência ao estágio da vida em que 

ela se encontra em algumas passagens do texto. A representação da velhice aqui sugere 

virtuosidade da autora na espera pela morte - uma espera um tanto demorada, pois a autora 

vem a falecer quinze anos depois da publicação da crítica:  

Não fora o providencial acaso emprestar-me o Poemas uma amiga, 

professora Dulce Mota Burlamaqui, provavelmente jamais viria a desfrutar 

do convívio artístico com a autora de “Oração do Milho”, o que bem atesta a 

urgente necessidade de retirar a rapsoda do limbo em que sofre o seu outono 

exemplar. [...] (grifo nosso) 

Sei que Cora Coralina assiste, serena, ao ocaso de sua digna existência. [...] 

(grifo nosso) 

 

A maneira como Oswaldino Marques se refere a essa fase da vida da autora visa provocar 

certa urgência em seu reconhecimento, para que ela possa desfrutar dele ainda em vida.  

 

6.4.1.3 Contexto social e contexto cognitivo de Oswaldino Marques  

Para construir o sentido que pretende atribuir a sua crítica, Oswaldino Marques faz uso de 

uma metáfora conceitual para instaurar um ponto de referência na construção da imagem de 

Cora Coralina. Tal metáfora é um modelo mental que conduz a percepção do crítico para 

captar essencialmente o que para ele caracteriza a autora. De acordo com Johnson-Laird 

(1983), os modelos mentais são estruturas específicas de conhecimento. Ou seja, são 

conteúdos da memória relacionados às experiências pessoais, mas também, conforme 

lembra Halbwachs (2006), são conhecimentos de grupo, uma vez que o indivíduo que lembra 

é sempre um indivíduo inserido e habitado por grupos de referência. Assim, na representação 

de Oswaldino, a referência ao conhecimento se traduz pela imagem de “professor” ou 

“mestre”. Ao fazer uso desse modelo mental, o crítico cria uma ponte entre os conhecimentos 

sociais dos leitores do jornal, os seus próprios e os atributos que deseja destacar na autora, 

algo que os identifique com ela. Dessa forma, a metáfora conceitual/modelo mental não 

apenas representa a autora de uma maneira específica, mas instaura uma forma de perceber 

Cora Coralina e junto a isso um comportamento diante da autora goiana. Uma vez instaurada 
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essa percepção, Oswaldino Marques passa a caracterizá-la por uma série de termos e 

expressões avaliativas axiológicas e afetivas, que denotam o grau de adesão do crítico a essa 

representação: 

A expressão “cultivadamente rude” é uma avaliação metafórica utilizada para representar os 

aspectos culturais e naturais que permeiam o trabalho da autora e, por extensão, a 

caracterizam, devido a sua linguagem simples e os temas por ela abordados. O efeito dessa 

representação encontrou eco na prórpria autora - conforme citado anteriormente na Seção 

6.4.1 - e reproduzida, posteriormente, por Carlos Drummond de Andrade. 

A linguagem que Cora Coralina utiliza é o ponto em que costumam se concentrar avaliações 

negativas (BRITTO, 2006). Na crítica, Oswaldino Marques não apenas defende como 

também enaltece a linguagem utilizada pela autora, em detrimento dos experimentalismos da 

modernidade: 

Nestes tempos de experimentalismo, de vanguardas à outrance, é bom logo 

advertir que enveredaria por descaminhos quem saísse à cata, nas páginas 

coralinas, de malabarismos invencioneiros e pelotiquices outras.  

 

Nesse fragmento, é possível perceber o contexto social que guia os conhecimentos do crítico 

em relação às novas formas de manifestação literária da época. As designações 

“malabarismos invencioneiros” e “pelotiquices outras” retomam “experimentalismo” e 

“vanguardas à outrance”, e podem referir-se à poesia concreta, iniciada no Brasil a partir de 

1950 e à poesia/processo, desenvolvida a partir do concretismo, em 1967. Tal designação 

revela o contexto cognitivo do crítico em relação a tais movimentos literários. 

Ainda em relação à linguagem, o crítico escreve: 

Conquanto livres os seus ritmos, quase dissolutos os seus números, a 

valência do léxico presente a Poemas pende mais para a densidade 

arcaizante, a sedimentação primitiva do idioma. O sabor, assim prevalecente, 

é nitidamente castiço, terso, de boa cepa vernácula. É sábio, todavia, o 

matizamento logrado mediante o uso de considerável cópia de 

regionalismos, que, sobre responderem por esplêndidos efeitos sonoros, 

estilísticos, robustecem a confiança do leitor na consumada ciência 

ambiental, ecológica, de quem, como a poetisa, maneja com absoluta perícia 

o instrumental denotativo da região. 
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O uso do “mais” como operador argumentativo orienta para a conclusão de que os poemas 

privilegiam a linguagem simples, cotidiana, que representa o meio social ao qual a autora está 

inserida. Em relação ao léxico, o crítico o qualifica como “densidade arcaizante” e 

“sedimentação primitiva”, validando positivamente a presença de arcaísmos na 

linguagem.  Assim, Oswaldino Marques representa a linguagem da autora como um vinho de 

longa safra a ser degustado, uma vez que “O sabor, assim prevalecente, é nitidamente castiço, 

terso, de boa cepa vernácula”. 

Quanto à presença de características regionalistas na obra, essas também são avaliadas 

positivamente pelo crítico por meio de verbos, substantivos e adjetivos axiológicos: 

“matizamento logrado”, “explêndidos efeitos sonoros, estilísticos”, “robustecem a confiança 

do leitor (...)”, “É extraordinária a maneira como absorve, assimila (...)”. 

No fragmento a seguir, Oswaldino Marques atribui o valor poético da obra de Cora Coralina 

por meio de um jogo linguístico argumentativo: 

Beiradeando mais o lado da realidade do que o da linguagem, ela ensaia 

preferentemente a polpa das suas vivências, ou melhor dito, os dados da sua 

circunstância concreta. Se não inova, repoetiza – e com que convincentes 

poderes! – dilatados espaços brasileiros, sem deixar, por isso, de restabelecer 

o tráfego com a universalidade do humano. 

 

O autor se posiciona favorável à qualidade literária de Cora Coralina, e faz com que o leitor 

também o faça. O condicional “se... então”, por sua vez, aponta para apenas duas conclusões 

possíveis, impostas pelo crítico: se a linguagem da obra não inova (os dilatados espaços 

brasileiros em tráfego com a universalidade humana), então ela repoetiza. A repoetização, por 

sua vez, não ocorre de maneira trivial, mas com “poderes convincentes”, mais uma avaliação 

axiológica do crítico. 

A adesão à representação da autora como professora, ou melhor, sua aparente crença nessa 

representação aponta para certo fetichismo
5
 do crítico: por meio da PIT 

(projeção/identificação/transferência), Oswaldino Marques projeta em Cora Coralina 

determinadas características que pertencem a ele, tais como “postura pedagógica”, “livre” e 

                                                 
5 A noção de fetiche aqui é a empregada por Morin (2011) como núcleos petrificados da PIT. 
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“turbulento”
6
. Ao mesmo tempo, se identifica com as questões existenciais abordadas pela 

autora na obra. Dessa forma, existe a manifestação de um complexo mágico na representação 

de Cora Coralina por Oswaldino Marques. A maneira de estabelecer relação entre o real e o 

imaginário do crítico é substancializada de modo que os atributos criados discursivamente 

ultrapassam a dimensão da representação e se aloja no mundo concreto como realidade 

experienciada, reproduzindo o tecido mítico da autorrepresentação da autora. 

 

6.4.2 A intertextualidade em Carlos Drummond de Andrade 

O foco da representação de Drummond se constrói sobre a trajetória heroica autobiográfica 

de Cora Coralina. Ele centraliza a etapa da consagração ao representá-la como “um ser geral”, 

de “coração enumerável”. Essa caracterização está relacionada ao fato da autora se identificar 

as classes sociais menos favorecidas e abordadas em poemas como “Mulher da vida”, “Menor 

abandonado”, “Oração do presidiário” etc., mostrando uma face que, em momentos 

anteriores, fora ocultada pela crítica. A representação de Cora Coralina feita por Drummond 

autor se ancora no momento histórico de sua enunciação: no ano de 1980, a imprensa já 

gozava de certa liberdade, devido ao processo de abertura política que se iniciou dois anos 

antes. Assim, tornou-se possível abordar os problemas sociais efetivamente, antes ocultados 

pela ideologia dominante, que prezava pela imagem progressista do país.   

O discurso de Drummond dialoga com o discurso de Oswaldino por meio da expressão 

“cultivadamente rude”, na medida em que os dois se apoiam no trajeto do herói: se o crítico 

do Jornal do Brasil se referia à “polpa de suas vivências”, Drummond se refere a “Estrada que 

é Cora Coralina”:  

Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual, passam as 

crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange a realidade 

várias. 

O percurso da autora, de acordo com Drummond, inicia-se logo na infância, no mundo 

habitual do herói, intertextualizada de forma direta e indireta no seu texto: 

Remontando a infância, não a ornamenta com flores falsas. "Éramos quatro 

as filhas de minha mãe. /Entre elas, ocupei sempre o pior lugar," Lembra-se 

                                                 
6 De acordo com o Suplemento Cultural & Literário JP, Oswaldino Marques era um opositor da Academia Brasileira de 

Letras em relação aos critérios “políticos” utilizados por essa instituição para o reconhecimento literário de obras publicada 

(JORNAL PEQUENO, ano 2, edição 57, nov. 2005) 
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de ter sido "triste. nervosa e feia. / Amarela, de rosto empalamado. De 

pernas moles, caindo à toa.” Perde o pai muito novinha. Seus brinquedos 

eram coquilhos de palmeira, caquinhos de louça, bonecas de peno. Não era 

compreendida.  

 

A metáfora “flores falsas” atribui valor de verdade à autorrepresentação poética, acentuando o 

tom realístico da rememoração da infância. As dificuldades da infância narradas pela autora 

encontram ressonância na representação de Drummond, que é guiado por elas e leva o escritor 

a concluir que tais dificuldades foram a base para o desenvolvimento do “ser geral” que Cora 

Coralina se tornou: 

Tinha medo de falar. Lembra com amargura essas carências, esquecendo-se 

de que a tristeza infantil não lhe impediu, antes lhe terá preparado a 

percepção solidária das dores humanas, que o seu verso consegue exprimir 

tão vivamente [...] 

 

A infância difícil é o ponto inicial que evoca o arquétipo do herói, que a mitifica pela 

construção de si mesma como alguém que superou todos os obstáculos que lhes foram 

impostos no percurso de sua vida. 

 

6.4.2.1 “Um admirável brasileiro”: um fio condutor do mito Cora Coralina 

Drummond constrói a imagem de Cora Coralina ao mesmo tempo em que tece uma crítica 

social. Para ele, a autora é representante de, pelo menos, três classes desprestigiadas 

institucional e socialmente: o interiorano, o idoso e o pobre. Por isso, para Drummond, Cora 

Coralina, por meio não apenas de sua poesia, mas por conta das representações que faz da 

vida pela abstração de suas experiências, destaca-se como alguém superior às pessoas das 

classes privilegiadas do Estado de Goiás: 

Cora Coralina, para mim a pessoa mais importante de Goiás. Mais do que o 

Governador, as excelências parlamentares, os homens ricos e influentes do 

Estado. Entretanto, uma velhinha sem posses, rica apenas de sua poesia, de 

sua invenção, e identificada com a vida como é, por exemplo, uma estrada. 

Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual, passam as 

crianças e os miseráveis de hoje. (grifo nosso) 
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A abordagem da autora pelo arquétipo do herói, sintetizada na proposição “a pessoa mais 

importante de Goiás”, aponta para a arte - e o artista, veículo de sua manifestação - como 

verdadeiros transformadores sociais daquela região. A ideologia de Drummond em relação à 

arte constrói, em seu texto, a representação de Cora baseada no arquétipo do herói: a virtude 

(caráter e poética) a serviço dos menos privilegiados (tipos humanos/Goiás). 

Drummond critica aos valores sociais brasileiros sobre quem são as pessoas consideradas 

mais importantes e quem, de fato, deveriam ser. O operador argumentativo entretanto tem a 

função de apontar para uma conclusão contrária a que se espera, indica que ser velho e pobre 

não possui relevância social. Para o crítico, Cora Coralina só consegue se tornar relevante por 

meio de sua “rica” poesia e aquilo que ela representa: as pessoas menos favorecidas 

socialmente, a natureza, Goiás. 

 

6.4.2.2 Cora Coralina: modelo exemplar de civilidade 

Os recortes de Drummond do conteúdo temático da obra de Cora Coralina são argumentos 

que constroem a imagem da autora como alguém que extrapola o comum e, por conta disso, é 

digno de ser admirado:  

Assim é Cora Coralina, repito: mulher extraordinária, diamante goiano 

cintilando na solidão e que pode ser contemplado em sua pureza no livro 

Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. 

Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se define: "mulher 

sertaneja, livre, turbulenta, cultivadamente rude, inserida na gleba. Mulher 

terra. Nos meus reservatórios secretos, um vago sentido de analfabetismo." 

Opõe à morte "aleluias festivas e os sinos alegres da Ressurreição. Doceira 

fui gosto de ter sido. Mulher operária". 

 

O uso dos avaliativos axiológicos “extraordinário”, “diamante goiano”, “admirável” 

encapsulam as virtudes da autora representadas por Drummond e conduzem o leitor a algo 

semelhante a um culto à personalidade, que identifica a autora como um modelo exemplar de 

civilidade.  
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6.4.2.3 Contexto social e contexto cognitivo de Drummond 

Drummond constrói a imagem de Cora Coralina pelo constraste com os contextos sociais 

orientados ideologicamente vigentes na sua contemporaneidade e que se estendem, de certa 

forma, até os dias de hoje. Trata-se dos valores atribuídos à velhice, à pobreza e à 

notoriedade:  

Cora Coralina, para mim a pessoa mais importante de Goiás. [...] Entretanto, 

uma velhinha sem posses, rica apenas de sua poesia, de sua invenção, e 

identificada com a vida como é, por exemplo, uma estrada. Na estrada que é 

Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual, passam as crianças e os 

miseráveis de hoje [...] 

Todas as vidas. E Cora Coralina celebra todas com o mesmo sentimento de 

quem abençoa a vida. Ela se coloca junto aos humildes, defende-os com 

espontânea opção, exalta-os, venera-os. Sua consciência humanitária não é 

menor do que sua consciência da natureza. 

Lembra com amargura essas carências, esquecendo-se de que a tristeza 

infantil não lhe impediu, antes lhe terá preparado a percepção solidária das 

dores humanas, que o seu verso consegue exprimir tão vivamente em forma 

antes artesanal do que acadêmica. 

 

O contexto cognitivo de Drummond é guiado pelo percurso do herói (advindo da fonte 

primária, ou seja, os poemas autobiográficos) de Cora Coralina, que se manifesta no texto 

como um discurso de consagração do herói. Em um primeiro momento, o crítico tece seu 

texto, ressignificando os conhecimentos sociais negativos de base ideológica de velho em 

valores positivos. Assim, o velho em Cora Coralina é: valorizado (“pessoa mais importante de 

Goiás”), produtivo (“rica apenas de sua poesia, de sua invenção”), experiente (“Na estrada que 

é Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual”).   

Em um segundo momento, as representações de Drummond progridem no texto por meio das 

imagens de si que a autora constrói em sua obra: humilde (“Todas as vidas. E Cora Coralina 

celebra todas com o mesmo sentimento de quem abençoa a vida”), sábia (“Sua consciência 

humanitária não é menor do que sua consciência da natureza”) solidária (“Ela se coloca junto aos 

humildes, defende-os com espontânea opção, exalta-os, venera-os”), resiliente (“Lembra com 

amargura essas carências, esquecendo-se de que a tristeza infantil não lhe impediu, antes lhe terá 

preparado [...]”). 
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O trecho “Na estrada que é Cora Coralina” é construído com base em uma metáfora 

conceitual: trata da comparação da vida como estrada. Essa metáfora conceitural envolve a 

noção de ponto de saída e ponto de chegada e relaciona-se por analogia ao intervalo entre 

início e ao fim da vida. Por isso, ela dialoga com o termo “vivência”, empregado por 

Oswaldino Marques para fazer referência às experiências vividas pela autora. Dessa forma, 

Drummond também estabelece, por meio dessa metáfora conceitual, uma maneira de 

percepção da autora. 

As diferenças sociais que tematizam alguns textos de Drummond também guiam o seu olhar 

sobre Cora Coralina, apresentando-se como objeto intencional do poeta, ou seja, o objeto para 

o qual a consciência é direcionada (Merleau-Ponty, 1999). Por isso, é possível identificar a 

manifestação de um complexo mágico na representação de Drummond. Da mesma forma que 

Oswaldino Marques, o poeta percebe e representa Cora Coralina de maneira fetichista: por 

meio da PIT, ele projeta na autora a sua preocupação com as diferenças sociais e se identifica 

com a infância sofrida de Cora Coralina. O grau de adesão de Drummond à sua representação 

da autora como “coração enumerável” ou “ser geral”, ou seja, a intensidade com que ele 

constrói a imagem de Cora Coralina no discurso é o tecido mítico de sua representação.  

 

6.5 A obra unificada na função “autor” 

O pseudônimo Cora Coralina passou a ser um nome de autora quando vários textos foram 

agrupados e produziu-se uma unidade designada pelas obras. Isso indicou que foi estabelecida 

entre esses textos uma relação de homogeneidade, de filiação (FOUCAULT, 1992).  Contudo, 

não se trata apenas da atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor. Mais do que 

isso, trata-se de por em ação operações específicas que vão construir a autora a partir do 

discurso da crítica literária. Isto é, estabelece-se certo nível de valor para a obra, unificada sob 

o nome da autora “Cora Coralina”. Em vida a autora publicou além do Poema dos Becos de 

Goiás e Estórias Mais, também Meu livro de Cordel (1976) e Vintém de Cobre Meias 

Confissões de Aninha (1983). Os discursos que delimitaram os modos de recepção desse 

conjunto de textos colocaram em ação, ao mesmo tempo, a biografia da autora e a imagem da 

cidade de Goiás entrelaçando-se na interpretação da obra.  

O encanto maior e a característica especial da poética de Cora Coralina é o 

seu modo peculiar de ser goiana: através de sua cidade são expressos 
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sentimentos e valores universais. Ana-Cora é, sobretudo, memória, descrição 

de costumes, observação dos fatos cotidianos, mas a poetisa não exaure no 

detalhe, ao contrário, transcende para o universal. Por isso Cora é goiana 

sem ser provinciana. Também por este mesmo motivo, na sua poesia, revela-

se Ana, com sua personalidade própria mas que também se irmana e se 

solidariza com as outras Anas de sua cidade e de seu País.[...] E, finalmente, 

essa mulher idosa é possuidora de fino humor e ironia que se estende através 

de seus poemas. A poesia de Cora Coralina é a biografia de Ana-Cora; 

biografia de sua pessoa, de sua gente e de sua cidade. 

 

6.6 Ressonância das vozes de Oswaldino Marques e Carlos Drummond de 

Andrade no discurso de outros 

A representação particular de Oswaldino Marques instaurou uma forma de percepção de Cora 

Coralina que foi reproduzida por outros autores, notadamente a expressão “professora de 

existência” e “cultivadamente rude”, que ultrapassoram o plano do retórico e se instauraram 

como uma forma de conceitualizar Cora Coralina. Essas metáforas ou modelos mentais, ao 

instaurarem uma forma de perceber também instautraram uma forma de conduta em relação à 

autora, colocando-se como metáforas conceituais (LAKOFF & JOHNSON, 1985), pois não 

representam apenas ornamentos, mas sim importantes elementos no processo de entendimento 

da maneira pela qual Cora Coralina passou a ser percebida e representada, como se observa 

no texto do escritor e jornalista Álvaro Catelan, em que expressões “mistérios profundos” e 

“sabedoria infinita” são representações pessoais construídas a partir das representações do 

crítico: 

[...] pelo seu poder atraente e dominador, o crítico Oswaldino Marques a 

chamou de ‘Professora da existência’, onde todos que a rodeiam sentem nela 

uma mulher que guarda dentro de si mistérios profundos e uma sabedoria 

infinita. [...] todos que vão a Goiás têm passagem obrigatória pela casa de 

Cora, no intuito de ouvir suas histórias fantásticas de tesouros enterrados no 

porão [...]. Sua magia prende os visitantes, fazendo dela a alma daquela 

cidade.
7
 (grifos nossos) 

 

As palavras de Oswaldino Marques também repercutiram nas instituições goianas 

relacionadas à literatura. É o caso, por exemplo, do primeiro anuário da Academia Feminina 

de Letras e artes de Goiás, instituição que indicou Cora Coralina como patrona da Cadeira nº 

                                                 
7 CATELAN, A. De pedra foi o meu berço, in Coralina.C. Meu Livro de Cordel. Goiânia, Livaria e Editora Goiana, 1976. 
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5, conforme podemos ler no discurso da solenidade da posse “‘Livre, turbulenta, receptiva, 

cultivadamente rude’ no dizer do grande crítico literário Oswaldino Marques”
8
 (grifo nosso).  

Em 1978 a editora da Universidade Federal de Goiás lançou a segunda edição do 

livro Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais, a pedido da Faculdade de Educação, que 

justificou o pedido alegando que a obra da autora era “repositária preciosa da cultura goiana”. 

Foi essa edição, conforme já indicamos, que chegou as mão de Carlos Drummond de 

Andrade. 

A partir de 1980, Carlos Drummond de Andrade instaura sua forma de representação sobre 

Cora Coralina. Para ele, a autora é “a pessoa mais importante de Goiás”, embora “uma 

velhinha sem posses, rica apenas de sua poesia [...] identificada com a vida como é, por 

exemplo, uma estrada. Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual [...] Ela 

se coloca junto aos humildes, defende-os com espontânea opção, exalta-os, venera-os”. Essas 

representações não apenas influenciaram outros discursos sobre a autora, mas, sobretudo, 

também desencadeiam uma série de ações institucionais relacionadas ao seu reconhecimento 

social. 

A partir de 1980, Cora Coralina recebe muitas homenagens não apenas em Goiás, mas 

também em outros estados entre os quais São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Essas 

homenagens são eventos que se transformam em fatos noticiosos os quais multiplicam a 

visibilidade pública da autora. Tais eventos se inscrevem  como rituais públicos que fazem 

parte do processo de legitimação social do mito, mas são também, conforme aponta Delgado 

(2003), representativos do processo de legitimação de algumas instituições que se colocam 

como produtora de personagens que representam determinados valores culturais e morais. É o 

caso do Troféu Jaburu instituído em 1980 pelo Conselho Estadual de Cultura de Goiás e 

concedido por unanimidade a Cora Coralina em 1981, primeira pessoa a recebê-lo. Esse 

troféu se destina desde então às personalidades que divulgam e valorizam a cultura goiana, 

simbolizando a denúncia das “dilapidações” do “patrimônio histórico”, da “fauna e flora”, do 

“passado e tradições” de Goiás. De acordo com Luiz Fernando Valadares Borges
9
, o então 

presidente desse Conselho na época, o significado do troféu está associado ao nome de uma 

ave em extinção, na região do Araguaia, pela força predatória do homem, por isso o Troféu 

representa o brado contrário às delapidações do patrimônio natural da fauna e da flora, mas 

                                                 
8 AFAG, Anuário da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, Goiania, 1970, p.50 
9 DELGADO, A., 2003. 
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também o brado de preservação do patrimônio histórico cultural do passado e tradições. 

Importa ressaltar também que em 1983 a Universidade Federal de Goiás, em cerimônia solene 

conferiu a Cora Coralina o título de Doutor Honoris Causa. No ano seguinte é conferido à 

autora o Troféu Juca Pato que a homenageia como a Intelectual do Ano de 1983. O prêmio 

foi conferido pela União Brasileira de Escritores (UBE) com o patrocínio da Folha de São 

Paulo. Tal prêmio fez de Cora Coralina a primeira mulher a recebê-lo. Esse acontecido foi 

amplamente festejado em Goiás também porque representou, segundo as palabras de 

Brasigóis Felício, a quebra da hegemonia cultural do eixo São Paulo-Rio de Janeiro.  

De repente, as pessoas compreenderam que o Brasil é mais que a Avenida 

São João e as areias de Ipanema. Ufa! Já era tempo. O troféu Juca Pato- 

Intelectual do Ano [...] é destinado, pela primeira vez, a uma mulher e a uma 

intelectual do interior, uma mulher humilde, uma poeta e doceira que não 

cansa de proclamar a grandeza das mãos operárias que modelam com 

heroísmo a dignidade do cotidiano, em uma vida muitas vezes áspera.
10 

(grifos nossos) 

 

Os trechos sublinhados dialogam com a crônica de Drummond, evidenciando a influência 

desse texto nas representações e atitudes em relação à autora e, por extensão, ao espaço em 

que vive. A premiação representou duplamente o reconhecimento da autora e a visibilidade da 

cidade de Goias. Assim, Goiás é festejada em dimensão local, e admirada em nível nacional. 

Difícil não associar o nome Cora Coralina à sua cidade, de modo que a exaltação da autora 

significa também a notoriedade da cidade. Importa ressaltar, entretanto, que o reconhecimento 

do trabalho da autora não significou o reconhecimento do seu valor literário junto aos cânones 

da literatura. Daí a tentativa de se estabelecer uma via de passagem com o objetivo legitimar 

seu reconhecimento se ancorar no valor cultural e histórico da obra. 

[...]ficou démodé, falar meio baixo que a obra de Cora Coralina não é boa, e 

que sua consagração se deve tão somente à sua idade e a seu carisma pessoal 

[...] A obra dela já foi visistada por Oswaldino Marques, por Carlos 

Drummond de Andrade, que em prosa e verso disse: ‘Cora Coralina é a 

pessoa mais importante de Goiás’ a gente não pode buscar na obra desta 

poetiza o beletrismo que disso ela não tem nada. Há que buscar, isto sim, a 

                                                 
10 FELÍCIO, B. Cora Coralina, intelectual do ano. A mulher goiana que venceu o rolo compressor Rio- São Paulo “ O 

Popular. Goiania, 3 de maio 1984 (cf. Delgado 2003). 
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expressão tosca e a poesia jorrando na carnadura de seu verso. Em seus 

versos, há o Goiás do século  XVIII e o Goiás de hoje.
11 

 

Elencamos aqui apenas alguns exemplos sobre as repercussões da crítica de Oswaldino e 

Carlos Drummond de Andrade. Nosso objetivo com isso foi sinalisar a importância atribuída 

à avaliação desses críticos e a maneira como outras vozes se levantaram não apenas 

acolhendo a avaliação positiva de ambos, mas ampliando significados que fazem parte do 

ritual de legitimidade social do mito que vem sendo construído sobre Cora Coralina. Ao 

conjunto dessas vozes institucionais se associa a voz propagandística que emerge da mídia 

jornalística promovendo e mobilizando a opinião pública no sentido de não apenas valorizar a 

imagem da autora, mas também a cultura goiana e os valores que devem ser cultivados na 

mentalidade nacional. 

 

6.6.1 Cidade de Goiás entrelaçada à Cora Coralina 

Em movimento inverso ao entrelaçamento de Cora Coralina à cidade de Goiás em seus 

versos, conforme discutido na Seção 5.3.9 deste trabalho, a divulgação turística da cidade de 

Goiás utiliza o nome da autora como argumento de marketing para atrair turistas à cidade. Se 

até a metade da década de 1980 a cidade contava com a presença de Cora Coralina, após esse 

período a Casa Velha da Ponte se converte em museu para substituir a presença da autora. É 

possível verificar, no decorrer das décadas, a progressiva valorização da imagem da autora 

como referencial turístico da cidade nos textos de divulgação do turismo na cidade juntamente 

com a propagação de seu mito. 

Antes de 1970, ou seja, antes da crítica de Oswaldino Marques, já era registrado na mídia a 

imagem de Cora Coralina como doceira que vivia sozinha num sobradão no centro da cidade 

histórica.  A descrição da autora nesta época é secundária. O destaque está na cidade histórica 

como localidade turística. A referência é “D. Cora Coralina”, “doceira” que além de “bater 

um papo sentido”, também escreveu “um livro de poemas do qual não tem nenhum 

exemplar”.  

.  

                                                 
11 BORGES, L.F.V. Cora Coralina, intelectual do ano. A mulher goiana que venceu o rolo compressor Rio - São Paulo. O 

Popular. Goiania, 3 de maio 1984 ( cf. Delgado 2003). 
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Década de 1960 

A casa da ponte não pertenceu a nenhum figurão, mas tem lá os seus cento e 

tantos anos, solidamente erguida na beira do rio Vermelho, numa das 

cabeceiras da ponte da Lapa. É um casarão de muitas janelas, uma das quais 

está sempre aberta e tem sobre o peitoril um lote de mamões amarelinhos à 

espera de virar doces feitos com muito capricho por D. Cora Coralina, que 

além de fazer doces escreveu um livro de poemas do qual não tem nenhum 

exemplar (deu o último de presente) e sabe bater um papo sentido.
12

 (grifos 

nossos) 

 

A Casa da Ponte e a figura da velhinha que faz doce e conta histórias e que já escreveu um 

livro torna-se referência turística da cidade. 

[...] Quando à casa da ponte bata na porta do meio (a da frente está sempre 

aberta) e prepare-se para conhecer uma verdadeira instituição goiana, uma 

jovem de 75 anos que já escreveu muitos (e bons) versos e só num botou a 

palavra saudade - o que falava da primeira professora. Os demais são 

descrições (sem açucarado) da velha cidade que ela tanto ama e sobre a qual 

falará com você durante o dia inteiro.
13

 (grifo nosso) 

  

Na década de 70 já é possível identificar na mídia a imagem da autora se destacando ancorada 

na “avaliação da crítica” que, neste período, é representada, sobretudo por Oswaldino 

Marques. O foco já está direcionado para imagem da autora e sua obra, ser doceira figura num 

segundo plano, e a cidade destaca-se pelo seu contorno turístico. 

 

Década de 1970 

Ana Lins dos Guimarães Peixoto, nascida há mais de setenta anos, apontada 

pelos críticos como a maior poetisa goiana contemporânea e que, para 

ganhar a vida, é obrigada a fazer e vender doces. Ela é uma das principais 

atrações turísticas da Cidade de Goiás.
14

 

À Rua Cândido, número 20, quando se passa a ponte de madeira que se 

estende sobre o Rio Vermelho, na centenária Vila Boa de Goiás, é que está 

situada a “Casa Velha da Ponte”, um solar de imensas portas e janelas, quase 

rente às águas do rio. Nela mora há mais de vinte anos a poetisa Cora 

                                                 
12 REVISTA QUATRO RODAS. São Paulo: Editora Abril, set. 1966, p. 84.  
13 Idem, loc. cit.. 
14 O GLOBO. Poetisa goiana ganha a vida como doceira. Rio de Janeiro, 10 nov. 1971. 
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Coralina, uma figura constantemente procurada pelos visitantes da cidade e 

uma das primeiras representantes da literatura goiana deste século. Cora 

Coralina é também doceira. 
15

 (grifos nossos) 

 

De acordo com Rabelo (2006), somente em 1975 é que ocorre no Brasil uma aproximação 

entre turismo e patrimônio histórico, em razão dos planos de desenvolvimento nacional. A 

iniciativa, de acordo com a autora, se deve ao Programa Integrado de Reconstrução das 

Cidades Históricas, “que propõe incentivos para restauração de bens imóveis destinados à 

atividade turística” (Rabelo, 2006, p. 19). Ainda de acordo com a autora, esse interesse do 

poder público esteve relacionado ao problema de desemprego e aos planos de 

desenvolvimento do país.  Na cidade de Goiás a questão do turismo se inscreve neste contexto 

socioeconômico. Há, portanto, a necessidade dupla: de gerar recurso para a manutenção do 

patrimônio cultural e histórico e também gerar renda para os moradores locais.  Apesar de a 

observação ser pontual, nosso interesse aqui não é tratar da questão do turismo na cidade de 

Goiás, gostaríamos apenas de destacar o fato de a imagem de Cora Coralina, sua obra e a 

cidade não se dissociam, de modo que a projeção da autora e da cidade foram juntas 

assumindo progressivamente contornos peculiares. Difícil falar de Cora Coralina e não 

mencionar Goiás, o inverso também é verdadeiro. 

Década de 1980 

Cora Coralina exibe uma cabeça exuberante, em que os cabelos brancos são 

sinônimo de sábia vivência; as rugas, marcas de prolongada quaragem, até 

que, já septuagenária, fosse apanhada pelas musas e se tornasse na poetisa a 

que Carlos Drummond de Andrade dedicou, sem conhecer, palavras [...]
16

 

(grifo nosso) 

  

A cidade de Goiás foi tombada pelo Patrimônio Histórico. E o visitante pode 

conhecer em qualquer dia os prédios tombados [...] A casa da poetisa e 

doceira Cora coralina é uma parada quase que obrigatória para todos os 

turistas.
17

 (grifo nosso) 

  

A partir de 1980, essa prática peculiar de receber os visitantes na Casa Velha da Ponte, vender 

doces e livros, fazer dedicatórias com poemas exclusivos, contar histórias, declamar poemas, 

além de estabelecer um importante ponto de contato com o público leitor para divulgação de 

                                                 
15 ARAUJO, C. Cora Coralina confessa que viveu. .Jornal de Brasília. Brasília, 15 ago. 1977 
16 LACERDA. J.B. Cora Coralina, Folha de Londrina. Londrina,22 de setembro de 1982 
17 O ESTADO DE SÃO PAULO. Velhas cidades do ciclo do ouro. Suplemento de Turismo. São Paulo, 26. nov. 1982, p.11 
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sua obra incorporou definitivamente sua imagem emblemática e sua prática ao roteiro 

turístico da cidade. Nas palavras de Britto, 

ao mesmo tempo em que [a autora] transformava sua casa em uma espécie 

de livraria, difundia seu nome e reforçava a estratégia de relacionar 

contornos biográficos a sua obra: o leitor além de conhecer a autora do livro 

adquiria a obra na casa em que foi elaborado, no espaço descrito pelo 

narrador e pelo ‘próprio’ narrador, visto que ali quem vendia e conversava 

com os leitores não era apenas Ana Lins, mas também a personagem Cora 

Coralina. (BRITTO, 2011, p. 294) 

  

A imagem do seu aspecto físico não se dissocia dos juízos acerca da personalidade, juntos 

constituem estratégias de construção midiática do seu mito. 

  

Mãos e voz tecem gestos de coragem, às margens do Rio Vermelho. Eis 

Cora Coralina: eis uma mulher de vida simples, consciente de que existe a 

eternidade. 

As pessoas perguntam como pode haver tanta energia, coragem em tanta 

fragilidade? Não é para se espantar: habita cada gesto, do herói ou do 

fracassado, uma grandeza geral que se chama divindade [...] 

Cora Coralina. Um nome de mulher que resiste ao tempo, e ergue, vigorosa, 

uma voz de combate e resistência, ainda que sua imagem só lembre paz e 

fragilidade
18
 

  

A ancianidade de Cora Coralina que denota a experiência acumulada é associada a um 

conjunto de atributos que pressupõe uma trajetória heróica e que lhe atribui a grandeza de um 

“ser geral” ao qual se atribui o estatuto de “divindade”. A sua ancianidade, portanto, está 

sendo codificada para operar como indicador de prestígio social.   

  

Século XXI 

Na atualidade, a cidade de Goiás se inscreve como centro histórico cultural e Cora Coralina 

um importante patrimônio imaterial cujos versos se entrelaçam ao cenário da cidade: 

“Ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando e saindo umas das 

outras”. Versos de Cora Coralina descrevem Cidade de Goiás, ou Goiás 

Velho, que terá o título de patrimônio mundial [...] Os moradores e os 

turistas podem ainda andar pela cidade procurando, nas ruas, a mais pura 

                                                 
18 FELÍCIO, B. Cora Coralina, um rosto diferente. O Popular. Goiania: 26 de abril de 1981. 
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tradução de versos  de Cora Coralina, poeta que publicou, aos 75 anos, seu 

primeiro livro: Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais
19
 

Não cessam as estratégias para promover o turismo local associado à imagem da autora. As 

autoridades locais se empenham em reinventar os atrativos da cidade prestigiando aspectos 

autobiográficos míticos do  “caminho” que Cora Coralina percorreu na partida e, sobretudo, 

no regresso à cidade: 

Embora não tivesse o conhecimento pleno da gramática, essa mulher 

extraordinária, verdadeiro “diamante goiano cintilando na solidão e que pode 

ser contemplado em sua pureza no livro Poemas dos Becos de Goiás e 

Estórias Mais”, como tão bem expressou Drummond, nos deixou um legado 

magnífico em preciosos e sólidos valores culturais.[...] 

Portanto, a homenagem à poetisa e doceira Aninha, por parte do governador 

Marconi Perillo, com a decisão política de se implantar o Caminho de Cora 

Coralina, que abrangerá o trecho histórico e cultural do antigo Caminho Real 

entre as cidades de Corumbá de Goiás, Pirenópolis, Jaraguá, Itaguari, 

Itaberaí e a Cidade de Goiás, patrimônio da humanidade, já justifica este 

projeto. O trajeto total é de 177 Km. 

[...] 

Com o Caminho de Cora Coralina, Goiás irá resgatar o roteiro dos antigos 

viajantes com as suas trilhas, que ficarão superpostas e paralelas à rodovia, 

tendo áreas de descanso, mirantes e toda infraestrutura. Será uma 

oportunidade rara para os turistas e visitantes conhecerem a história, a 

geopolítica, a gastronomia, a cultura, as festas folclóricas e a arquitetura 

colonial portuguesa dos séculos XVIII e XIX. É um projeto que tem ainda o 

mérito de fortalecer o Festival Internacional do Cinema Ambiental – FICA, 

o Festival Canto da Primavera, o Festival Gastronômico e as inúmeras festas 

folclóricas de toda a região.
20

  

 

A construção do mito pelo discurso da crítica literária em interdiscursividade com o discurso 

jornalístico propagandístico traz a representação de Cora Coralina pela narrativa da heroína 

que pratica suas ações como agente deliberador, de forma a ser representada pelo discurso da 

crítica literária “como mestra de todos nós” e, especialmente, por Drummond como 

depositária da memória histórica social, por ser a “[...] estrada que é Cora Coralina passam o 

Brasil velho e o atual”. A partir do texto I que é a obra autobiográfica de Cora Coralina e dos 

textos secundários de Oswaldino Marques e Carlos Drummond, outros textos foram 

construídos como seus intertextos por discursos diferentes de forma a transformá-la no mito 

                                                 
19 GUEDES. G. Ruas estreitas, curtas, indecisos, entando e saindo umas das outras. O Estado de São Paulo. São Paulo:  29 

de julho de 2001. 
20 ALMEIDA, A. Cora Coralina e o caminho de Goiás. DM Digital. Disponível em < http://dm.com.br/texto/84936-cora-

coralina-e-o-caminho-de-goias> Acesso em 15 de fevereiro de 2013. Versão eletrônica do jornal Diário da Manhã. 
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de mulher guardiã da memória histórico social da cidade de Goías que, por sua vez, vem se 

firmando como importante ponto de  atração turística do centro-oeste brasileiro. 

 

6.7 Considerações finais 

Diante dos dados levantandos, podemos entender que a projeção social do mito de Cora 

Coralina na mídia jornalística só ocorre a partir das resenhas de Oswaldino Marques e Carlos 

Drummond de Andrade. Porém, em termos de estratégia discursiva, é recurso comum dos 

críticos citarem fragmentos das obras como comprovação de suas avaliações. Ao 

confrontarmos os textos, é facilmente verificável que os fragmentos escolhidos atendem às 

necessidades de argumentação do resenhista.  

A mentalidade política dominante na década de 1960 guia as presentações de Rolmes Barbosa 

e Alcântara Silveira no que diz respeito ao ocultamento dos problemas sociais apontados na 

obra de Cora Coralina. Dessa forma, constata-se certa depreciação do valor da obra dentro de 

uma ideologia literária. No caso de Rolmes Barbosa, sua intenção é situar a obra de Cora 

Coralina como um livro de “causos”, representando Cora Coralina como uma contadora de 

histórias e, para realizar seu intento, utiliza fragmentos de poemas memorialistas, voltados ao 

cotidiano da infância. Recurso semelhante é utilizado por Alcântara Silveira: o fragmento 

utilizado pelo autor distorce o conteúdo da obra. As poucas palavras do crítico em relação a 

Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais também são significativas: atribuem pouca 

importância à obra.  

Oswaldino Marques também utiliza uma ideologia literária, mas em favor de Cora Coralina, 

ao estabeler critérios em que a obra se inscreve: a) a linguagem da obra não constitui 

malabarismos linguísticos; ao contrário, possui “boa cepa vernácula”; b) os espaços 

brasileiros são repoetizados na obra; c) a obra constitui uma das mais bem sucedidas 

invenções da sensibilidade feminina no país. Com relação à autora, a representação de 

Oswalidno é guiada pelo tecido mítico das representações autobiográficas do Poemas dos 

Becos de Goiás e Estórias Mais. Oswaldino Marques constrói as imagens que sugerem um ser 

mitológico primordial, ligado profundametne à sua terra, dotado de imensa sabedoria e 

postura pedagógica, evocando o mito do sábio, condição alcançada pela autora como 

resultado de vivência. A representação mítica do crítico dialoga com a autorrepresentação 
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mítica da autora, pois o mito do sábio é a consequência da jornada heroica (vivência) de Cora 

Coralina.  

O momento histórico vivido por Carlos Drummond de Andradepropicia a exploração dos 

aspectos sociais que envolvem a obra de Cora Coralina. O poeta projeta na autora os atributos 

que lhes são relevantes, com os quais ele se identifica. Dessa forma, Cora Coralina emerge do 

texto de Drummond como alguém que exalta e venera as classes menos favorecidas por se 

identificar com elas. A sensibilidade da autora em relação a essas classes se dá, de acordo 

com o poeta, pela experiência vivida desde a infância triste, mundo habitual da trajetória 

heroica da autora.  

 

Quadros síntese da análise 

A seguir, são elencados os principais dados obtidos por meio desta análise. 

Quadro síntese dos entornos sociais 

 ENTORNO SOCIAL DA DIVULGAÇÃO DA OBRA E DA AUTORA 

 
Rolmes 

Barbosa 

Alcântara 

Silveira 

Oswaldino 

Marques 

Drummond 

Andrade 

Meio de 

comunicação 

O Estado de São 

Paulo 

O Estado de São 

Paulo 

Correio 

Brasiliense 

Jornal do Brasil 

Caderno Suplemento literário Suplemento literário Caderno 

Opinião 

Caderno B 

Tiragem Semanal Semanal Diário Diário 

Ano de publicação  1965 1966 1970 1980 

Momento histórico Manter a imagem de 

exaltação do 

progresso do país, 

ocultamento dos 

problemas sociais 

Manter a imagem de 

exaltação do 

progresso do país, 

ocultamento dos 

problemas sociais  

Abdicação da 

transformação 

macro social em 

favor de uma ação 

micro social, onde 

a soma das 

pequenas ações 

locais seriam o 

marco de 

transformação 

social.
21

 

Período de 

abertura política, 

emergência dos 

problemas sociais 

                                                 
21 SCHERE-WARREN, I. Redes de Movimentos Sociais. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 
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Quadro síntese dos contextos sociais e contextos cognitivos dos críticos 

 Rolmes 

Barbosa 

Alcântara 

Silveira 

Oswaldino 

Marques 

Drummond 

Andrade 

Contexto social O hábito de se contar 

“causos” por pessoas 

antigas 

A prática das donas 

de casa em preencher 

o tempo livre com 

alguma atividade 

artística / artesanal 

Experiência de 

vida na 

longevidade 

Classes sociais 

menos 

privilegiadas 

Contextos cognitivo Cora Coralina como 

uma contadora de 

causos 

D. Cora Coralina, 

poemas ilegíveis 

Professora de 

existência 

Coração 

inumerável 

 

Quadro síntese da representação mítica de Cora Coralina pelos críticos 

 REPRESENTAÇÃO MÍTICA DE CORA CORALINA 

 Oswaldino Marques Carlos Drummond de Andrade 

Arquétipo  Sábio Herói 

Representações  Verve de intenção séria 

 Postura pedagógica 

 Propedeuta da vida 

 Turbulenta 

 Livre 

 Receptiva 

 Cultivadamente rude 

 Matriarca provida de tenazes liames 

carnais e espirituais com a gente da 

sua terra 

 É, a sua maneira, à estirpe de Gabriela 

Mistral, Rosália de Castro 

 De certa forma, lembra Whitman 

 Restauradora de crepúsculos 

 Digna existência 

 Admirável poetisa 

 

 Pessoa mais importante de Goiás 

 Velhinha sem posses 

 Rica apenas de sua poesia 

 Na estrada que é Cora Coralina passam 

o Brasil velho e o atual, passam as 

crianças e os miseráveis de hoje 

 abençoa a vida 

 Se coloca junto aos humildes, defende-

os, exalta-os, venera-os 

 Consciência humanitária 

 Consciência da natureza 

 Dom de aproximar e transfigurar 

 Um ser geral 

 Sortido depositório de memórias 

 Percepção solidária das dores humanas 

devido a infância triste 

 Diamante goiano cintilando na solidão 

 Admirável brasileiro 

 

 



197 
 

7 Considerações finais 

 

 

No término dessa tese são revistos os objetivos que orientaram a investigação. Acreditamos 

que o objetivo geral contribuir com os estudos a respeito da construção do mito de Cora 

Coralina foi atingido. A tese apresenta contribuição no tratamento dado à obra da autora, no 

seu acesso ao público, de forma a construir com discursos outros, tais como o discurso da 

crítica literária jornalística e o discurso propagandístico, que não tinham sido ainda tradados 

sob a perspectiva sociocognitiva. Acreditamos também que os objetivos específicos tenham 

sido atendidos. 

No que se refere ao objetivo examinar a construção mítica de Cora Coralina pela obra 

poética da autora, o exame realizado nos possibilitou verificar na autorrepresentação poética 

de Cora Coralina a presença de uma linguagem mítica, constituída por uma narrativa heroica 

que se constrói pela totalidade dos poemas autobiográficos da autora e pela imagem de si que 

resulta dessa narrativa, constituindo-se em um modelo exemplar de conduta, que emerge pelas 

estratégias de minimização e de maximização dos valores sociais manipulados no conteúdo 

autobiográfico. 

Na escrita autobiográfica de Cora Coralina, as virtudes inerentes à imagem do herói são 

construídas num mosaico de imagens que vão se relacionando a partir dos fragmentos de 

memórias organizados nos textos de acordo com os critérios da autora. Na medida em que os 

poemas são lidos, as categorias narrativas monomíticas se organizam de forma correlata aos 

períodos da vida, de modo que: a) o mundo habitual do herói envolve a infância e a 

juventude, é a ambientalização do início da jornada da autora, representada por Aninha, pela 

descrição de ambientes e comportamentos; b) o chamado para a aventura se relaciona à 

juventude, momento em que Aninha, “altas horas da noite”, atravessa o rio Vermelho em 

busca do seu destino; c) o início do aprendizado refere-se à juventude e à maturidade, 

representada pelos problemas enfrentados nesses períodos; d) o enfrentamento está 

relacionado ao período da maturidade e evoca as representações referentes às dificuldades nas 

resoluções dos problemas; e) o ganho do poder envolve a maturidade e está relacionado ao 

conhecimento adquirido por meio do enfrentamento; f) a estrada de volta se refere à velhice, 
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é o momento em que os filhos partem cada um para seu destino e a “velha mãe sozinha” 

retorna para a cidade de Goiás; g) a prova suprema trata de sua reintegração à cidade que 

deixara há 45 anos; h) a ressureição envolve a superação do período de readaptação, bem 

como o enfrentamento de preconceitos referentes à sua partida da cidade; i) a consagração 

trata de seu reconhecimento como escritora . 

A abundância de lembranças associadas à infância e juventude se contrapõe às informações 

reduzidas da maturidade, em especial as imagens do marido e do casamento, obscurecidas na obra 

poética. Entre a saída da cidade e o retorno, a maturidade inscreve-se como espaço do 

aprendizado de vida, mas esse aprendizado não é explicitado, está pressuposto apenas por meio de 

metáforas como “quebrei a arestas da vida, removi pedras e plantei roseiras”. Essa forma de 

obscurecimento vem de encontro ao pensamento segundo o qual “as reminiscências podem ser 

temerárias e dolorosas se não correspondem às histórias ou mitos normalmente aceitos e, talvez 

por isso, tentemos compô-las de modo a se ajustarem ao que é normalmente aceito” (THOMSON, 

1997, p.58). Encontramos, no levantamento historiográfico, os intertextos que preenchem essa 

lacuna e que podem justificar o obscurecimento desse período: a) Cora Coralina fugiu de Goiás 

grávida com um homem comprometido; b) a situação da fuga causou constrangimento e embaraço 

à família e foi sancionada negativamente pela sociedade vilaboense;  c) viveu com esse homem de 

maneira ilegítima, casando-se legalmente anos depois de deixar a cidade. Por ser o casamento um 

conhecimento compartilhado de base ideológica religiosa, em que a fidelidade é avaliada 

positivamente e sendo a sociedade brasileira culturalmente patriarcal recai sobre a mulher sanções 

sociais negativas relacionadas ao não cumprimento das determinações sobre o casamento. Decorre 

disso que o retorno à cidade de Goiás significou o reencontro com a memória social local sobre as 

condições de sua saída “em busca do seu destino”.   

Por ser a experiência do tempo vivido o mote para sua escrita autobiográfica, a maneira como 

a autora percebe sua vida é assumida em associação ao seu projeto literário, mas esse é 

gestado a partir do campo de possibilidade em que a autora se encontra. Podemos supor que 

esse campo se esboça para ela, no seu retorno, conservando constrangimentos e limitações. 

Daí a reinvenção de si pela escrita. Nos poemas, os traços da memória autobiográfica reúnem-se 

para desenhar a trajetória da vida conjuntamente ao ethos que a autora deseja fixar por meio das 

repetições dos mesmos núcleos de lembranças. Trata-se de uma memória que busca integrar os 

fragmentos de lembranças como quem tece o seu mito pessoal, em função do qual o indivíduo se 

reconhece e deseja ser reconhecido. Nesse sentido, a autora maximiza valores, conforme seus 

interesses e seus objetivos; da mesma forma minimiza o que lhe é desfavorável. A estratégia de 

maximização/minimização promovida pela autora está concentrada no período da maturidade que 
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é, embora reduzido na rememoração, um período importante do percurso do herói, por envolver as 

etapas de aprendizado, enfrentamento, ganho de poder. Esse período é representado, em geral, de 

maneira mais abstrata, com poucas referências pontuais. Nessa etapa da vida, são minimizados o 

marido e o casamento e maximizados o desempenho do papel de mãe, a superação de dificuldades 

e a dedicação ao trabalho. 

As representações da autora são guiadas pela sua relação com a cidade - seu espaço e seus 

moradores -, que evoca certas memórias em detrimento de outras. A partir da rememoração 

que, em parte é individual e, em parte é coletiva, a autora constrói a imagem discursiva de si 

mesma referente a cada etapa da jornada do herói, em um jogo de explicitações, 

silenciamentos, minimizações e maximizações: a) no mundo habitual do herói, a jovem 

sonhadora; b) no chamado para a aventura, a jovem corajosa; c) no início do aprendizado, a 

mulher resiliente; d) no enfrentamento, a mulher forte; e) no ganho do poder, a mulher 

humilde; f) na estrada de volta, a velha fiel às raízes; g) na prova suprema, a velha corajosa; 

h) no ressureição, a velha persistente; i) na consagração, a velha realizada. 

Tais imagens de si são projetadas arquetipicamente e consubstanciam, na sua totalidade, o 

mito de si mesma.  De acordo com Campbell, tradicionalmente, a primeira função de uma 

mitologia viva é conciliar a consciência com as precondições da sua própria existência – quer 

dizer, com a natureza da vida (CAMPBELL, 2008). O mito, de acordo com esse autor, propõe 

um jogo onde a consciência experiencia o ser-no-ser, isto é, a busca pelo significado da 

própria vida revendo o percurso da  existência.  Essa é uma busca com a qual todos os seres 

humanos se deparam em algum momento da vida, porque essa busca é um gesto arquetípico. 

Há tantos arquétipos quantas situações típicas da vida humana. Os gestos repetidos imprimem 

na mente as experiências que eles representam não sob a forma de imagens preenchidas de um 

conteúdo, mas precipuamente em forma sem conteúdo. É essa forma que Cora Coralina nos 

faz lembrar em seus textos autobiográficos, em que a vida por ela vivida e a vida por ela 

narrada são apreendidas como uma única realidade, dada a especificidade do pacto 

autobiográfico. Assim, tanto a vida a vida vivida quanto a vida narrada são entendidas como 

a vida de Cora Coralina. Nesse sentido seus textos autobiográficos é o que torna possível a 

(re)invenção de si mesma. E nessa (re)invenção o mito emerge, porque sai da sua existência 

fechada e muda e ganha voz e  vida no texto se tornando aberto à apropriação da sociedade. 

 

No que se refere ao objetivo analisar a maneira pela qual o discurso da crítica literária na 

mídia jornalística representa a autora publicamente, a partir da relação intertextual com sua 
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autorrepresentação e as implicações dessa representação pública no discurso 

propagandístico, a análise dos textos “Professôra de existência” de Oswaldino Marques  e 

“Cora Coralina, de Goiás” de Carlos Drummond de Andrade, responsáveis pela projeção 

social de Cora Coralina na mídia jornalística, revelou que o modelo exemplar de conduta 

construído pela autora guiou as representações desses autores. Em ambos os casos, 

verificamos uma grande valorização da imagem discursiva da autora. Tal valorização se 

dimensiona em razão da característica cultivada pela mídia jornalística em projetar 

personalidades e transformá-las em celebridades.  Na literatura, essa abordagem 

personalística é decorrente das mudanças históricas referente ao papel da crítica literária no 

jornal. 

O texto de Oswaldino Marques, publicado em 1970, é uma tentativa de projeção regional da 

autora, já que o jornal Correio Braziliense pertence à região centro-oeste. Trata-se de um 

discurso de valorização positiva não apenas da obra Poemas dos Becos de Goiás e Estórias 

Mais, mas também de Cora Coralina cidadã goiana. Como estratégia discursiva, Oswaldino 

Marques busca enfatizar a identificação de Cora Coralina com a região de Goiás. Por meio de 

intertextualidade com os poemas memorialistas e regionalistas, o crítico representa a 

criatividade poética da autora nutrida pelos aspectos naturais e sociais de Goiás : “sua 

vitalidade, ela suga-a de um profundo enraizamento tribal e telúrico”, “matriarca provida de 

tenazes liames carnais e espirituais com a casta de sua gente”, “numa festa de consagração 

nativista, rebatizá-la Cora dos Goiases”. Em diálogo com os aspectos naturais e culturais 

representados na obra, o autor utiliza termos como “enraizamento”, “cultivadamente”, “lavra” 

para caracterizar a autora. Para demonstrar tanto a poesia da autora quanto sua ligação com as 

características locais, o crítico transcreve boa parte do “Poema do Milho”, cuja temática 

privilegia a sensibilidade da lida com a terra e o que elas nos oferece. 

A maneira como o crítico representa Cora Coralina guia a percepção do leitor do jornal sobre 

a autora, por meio de um complexo mágico: Oswaldino Marques projeta na 

autora/narradora/personagem a imagem de professora de existência retomada no texto por 

“mestra”, “propedeuta da vida” e “matriarca”. Tais designações buscam aproximar o leitor 

com o universalismo que o crítico identifica na autorrepresentação poética. A leitura de 

Oswaldino Marques sobre a obra entrelaçada à autora em associação com a imagem 

arquetípica de sábio confere a Cora Coralina estatuto mítico, pela recorrência à representação 

cultural da metáfora conceitual de professor. Essa imagem é guiada pelo modelo exemplar de 

conduta da autora representada por “polpa de sua vivência” e o  “ocaso de sua digna 
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existência” que, por sua vez, fazem referência ao “outono exemplar” em que a autora se 

encontra. 

O período da vida em que se encontra Cora Coralina também é explorado por Carlos 

Drummond de Andrade em seu texto. O poeta representa a autora como “velhinha sem 

posses” e a metaforiza como “estrada”: “Na estrada que é Cora Coralina, passam o Brasil 

velho e o atual”. O uso da palavra estrada, por um lado, tem base na metáfora conceitual que 

possibilita apreender a vida como um caminho percorrido. Dessa metáfora derivam outras, 

que transformam problemas em obstáculos ou barreiras, as escolhas equivocadas em curvas 

sinuosas. Por outro lado, a metáfora da estrada retoma a trajetória mítica percorrida por Cora 

Coralina, para quem o mundo habitual do herói  é ambientalizado na infância e 

intertextualizado por Drummond como infância “triste”, preparação de sua jornada: “a tristeza 

infantil não lhe impediu, antes lhe terá preparado a percepção solidária das dores humanas”. 

Drummond representa a autora de modo a guiar a percepção do leitor do jornal por meio do 

complexo mágico, por identificar na autora a solidariedade com os problemas sociais do país 

e por projetar nela uma “consciência humanitária” decorrente de sua trajetória heroica, que 

resulta na exaltação da autora pelo crítico, por meio de superlativos como “mulher 

extraordinária”, “diamante goiano cintilando na solidão”, “ser geral”, “coração enumerável”. 

Tais representações, da mesma forma que o texto de Oswaldino Marques, são guiadas pelo 

modelo exemplar de conduta da autorrepresentação de Cora Coralina. 

O mito pessoal construído por Cora Coralina propagado pelas vozes da crítica jornalística 

encontra ressonância nos textos propagandísticos sobre o turismo na cidade de Goiás. É 

possível verificar que nesses textos há uma progressiva valorização da imagem da autora 

como referencial turístico da cidade. Ela é representada nesses textos como um símbolo da 

cidade, entrelaçando o ofício de doceira, que institui à comida o signo de goianidade, ao 

ofício de escritora, que inscreve determinado passado na materialidade urbana articulando 

memória pessoal à memória social da cidade. Nesses textos, a imagem da cidade de Goiás e a 

imagem de Cora Coralina, velhinha doceira e poeta, se entrelaçam. Todos os aspectos que 

indicam o percurso do herói e o estatuto de experiência existencial que caracteriza a sabedoria 

dos que conheceram “os segredos da vida” são continuamente explorados como estratégias de 

promoção e valorização do turismo local. 

No que se refere ao objetivo verificar como o contexto social, o contexto cognitivo e o 

contexto discursivo se inter-relacionam, tornando-se representativos da forma pela qual o 
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discurso opera nas dimensões social, cognitiva e discursiva, verificamos que a 

fundamentação teórica vista sobre um enfoque transdisciplinar mostrou-se adequada para o 

desenvolvimento da pesquisa e obtenção dos resultados relativos à construção do mito de 

Cora Coralina que, partindo das representações autobiográficas da autora, foi dimensionado 

para a esfera pública pelo discurso institucional da crítica jornalística que, por sua vez, 

referendou tanto os discursos que ritualisticamente a conceberam como personalidade 

representativa da cultura goiana e, por extensão brasileira, quanto os discursos 

propagandísticos que vêm propagando a imagem da autora junto ao roteiro turístico da cidade 

de Goiás. 

Nos textos autobiográficos de Cora Coralina, o contexto discursivo se definiu a partir do pacto 

autobiográfico, que estabeleceu o contrato de leitura: o leitor deve tomar como pressuposto 

que autor, narrador e protagonista são um único sujeito e que tudo que está sendo dito no 

texto é válido como verdade tanto em relação à história de si mesma quanto da história da 

cidade. A autobiografia poética de Cora Coralina segue essas orientações: “Alguém deve 

rever, escrever e assinar os autos do Passado antes que o Tempo passe tudo a raso. É o que 

procuro fazer para a geração nova [...]”. 

Nos textos autobiográficos os contextos cognitivos e os contextos sociais se articularam em 

todas as fases da vida rememorada pelas relações familiares (mãe, pai e filhos).  Há também 

relacionados a essas fases alguns temas que se destacam. Na infância o tratamento dispensado 

à criança. Na juventude, o tema do casamento. Na maturidade, a imagem de mãe. Na velhice, 

a imagem de velho e do trabalho. No que se refere às relações de família, os contextos sociais  

são orientados pelo Poder religioso e pelo Poder político.  

O contexto social da infância é representado pelo marco de cognição social de educação 

familiar que obedece a estrutura hierárquica autoritária originária da cultura patriarcal e do 

Poder ideológico da Igreja. Enquanto grupo social, a família apresenta regras definidas para 

cada papel, cujas funções e deveres estão relacionados à posição que o indivíduo ocupa dentro 

do grupo e essas se definem vinculadas à idade e ao gênero. O papel de mãe é o de 

administradora do lar, cuidadora dos filhos e do marido, sendo seu espaço social o de dentro 

de casa, delegando tarefas domésticas aos empregados, se houver, e as filhas, quando essas 

atingem certa idade, cabendo a essas, inclusive, a educação dos irmãos mais novos. O topo da 

hierarquia familiar é destinado ao homem que assume o papel de pai, provedor da família, por 
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isso seu espaço social é o de “fora de casa”. Na falta do homem, a mulher assume o duplo 

papel mãe/pai, acumulando funções inerentes aos dois papéis, mas seu espaço social continua 

sendo o de dentro de casa, de modo que a fonte do provimento da família é originária de 

tarefas que ligam a mulher ao ambiente doméstico.  Esse é o caso da estrutura familiar na qual 

a infância e a juventude da autora se inscrevem.  

A percepção da família pela autora é construída pelo contexto cognitivo em que sua mãe é 

representada como autoridade ausente: a) descuidada com Aninha, b) não carinhosa, c) 

ajudava a ridicularizar Aninha, d) sempre ocupada consigo mesma. O comportamento da mãe  

é seguido pelas irmãs e pelas outras mulheres da casa, com exceção da avó, que é quem a 

autora representa como “consoladora” de Aninha. A reação instintiva a toda falta sentida é 

anunciada na forma de fuga, distanciamento do entorno familiar para um mundo 

próprio  mesclado de fantasia e de realidade, um mundo de sonho. É importante ressaltar que 

os contextos  cognitivos da autora são ativados no quadro presente do seu retorno a Goiás, de 

modo  que o que ela percebe no presente ajuda a reconstruir um quadro de referência do 

passado. Inversamente essas lembranças se adaptam ao conjunto de suas percepções do 

presente. Por isso suas representações baseiam-se não apenas nas suas próprias lembranças, 

mas também na lembrança de outros. Assim o passado se apresenta na sua memória  de 

maneira a guiar suas representações. 

No contexto social da juventude é assumido o destino historicamente estabelecido para a 

mulher de sua geração, determinado pelas regras sociais, cuja base se inscreve na cultura 

patriarcal e na ideologia da Igreja. Por esses marcos de cognição social, normatiza-se o 

comportamento feminino da “gente moça do passado”, de modo que a família aconselha, 

doutrina e exorta as jovens a circunscreverem seus desejos em torno do casamento. São os 

pais quem decidem o momento e com quem as filhas devem se casar, além de controlarem o 

rito de passagem, namoro e noivado até o casamento. A autora representa o comportamento 

familiar como limitador e humilhante, pois além da exploração de seus préstimos domésticos, 

a família mostra-se incapaz de estimular sua aptidão natural de escritora, ridicularizando sua 

capacidade intelectual.  “Não, ela não. / Alguém escreve para ela...”. Resta-lhe a aceitação de 

que o casamento é o caminho para realizar seus desejos e que, no contexto cognitivo, é 

representado como deliberação pessoal em busca de libertação da limitação e dominação da 

família de origem: “E eu parti em busca do meu destino”. Culturalmente o momento de 

emancipação das moças obedece a determinados ritos de passagem: namoro, noivado e 
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casamento. A autora rompe com essas determinações sociais ao fugir da cidade com um 

homem comprometido. Tendo por base as determinações do Poder político e do Poder da 

Igreja, sua conduta é avaliada negativamente, causando constrangimento à família e repúdio 

social: “e todos me jogaram pedras / Despojada. Apedrejada. / Sozinha e perdida nos 

caminhos incertos da vida”.  

No contexto social da maturidade, a mulher é situada no espaço doméstico. Socialmente, ela é 

a responsável pela administração do lar e deve criar os filhos saudáveis e nutridos. O homem 

é representado como gênero de prestígio social e o provedor da família, trazendo o sustento 

para serem administrados pela mulher. São esses os marcos de cognição social que orientam 

as representações na maturidade. No contexto cognitivo, o marido e o casamento são 

minimizados, e o trabalho e o papel de mãe são maximizados. Nesse período vivido fora da 

cidade de Goiás, os  filhos são representados como a construção de sua resistência para os 

embates da vida : “foram correntes, amarras, embasamentos [...] Crescestes numa escola de 

luta e trabalho [...]”. A metáfora conceitual que compreende a vida como luta é 

particularizada pela autora na maximização em: “Luta, a palavra vibrante / que levanta os 

fracos / e determina os fortes”. Assim, a autora assume o duplo papel de mãe/pai até terminar 

de criá-los, iniciando um novo ciclo da vida: “[...] depois, cada qual se foi o seu melhor 

destino / E a velha mãe sozinha / devia ainda um exemplo / de trabalho e de coragem [...] Fiz 

a caminhada de retorno às raízes ancestrais”. Os valores negativos relacionados à sua fuga 

com um homem comprometido são compensados pela dedicação solitária aos filhos. Isso 

instaura a imagem de mulher corajosa e dedicada à família, o que vai de encontro aos valores 

positivos relacionados à conformidade do gênero feminino na sociedade.  

O contexto social da velhice, sobretudo para o gênero feminino na contemporaneidade da 

autora, ainda é fortemente marcada como a fase onde o declínio físico se encontra entrelaçado 

ao declínio social. Os velhos não têm participação social significativa e são dependentes dos 

filhos. O contexto cognitivo indica que o modelo de velhice de Cora Coralina se distancia do 

desse contexto social tradicional. O trabalho, a criatividade, a independência e seu projeto 

literário fazem parte do modelo de velhice da autora: “[...] Recria tua vida, sempre, sempre. / 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. / Faz de tua vida mesquinha / um 

poema”. No regresso à cidade, encontrando-se já velha e sozinha, o desafio é se ajustar às 

condições presentes, encontrando uma forma de subsistência, mas também é deparar-se com o 

julgamento de valor que algumas pessoas mantiveram sobre sua pessoa em decorrência do 
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episódio de sua saída da cidade. A necessidade de estar inserida socialmente,  de sentir-se 

parte da cultura faz com que muitos fatores relacionados aos sentidos dados à vida sejam 

construídos em conformidade com os marcos de cognição social. Dessa forma, por meio dos 

processos de minimização e maximização dos núcleos de lembrança que inter-relacionam as 

fases da vida, a autora se representa nos seus textos autobiográficos, projetando uma imagem 

discursiva buscando conformidade com as determinações sociais referentes ao gênero 

feminino e seus papéis, com relação ao trabalho doméstico e criação dos filhos, mas ao 

mesmo tempo ressignifica o papel da mulher idosa que se configura produtivo, independente 

e criativo. 

Em relação aos textos críticos referentes à obra Poema dos Becos de Goiás e Estórias Mais, 

os contextos discursivos, sociais e cognitivos estão relacionados à sua avaliação como 

escritora e apontam que: a) Rolmes Barbosa avalia a autora positivamente, mas com a 

ressalva de que a autora não escreveu poemas, e sim narrativas em versos livres, situando 

Cora Coralina como uma contadora de causos; b) Alcântara Silveira avalia negativamente a 

autora, representando-a como amadora; c) Oswaldino Marques avalia positivamente a autora, 

focalizando sua experiência de vida (“polpa da vivência”), as lições dessa experiência que a 

autora ensina em sua obra, representada por “professora de existência”, “propedeuta da vida” 

e “mestra de todos nós”, bem como sua ligação com a cidade, nos aspectos naturais e 

culturais; d) Carlos Drummond de Andrade avalia positivamente a autora, focalizando sua 

experiência de vida (“Na estrada que é Cora Coralina”), a rememoração da infância e sua 

influência na percepção da autora aos problemas sociais, designando-a por expressões como 

“ser geral” e “coração enumerável”. 

Para a identificação do funcionamento discursivo tanto dos textos autobiográficos quantos dos 

textos da crítica literária jornalística, as categorias contexto discursivo contexto 

cognitivo e contexto social foram fundamentais para explicar a maneira pela qual o discurso 

enquanto modo de ação estruturado e materializado linguisticamente pelo texto coloca em 

inter-relação conhecimentos sociais e conhecimentos individuais. Os conhecimentos sociais 

foram vistos como aqueles relacionados aos conhecimentos mais gerais compartilhados em 

nível grupal ou extragrupal. Os conhecimentos individuais, por sua vez, foram vistos como 

aqueles conhecimentos que se particularizam, porque são advindos das experiências pessoais. 

A dimensão discursiva foi entendida como aquela que possibilita a dialética entre os 

conhecimentos sociais e individuais. A dimensão textual como a dimensão que possibilita a 
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interação entre os participantes comunicativos de modo a ativar os contextos: discursivos, 

sociais e cognitivos. 

No que se refere ao objetivo explorar os complexos imaginários das representações textuais 

discursivas, aplicamos neste trabalho o complexo mágico, pois é ele quem apresenta o tecido 

mítico na construção da identidade social de Cora Coralina. Embora Morin postule a 

existência de um complexo estético-lúdico que, em poderia parecer mais adequado na análise 

do conteúdo literário, o complexo mágico, como enfatiza o próprio autor, é a base da 

literatura, diferenciando-se daquela apenas pelo fato de o sujeito não se funde ao objeto em 

que projeta/identifica/transfere valores e crenças. 

O complexo mágico na autorrepresentação poética de Cora Coralina se manifesta pelo 

cosmomorfismo, isto é, pela introjeção com os aspectos urbanísticos e naturais da cidade. 

Embora literária essa introjeção da autora justifica-se não apenas pelas lembranças do passado 

naquela cidade, mas pela sua presença naquele momento, em uma busca de identificação com 

esse espaço social, representado pelo tempo verbal do poema: “Eu vivo nas tuas igrejas [...] 

Eu sou aqueles teu velhos muros [...] Eu sou Aninha [...]”.  

Tombada como patrimônio histórico na década de 1950, a autora identifica na cidade o valor 

histórico de suas memórias, publicadas a partir de 1965. Contudo, a rememoração não trata 

apenas de testemunho, mas da participação ativa de um olhar do presente que avalia o 

passado. No movimento de projeção/identificação/transferência, a autora projeta na cidade 

características pessoais, tais como “Eu vivo nas tuas igrejas / e sobrados / e telhados / e 

paredes”dureza desses morros [...]” “Eu sou o caule / dessas trepadeiras sem classe [...] 

pisadas / e renascendo”. 

Na perspectiva de sua representação por Oswaldino Marques e Carlos Drummond de 

Andrade, o complexo mágico se manifesta pela maneira como os autores avaliam Cora 

Coralina. Em ambos os casos, verifica-se uma representação superlativa, atribuindo a autora 

características míticas, que são guiadas pela narrativa monomítica da autora. No caso de 

Oswaldino Marques, esse projeta na autora suas qualidades de professor e as representa como 

“professora de existência”, “propedeuta da vida”, “mestra de todos nós” ao mesmo tempo em 

que se identifica com seu entrelaçamento com a cidade de Goiás, criando imagens como “[...] 

sua vitalidade, ela suga-a de um profundo enraizamento tribal e telúrico”, “[...] matriarca 

provida de tenazes liames carnais e espirituais com as castas de sua gente”.  
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A representação de Carlos Drummond de Andrade também é guiada pela autorrepresentação 

de Cora Coralina constrói discursivamente e desse modo manifesta o complexo mágico, pelo 

qual projeta na autora uma preocupação com as classes menos privilegiadas da sociedade, 

representadas por caracterizações como “ser geral”, “coração enumerável”. O escritor se 

identifica com o sofrimento do herói, que se inicia na infância triste da autora, que, para ele 

“não lhe impediu, antes terá preparado a percepção solidária das dores humanas [...]”.  

As representações de Oswaldino Marques e Carlos Drummond de Andrade guiam os leitores 

em seus respectivos textos a um pacto autobiográfico com a obra de Cora Coralina. As 

representações se constroem pelo complexo mágico, uma vez que projetam a imagem da 

autora, identificando-se com o mito que ela representa. 

Esta tese defende a construção do mito por meio da imagem de si que emerge na escrita 

autobiográfica de Cora Coralina. Por meio dos resultados obtidos, foi possível verificar que os 

contextos cognitivos da rememoração se inscreveram como versão particular dos contextos 

sociais da contemporaneidade da autora. Tais contextos influenciaram na escolha dos temas 

rememorados e na forma como foram apresentados. Nos contextos cognitivos verificou-se a 

minimização dos aspectos em não conformidade com as determinações sociais e a 

maximização dos valores que privilegiam a relação da autora com o espaço da cidade de 

Goiás e com valores positivos sobre maternidade e trabalho. Dessa forma, a escrita de si 

enquanto construir, desconstruir e reconstruir sentidos do passado delineia uma fronteira 

fluida entre o dito e o não-dito e evoca uma estrutura arquetípica se compõem pelo mosaico 

de imagens rememoradas,  inscrevendo a imagem de si na narrativa mítica da mulher que 

percorreu os caminhos da vida , aprendeu e pode ensinar. 

Se Cora Coralina foi testemunha de um tempo, o tempo agora é testemunha da construção de 

seu mito social. O curto período de reconhecimento que desfrutou em vida foi suficiente para 

que seu nome se propagasse lenta e solidamente pelo país, a partir de diversas estratégias 

mercadológicas, tais como o turismo e o mercado editorial. A construção social do mito de 

Cora Coralina ainda está em processo, seguindo os ritos que fazem parte dessa ação: sua obra 

é tema de palestras, sua vida é tema de biografias, seu nome e seus versos são citados em 

jornais e livros didáticos, homenagens lhes são prestadas por meio da nomeação de prêmios, 

bibliotecas, ruas, avenidas, praças.  
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Cora Coralina e a cidade de Goiás estão entrelaçadas num movimento recíproco, em que um 

sustenta a memória do outro. Em relação à cidade de Goiás, essa utiliza o nome da autora 

como argumento na divulgação da cidade: a cidade em que viveu a poeta. A partir do nome de 

Cora Coralina, é criada uma estrutura que visa atrair visitantes para a cidade que, após perder 

o status de capital, tornou-se turística, devido a sua relação histórica com os bandeirantes e a 

extração de ouro. Além da alcunha de “a cidade da poeta Cora Coralina”, a Casa Velha da 

Ponte, lar da autora, tornou-se o Museu Cora Coralina, que exibe diversos objetos pessoais. 

Além do museu, existe ainda um busto erguido em sua homenagem. Recentemente, o 

governador Marconi Perillo implantou o Caminho de Cora Coralina, ligando Corumbá de 

Goiás à Cidade de Goiás num percurso de 177km. Dessa forma, não só a cidade como 

também o Estado, por se beneficiarem do nome da autora, ajudam a manter seu nome na 

memória social por meio de um rito de homenagens. 

Por fim é importante a constatação de que a pesquisa empreendida não comporta, felizmente, uma 

totalidade, um fechamento, já que o jogo que a compõe possibilita interpretações infinitas. Outras 

interpretações e análises sempre estarão em andamento para complementar as considerações 

observadas aqui. 
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Transcrição do fragmento: 

 

“Embora intitulado “Poema dos Becos de Goiás e Estórias Mais”, este livro de Cora Coralina 

é, em última análise, constituído por uma série de narrativas em versos livres. Aliás, a própria 

autora adverte, na apresentação, que não se trata de versos, mas sim de “um mode diferente de 

contar velhas estórias”. Num ritmo embalador, de “casos” contados, á noite, no silêncio de um 

sobradão, a autora emprega a memória recriadora para trazer de volta, proustianamente, 

usanças de outros tempos e antigas imagens de sua cidade – Goiás, a Velha. É uma cidade de 

ruas estreitas, becos e largos tristes, de igrejas solitárias, de morros endurecidos pelas 

queimadas. E qual feiticeira Sheerazade, Cora Coralina nos transporta para o casarão de sua 

infância, de corredores escuros e armários misteriosos, onde as crianças mal podia erguer a 

voz e onde tudo era reservado para os adultos e para as visitas. E com que interesse seguimos 

a história do famoso aparelho de jantar de louça de Macau, encomendado, por volta de 1960, 

para o casamento da filha da bisavó fazendeira com o afilhado e sobrinho do senhor conego 

da cidade! Ano e meio levou o carro de bois para vir buscar na estação em Caçapava e 

transportar para o sertão o precioso aparelho, cuja chegada determinou a data das bodas, 

dando margem a festanças de estrondo... Assim, em saborosa linguagem de arcaismos, a 

autora evoca um mundo para sempre perdido, numa narrativa tecida de segredos de família, 

lendas, assombrações etc. De certa maneira, porém, parece-nos que o ponto alto da coletânea 

é o “Poema do Milho” – do generoso milho de nossas roças e da cozinha de nossas avós – 

poema surpreendente pela amplitude com que o tema foi colocado e desenvolvido. (Livraria 

José Olimpio Editora. Nota de apresentação de J. B. Martins Ramos.)” 
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B. Resenha de Alcântara Silveira 
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Transcrição do fragmento: 

 

“Mas não é só na ficção que encontramos livros ilegíveis. Também em matéria de versos a 

safra seria enorme para o Flávio Cavalcanti das letras, como provam estes “Poemas dos Becos 

de Goiás e Estórias Mais”, de D. Cora Coralina (Livraria José Olympio) em que há versos 

assim: 

 

“Até os nomes que não se percam: 

Dona Aninha com seu Quinquim 

Dona Milécia, sempre ás voltas  

com receitas de bolos, assuntos 

de licores e pudins 

D. Benedita com sua filha Lili 

D. Benedita – alta, magrinha 

Lili – baixota, gordinha 

Puxava de uma perna e fazia crochê 

E diziam dela linguas viperinas: 

- “Lili é a bengala de D. Benedita”. 

 

Mas deixemos de lado o livro de D. Cora Coralina para folhear o de D. Cinzica Monti Rolli 

[...]” 
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C. Crítica de Oswaldino Marques: Professôra de Existência 

 
 
Imagem referente à publicação no jornal O Estado de São Paulo, em 11 de julho de 1978. 

 

Transcrição integral: 

 

“Professôra de Existência 

Para a poetisa goiana, Cora Coralina, existir é uma maneira de resistir, coexistir, transistir. 

Sua vitalidade, ela suga-a de um profundo enraizamento tribal e telúrico, colorido por uma 

desafetação e verve de intenção que eu diria séria, tal a postura pedagógica que 

inconscientemente assume, de Mestra de todos nós, de propedêutica de vida. Livre, 

turbulenta, receptiva, cultivadamente rude, ergue-se das matrizes do seu belo livro Poemas 

dos Becos de Goiás e Estórias Mais como matriarca provida de tenazes liames carnais e 

espirituais com as castas de sua gente. Assim como Juana de Ibarbourou foi cognominada 

Juana da América, assim a nação do planalto brasílico deveria, numa festa de consagração 

nativista, rebatizá-la Cora dos Goiases, o que, ou muito me engano, lhe saberia ao seu mais 

constelado galardão. Ela é, à sua maneira, da estirpe da Gabriela Mistral, da Rosália de 
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Castro. Às vezes parece um Whitman interiorano, de cabeção e saia (...I am the most 

venerable mother / how clear is my mind – how people draw nigh to me”). Às vezes semelha 

um desses anônimos mestres de arte toreuta estoriando em painéis inavaliáveis a saga popular. 

        Não fora o providencial acaso emprestar-me o Poemas uma amiga, professora Dulce 

Mota Burlamaqui, provavelmente jamais viria a desfrutar do convívio artístico com a autora 

de “Oração do Milho”, o que bem atesta a urgente necessidade de retirar a rapsoda do limbo 

em que sofre o seu outono exemplar. Até então, só conhecia de sua lavra o desabusado e 

tocante “Todas as vidas”, que a romancista Maria Ramos em boa hora fez publicar no 

“Caderno Cultural” do Correio Braziliense de 17/05/1969, com um retrato a bico de pena de 

Uragami. Essa mostra, seja dito, aguçou-me o desejo de familiarizar-me com outras 

produções de quem, sob a aparência de uma tosca e impertinente expressão, tão astutamente 

me ligava ao cerne da poesia por filamentos capilares muito bem embebidos na carnação do 

verso. Minha expectativa foi em cheio satisfeita com o saboreamento dos demais trabalhos 

enfeixados em Poemas, obra que constitui, sem favor algum, das mais bem sucedidas 

invenções da sensibilidade feminina do nosso país. 

        Nestes tempos de experimentalismo, de vanguardas à outrance, é bom logo advertir 

que enveredaria por descaminhos quem saísse à cata, nas páginas coralinas, de malabarismos 

invencioneiros e pelotiquices outras. Beiradeando mais o lado da realidade do que o da 

linguagem, ela ensaia preferentemente a polpa das suas vivências, ou melhor dito, os dados da 

sua circunstância concreta. Se não inova, repoetiza – e com que convincentes poderes! – 

dilatados espaços brasileiros, sem deixar, por isso, de restabelecer o tráfego com a 

universalidade do humano. 

        Conquanto livres os seus ritmos, quase dissolutos os seus números, a valência do 

léxico presente a Poemas pende mais para a densidade arcaizante, a sedimentação primitiva 

do idioma. O sabor, assim prevalecente, é nitidamente castiço, terso, de boa cepa vernácula. É 

sábio, todavia, o matizamento logrado mediante o uso de considerável cópia de regionalismos, 

que, sobre responderem por esplêndidos efeitos sonoros, estilísticos, robustecem a confiança 

do leitor na consumada ciência ambiental, ecológica, de quem, como a poetisa, maneja com 

absoluta perícia o instrumental denotativo da região. Ao lê-la, pensamos, não raro, num 

Guimarães Rosa transposto para a poesia de Goiás. É extraordinária a maneira como absorve, 

assimila o tempo e a geografia desse perdido paraíso dos trópicos, reofertado a nós em sua 

autenticidade inaugural. 

        Os tons elegíacos e ódicos alternam-se num instrumento de Cora Coralina, pois 

estamos em presença de não apenas uma restauradora de crepúsculos, mas também de uma 

anunciadora, de uma celebradora de adventos, de fundações de urbes e de novas formas de 

convívio. É o que atesta, por exemplo, “Cântico de Andradina”, com uma nítida abertura para 

identificação grupal, a adesão aos júbilos coletivos. A poetisa sai do seu casulo, enleva-se 

com a polifonia da construção de uma cidade e entoa seu hino de certezas. 

        As produções reunidas em Poemas podem ser classificadas, grosso modo, sob duas 

rubricas: documentos e criações líricas. Não pense, contudo, que mesmo as que se enquadram 

sem esforço no primeiro item se confundam com relatórios, com insípidas páginas cartorárias. 

Aa resina aromática da poesia neutraliza o mofo dos sarcófagos do passado e suscita a sua 

ressurreição graças ao sortilégio da palavra balsâmica. 
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        São documentos na medida em que funcionam como traslado dos gestos e dos 

vínculos ritualizados do grupo social, no seu defrontear intersubjetivo. “Vintém de cobre”, por 

exemplo, é um registro do estatuto familiar, das relações de classe, da fetichização da 

poupança doméstica, assim como o é, também, “Beco da Vila Rica”, felicíssimo croquis 

urbano. “Evém boiada” grava, em lavor de entalhe, a lida pecuária, as vicissitudes da vida 

rural. Dado o propósito dominante de fixação do comportamento coletivo, os poemas 

referidos se avizinham da crônica estoriada, com o descritivo, o factual, o denotativo ao 

denunciarem os contornos da prosa. A tensa expressividade, todavia, da linguagem de Cora 

Coralina, o seu à vontade demiúrgico in medias res, a tomalização algo sacralizadora que 

emulsiona o seu verso, restabelecem os direitos da poesia. 

        Já desse equilíbrio precário, não se ressentem poemas como “O Prato Azul-

Pombinho”, “Estórias do Aparelho Azul-Pombinho” “Pouso de boiadas”, em que a 

informação e o lirismo se enviscam com solda tão potente que, de pronto, espancamos as 

nossas desconfianças e nos rendemos jubilosos ao doce jugo da artista. 

        “O Prato Azul-Pombinho”, uma das mais belas realizações da coletânea, exibe a 

singularidade de constituir um poema dentro do poema, ambos desdobrados em dois enleantes 

motivos, com a aclimatação do exótico oriental ao exótico brasílico (sim, esse sentimento 

também nos frequenta), tudo penetrado do saboroso tom conversacional da escritora. 

        Das criações eminentemente líricas, é justo salientar “Rio Vermelho”, “Velho 

sobrado”, transubstanciação do tempo em matéria emocionada. “O Palácio do Arcos”, 

túrgidos de vivências brasileiras, de agenciante poder descritivo sem prejuízo de 

expressividade “Caminho dos Morros”, reminiscente de “O recado do Morro”, de Guimarães 

Rosa, e “A Jaó do Rosário”. 

        Merece referência a parte o magnífico “Poema do milho”, precedido de “Oração do 

Milho”, ambos de esplêndida concepção e fatura, a reter em sua unida teia imagética alto teor 

de poesia. A “Oração” é, como convém, devocional repassada de um toque bíblico. Inscreve-

se em sua textura um lapidar verso: “Não me pertence a hierarquia tradicional do trigo”. O 

“Poema do Milho” é antológico, “indiscutivelmente a obra-prima de Cora Coralina. Nele se 

contém talvez a mais brilhante poetização da febre genésica e vegetal que conheço. É de ver a 

arte consumada com que a Autora goiana transmuta a sua ciência do cultivo da terra em 

superior, lídima poesia. 

        “E o milho realiza o milagre genésico de nascer / Germina. Vence os inimigos. / 

Aponta aos milhares. / Seis grãos na cova. / Quatro na regra, dois de quebra / Um canudinho 

enrolado.. Amarelo pálido,/frágil, dourado, se levanta. Cria substância. / Passa a verde / 

Liberata-se. Enraíza. / Abre folhas espaldeiradas / Encorpa. Encana. Disciplina. / com os 

poderes de Deus.” 

        Só uma mulher encharcada de labuta das roças, mas conservando intacta a sua 

feminilidade, poderia, num passe de mágica, descerrar a nossos olhos o desenvolvimento 

gestatório do milho como farândolas de Jeunes Filles en Fleurs, quase um desfile de 

manequins em passarelas sofisticadas... “Milho embandeirado / bonecando em gestação. / - 

Senhor!... Como a roça cheira bem! / Flor de milho, travessa e festiva. / Flor feminina, 

esvoaçante, faceira. / Flor masculina -lúbrica, desgraciosa. / Bonecas de milho túrgidas, 
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negaceando, se mostrando vaidosas. / Túnicas, sobretúnicas... / Saias, sobre-saias... / 

Anáguas... camisas verdes. / Cabelos verdes... / Cabeleiras soltas, lavadas,  / espenteadas... / - 

O milharal é desfile de beleza vegetal.” 

        “Cabeleiras vermelhas, bastas, onduladas. / Cabelos prateados, verde-gaio. / Cabelos 

roxos, lisos, encrespados. / Destrançados. / Cabelos compridos, curtos, / queimados, 

despenteados... / Xampu de chuvas... / Fragrâncias novas no milharal. / - Senhor, como a roça 

cheira bem!... / As bandeiras altaneiras, / vão-se abrindo em formação. / Pendões ao vento. / 

Extravasão da libido vegetal. / Procissão fálica, pagã. 

Um sentido genésico domina o milhal / Flor masculina erótica, libidinosa, / polinizando, 

fecundando / a flora da adolescente das bonecas. / Boneca de milho, vestida de palha... 

Sete cenários defendem o grão. / Gordas, esguias, delgadas, alongadas. / Cheias, fecundadas. / 

Cabelos soltos excitantes. / Vestidas de palha. / Sete cenários defendem o grão. / Bonecas 

verdes, vestidas de noiva. / Afrodisíacas, nupciais... / De permeio algumas virgens loucas... / 

Descuidadas. Desprovidas. / “Espigas falhadas. Fanadas. Macheadas.” / Cabelos verdes. 

Cabelos brancos. / Vermelho-amarelo-roxo,  / requeimado... / E o pólen dos pendões 

fertilizando... / Uma fragrância quente, sexual invade num espasmo o milharal.” 

        “A boneca fecundada vira espiga. / Amortece a grande exaltação. / Já não importam as 

verdes cabeleiras rebeladas. / A espiga cheia salta da haste. / O pendão fálico vira ressecado, 

esmorecido, / no sagrado rito da fecundação.” 

        Sei que Cora Coralina assiste, serena, ao ocaso de sua digna existência. Por que a 

colônia goiana do Distrito Federal, que congrega artistas, poetas, jornalistas, professores, tanta 

gente de sensibilidade, não vai em caravana convidar a admirável poetisa para receber as 

homenagens da Capital do País? 

        É um alvitre que endereço daqui aos naturais do grande Estado planaltino. 

 

Oswaldino Marques” 
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D. Crônica de Carlos Drummond de Andrade: Cora Coralina, de Goiás. 
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Transcrição integral: 

 

“Cora Coralina, de Goiás 

Este nome não inventei, existe mesmo. É de uma mulher que vive em Goiás: Cora Coralina. 

Cora Coralina, tão gostoso pronunciar este nome, que começa aberto em rosa e depois desliza 

pelas entranhas do mar, surdinando música de sereias antigas e de dona Janaína moderna.  

 

Cora Coralina, para mim a pessoa mais importante de Goiás. Mais do que o Governador, as 

excelências parlamentares, os homens ricos e influentes do Estado. Entretanto, uma velhinha 

sem posses, rica apenas de sua poesia, de sua invenção, e identificada com a vida como é, por 

exemplo, uma estrada. Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e o atual, 

passam as crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange a realidade várias. 

Escutemos:  

 

"Vive dentro de mim / uma cabocla velha / de mau olhado / acocorada ao pé do borralho, 

olhando pra o jogo." "Vive dentro de mim / a lavadeira do rio Vermelho. Seu cheiro gostoso 

d’água e sabão." "Vive dentro de mim / a mulher cozinheira. Pimenta e cebola. Quitute bem 

jeito." "Vive dentro de mim / a mulher proletária. / Bem linguaruda, desabusada, sem 

preconceitos." "Vive dentro de mim / a mulher da vida / Minha irmãzinha../ tão desprezada,/ 

tão murmurada..." 

 

Todos as vidas. E Cora Coralina celebra todas com o mesmo sentimento de quem abençoa a 

vida. Ela se coloca junto aos humildes, defende-os com espontânea opção, exalta-os, venera-

os. Sua consciência humanitária não é menor do que sua consciência da natureza. Tanto 

escreve a Ode às Muletas como a Oração ao milho. No primeiro texto, foi a experiência 

pessoal que a levou a meditar na beleza intrínseca desse objeto (“Leves e verticais, Jamais 

sofisticadas. / Seguras nos seus calços de borracha escura. Nenhum enfeite ou sortilégio"). No 

segundo poema, o dom de aproximar e transfigurar as coisas atribui ao milho estas palavras: 

“Sou o canto festivo dos galos na glória do dia que amanhece / Sou o cocho abastecido 

donde rumina o gado / Sou a pobreza vegetal, agradecida a vós, Senhor." 

Assim é Cora Coralina: um ser geral, "coração inumerável", oferecido a estes seres que são 

outros tantos motivos de sua poesia: o menor abandonado, o pequeno delinquente, o 

presidiário, a mulher-da-vida. Voltando-se para o cenário goiano, tem poema sobre a enxada, 

o pouso de boiadas, o trem de gado, os becos e sobrados, o prato azul-pombinho, ultimo 

restante de majestoso aparelho de 92 peças, orgulho extinto de família. Este prato faz jus a a 

referência especial, tamanha a sua ligação com usos brasileiros tradicionais, como o rito da 

devolução: “As vezes, ia de empréstimos à casa da boa Tia Nhorita E era certo no centro da 

mesa de aniversário, com sua montanha de empadas bem tostadas No dia seguinte, voltava, / 

conduzido por um portador que era sempre o Abnegado, preto de valor, preto de valor, / de 

alta e mútua confiança. / Voltava com muito-obrigados /e, melhor cheinho de doces e 

salgados / Tornava a relíquia para o relicário..."  
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Relicário também é o sortido depositório de memórias de Cora Coralina. 

Remontando a infância, não a ornamenta com flores falsas. "Éramos quatro as filhas de minha 

mãe. /Entre elas, ocupei sempre o pior lugar," Lembra-se de ter sido "triste. nervosa e feia. / 

Amarela, de rosto empalamado. De pernas moles, caindo à toa.” Perde o pai muito novinha. 

Seus brinquedos eram coquilhos de palmeira, caquinhos de louça, bonecas de peno. Não era 

compreendida. Tinha medo de falar. Lembra com amargura essas carências, esquecendo-se de 

que a tristeza infantil não lhe impediu, antes lhe terá preparado a percepção solidária das 

dores humanas, que o seu verso consegue exprimir tão vivamente em forma antes artesanal do 

que acadêmica. 

Assim é Cora Coralina, repito: mulher extraordinária, diamante goiano cintilando na solidão e 

que pode ser contemplado em sua pureza no livro Poemas dos Becos de Goiás e Estórias 

Mais. Não estou fazendo comercial de editora, em época de festas. A obra foi publicada pela 

Universidade Federal de Goiás. Se há livros comovedores, este é um deles. Cora Coralina, 

pouco conhecida dos meios literários fora de sua terra, passou recentemente pelo Rio de 

Janeiro, onde foi homenageada pelo Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, como uma das 

10 mulheres que se destacarem durante o ano. Eu gostaria que a homenagem fosse também 

dos homens. Já é tempo de nos conhecermos uns aos outros sem estabelecer critérios 

discriminatórios ou simplesmente classificatórios. 

Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se define: "mulher sertaneja, livre, 

turbulenta, cultivadamente rude, inserida na gleba. Mulher terra. Nos meus reservatórios 

secretos, um vago sentido de analfabetismo." Opõe à morte "aleluias festivas e os sinos 

alegres da Ressurreição. Doceira fui gosto de ter sido. Mulher operária".  

 

Cora Coralina: gosto muito deste nome, que me invoca, me bouleversa, me hipnotiza, como 

no verso de Bandeira. 

 

Carlos Drummond de Andrade” 
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E. Velhas cidades do ciclo do ouro – O Estado de S. Paulo, 1982 

 

 

Transcrição do fragmento: 

“A cidade de Goiás foi tombada pelo patrimônio histórico. E o visitante pode conhecer, em 

qualquer dia, os prédios tombados, como o Museu das Bandeiras (de 1761), o Museu da Bao 

Morte (de 1779), o chafariz da Cauda (de 1778), o Palácio Conde dos Arcos (de 1743), a 

fonte de Carioca (de 1874), a Igreja de Nossa Senhora da Abadia (de 1780) e a Igreja de São 

Francisco de Assis (de 1761). A casa da poetisa e doiceira Cora Coralina é uma parada quase 

que obrigatória para todos os turistas. O rio Bacalhau é outro ponto de interesse [...]” 
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F. “Ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando e saindo umas das outras” - O Estado de 

S. Paulo, 2001. 

 

 

Transcrição do fragmento 

“‘Ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando e saindo uma das outras’
1
 

Versos de Cora Coralina descrevem Cidade de Goiás, ou Goiás Velho, que terá o título de 

patrimônio mundial. 

Cidade de Goiás – Reverenciada pela autora Cora Coralina, a charmosa cidade de Goiás 

Velho [...]” 

 

                                                 
1
 CORALINA, C. Minha Cidade In:______. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. 20. Ed. São Paulo: Global, 2001, 

p. 34 à 36. 
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