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Resumo 

 

SOUZA, Maria Celeste. ESCRITA DE NARRATIVAS: fundamentos teóricos para a (re) 

significação de seu ensino. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação – Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

Esta dissertação expõe os resultados da pesquisa realizada acerca da problemática da 

finalidade e da significação inerente ao ensino de redação de narrativas; atividade de linguagem 

comum aos cursos de Língua Portuguesa do ensino básico a partir do sexto ano do nível 

fundamental até a terceira série do nível médio, ministrados, obrigatoriamente, por professores 

formados e licenciados em Letras/Português.  

O ponto de partida para a pesquisa foi o reconhecimento de que a escrita de narrativas 

na escola ainda se encontra entre as atividades de menor relevância, visto que esse tipo de texto 

não é cobrado em exames vestibulares e nem faz parte da produção de conhecimento científico. 

Tanto quanto acontece com os conhecimentos artísticos em geral, o ensino de narrativas é 

tratado como um exercício de criatividade, de expressão subjetiva e, por conseguinte, pouco 

adequado ao trabalho de formação racional e política que a escola deve desenvolver. Em síntese, 

tudo indica que as atividades de escrita de narrativas podem ser prazerosas, mas não produzem 

conhecimento relevante do mundo.  

Considerando que o ensino de narrativa,  particularmente da escrita desse tipo de texto, 

pode produzir conhecimentos significativos caso essa prática esteja adequadamente 

fundamentada em teorias apropriadas à compreensão da narrativa como fenômeno literário, mas 

também como modo do discurso historiográfico e de outros discursos das ciências humanas, 

decidiu-se realizar um estudo exploratório da relação entre ação de linguagem e narratividade 

estabelecida pela Hermenêutica de Paul Ricoeur, visando a encontrar  fundamentos possíveis às 

significações intencionais a serem objetivadas com o ensino de redação de narrativas, 

considerando como hipóteses: a) a narrativa é uma forma singular de compreensão do si mesmo, 

mas também do mundo e da humanidade em razão de sua  tessitura constituir ligações 

significativas e coerentes entre acontecimentos e ações; b) a narrativa é um modo essencial de 

conhecimento, porque privilegia a reflexão sobre as ações e interações humanas e estas 

experiências existenciais só podem ser reconhecidas como modo de ser comum, quando 

verbalizadas e comunicadas; c) o ensino de narrativa põe em movimento importantes fatores de 

elaboração estética e simbólica.  

 

 

Palavras-chave: ensino – escrita – narrativa 



 

 

Abstract  

 

SOUZA, Maria Celeste. WRITING OF NARRATIVES: Theoretical Fundaments for the 

(re) signification of teaching. Master’s Thesis – Education Institute – University of São Paulo, 

São Paulo, 2017.  

 

This thesis is the result of a research conducted to investigate problems, significance and issues 

related to the teaching of writing of narratives. This is a commonplace activity in Portuguese 

language classes in middle and high school in Brazil, conducted only by teachers holding a 

bachelor’s degree in Portuguese Language and Literature.  

The drive for the research was the awareness that writing of narratives at school is still regarded 

as a minor activity, mostly because this text genre is not required in college entrance exams nor 

is used in academic or scientific essays writing.  As much as any artistic knowledge, teaching of 

narratives is usually seen merely as an exercise of creativity, a subjective and individual way of 

expression, inadequate for the rational and political training targeted by school formal 

education. In short, it seems that writing of narratives can be a pleasant pastime but does not 

bring forth substantial understanding of the world.  

It is our understanding that teaching of narratives, particularly the writing, can be valuable for a 

large range of knowledge acquisition.  This, however, occurs only if the teaching methodology 

relies on theories that consider narrative not only as a literary phenomenon but also as a type of 

historiographical, as well as other social sciences, discourse. From this starting point, an 

exploratory research was conducted to investigate the relationship between language and 

narrativity as established in Paul Ricouer’s hermeneutics. Its main purpose is to establish 

potential theoretical bases for the teaching of writing of narratives to support the construction of 

intended meanings. Our basic hypotheses are: a) the narrative is a particular kind of self-

awareness and understanding of the world and mankind, as far as its structure creates significant 

and logical relations  between events and actions; b) the narrative encourages meditation about 

human actions and mutual influences, thus being an essential category of knowledge, that 

allows people to perceive existential experiences as common when voiced and shared; c) the 

teaching of narratives stimulates the elaboration of relevant esthetic and symbolic features.  

 

Keywords: teaching – writing – narrative 
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Considerações Preliminares 

 

 

O que nos prende às criaturas são essas mil raízes, esses inumeráveis 

fios que são as lembranças do serão da véspera, as esperanças da 

manhã do dia seguinte, é essa trama contínua de hábitos dos quais não 

nos podemos libertar. Assim como há avarentos que economizam por 

generosidade, somos perdulários que gastamos com avareza, e 

sacrificamos a vida, menos a uma criatura do que a tudo o que ela 

pôde prender a si de nossas horas, de nossos dias, daquilo em 

comparação do que a vida ainda não vivida, a vida relativamente 

futura, nos parece uma vida mais remota, mais despegada, menos útil, 

menos nossa. Marcel Proust (1983, p. 79-80) 

 

   

O período de realização desta pesquisa (2014-2016) tem algo de revisão da 

minha trajetória profissional e pessoal, servindo de renovação de algumas convicções 

sobre o valor de certas práticas humanas como é o caso do esforço de contar e recontar 

as histórias que nos ajudam a coser com os fios invisíveis da linguagem as vestes que 

cobrem e embelezam o nosso ser pessoal.   

Não tenho dúvida de que ocupar-se da educação e do ensino é uma forma de 

dizer às novas gerações que as belas vestes não são privilégio algum. Inegavelmente, 

costurá-las dá muito trabalho, mas para isso temos a vida toda.   

 

 

Trajeto profissional 

A decisão de ingressar no curso de Letras originou-se de certo desejo 

transgressor em relação à escolha profissional. Comecei a trabalhar muito cedo como 

era comum às famílias de minha classe social. Estudei em escolas públicas da rede 

estadual de ensino e fui boa aluna. O gosto pela leitura e certo fascínio pela escrita 

acompanharam-me nos anos de escola. Por essas qualidades, os professores 

costumavam sugerir a escolha dos cursos de História, Jornalismo, Filosofia e Direito, 

em vez de Letras, preconceituosamente vista como uma formação de menor prestígio.  
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Nos anos de faculdade, trabalhei no setor publicitário. Pouco a pouco, porém, 

comecei a lecionar em cursos de atualização gramatical e redação, destinados a 

profissionais de diversas áreas, e também em cursos preparatórios para concursos. Do 

mesmo modo, comecei a participar de bancas de correção de vestibulares coordenadas 

por professores da FFLCH-USP.  

Terminada a licenciatura, passei alguns anos estudando obras às quais não pude 

me dedicar durante a formação e que me pareciam essenciais à compreensão dos 

fenômenos relacionados à escrita e à literatura. Estudei textos importantes da Retórica e 

obras referenciais dos estudos literários. Além disso, dediquei certo tempo ao estudo da 

cultura antiga e das diversas mitologias. 

Depois de muitas incertezas sobre o meu lugar profissional, decidi tornar-me 

professora da educação básica. Aos poucos, fui me convencendo de que o ensino era a 

escolha certa. Fiz o possível para colocar a escrita no centro do meu trabalho e acabei 

me tornando professora de redação. A participação em bancas de importantes 

vestibulares e a passagem pelo meio publicitário investiram-me de certa credibilidade e 

dela vieram convites de escolas da rede privada para lecionar e coordenar equipes de 

professores de Português.  

Com o tempo, os convites para bancas de correção de vestibulares e concursos 

multiplicaram-se. Ao final dos anos de 1990, surgiu o ENEM e, por anos seguidos, atuei 

na equipe de supervisão das correções.  

Todavia, a experiência trazia inúmeras questões sobre o ensino de redação ou, 

conforme denominação mais atual, ensino de produção de textos escritos. E o trabalho 

desenvolvido por experientes professores da rede privada de ensino causou-me muitas 

preocupações. A predominância do ensino de regras gramaticais e certo enrijecimento 

das possibilidades de leitura e interpretação de textos eram sinais de que faltava clareza 

sobre os objetivos e significado do ensino de língua portuguesa.  

Longo percurso. Em 2014, convencida de que o trabalho exigente corrói o tempo 

de reflexão e estudo necessários ao aprimoramento da prática, decidi retornar à 

universidade e dedicar-me à pesquisa que venho desenvolvendo a fim de encontrar 

alguns caminhos pertinentes ao ensino de produção de textos.   
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Impulso de pesquisa  

Ouça-me bem, amor, 
Preste atenção, o mundo é um moinho. 

Vai triturar teus sonhos, tão mesquinhos, 

Vai reduzir as ilusões a pó 

Cartola  
 

 

 Tornou-se lendária a ideia de que o famoso sambista Cartola teria escrito a 

canção “O Mundo é um Moinho”, de onde se extraem os versos acima, com a intenção 

de deter sua enteada decidida a sair de casa e prostituir-se. A estratégia usada por ele, ou 

pelo eu-lírico da canção, é a argumentação baseada na autoridade do homem adulto na 

condição de padrasto que, em estilo afetivo, procura expor seu conhecimento dos 

perigos do mundo, advindo da experiência. O compositor serve-se da imagem do 

moinho para expressar o poder aniquilador do mundo contra os sonhos do indivíduo.   

 Em certa medida, o pensamento contemporâneo parece anunciar a mesma 

catástrofe, entretanto esse anúncio não apresenta qualquer sinal de amor pela 

humanidade. Ao contrário do padrasto Cartola, o discurso contemporâneo tem 

alimentado a misantropia. E todos aqueles que envidam esforços para criar condições de 

vida mais justas e uma convivência mais solidária são tomados por simplistas, ingênuos 

e intelectualmente incapazes de perceber o mundo como ele é.   

 Por outro lado, o mundo que se vê na televisão e nas redes sociais 

informatizadas é feito de felicidade. Basta uma porção de produtos e companhias certas 

para que a Terra volte a ser um paraíso. Esse mundo que se compra, alimenta o 

imaginário de muitos meninos e meninas, os quais, semelhantemente à enteada de 

Cartola, creem que a infelicidade venha da falta de dinheiro de sua família. Seus pais 

seriam covardes demais para encarar a realidade e abdicarem de seu alinhamento moral. 

Ao que tudo indica, esses jovens, movidos pelo espírito do tempo, acreditam que uma 

vida breve e prazerosa valha bem mais que qualquer outra, ainda que o preço a pagar 

seja a prostituição ou o crime.  

Revisitando o pensador alemão Walter Benjamin (1892-1940) e seu famoso 

texto “Experiência e Pobreza” (1986), falta a esses jovens a possibilidade de reconhecer 

o valor da experiência de seus pais, cuja riqueza pode ser bem maior que qualquer 

tesouro material imediato, porque só com ela é possível produzir novas riquezas.   

 Essa sensação comum vivenciada no cotidiano está, em outro nível, presente nas 

mais consistentes reflexões e análises filosóficas. Na conclusão de seu livro sobre 
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Nietzsche, Giacóia Jr. (2013) bem descreve a crise atual do pensamento a radicalizar 

duas posturas de entendimento do fenômeno humano: 

(...) o grande nojo do homem e a grande compaixão pelo homem. A 

grande compaixão resulta do abrandamento de rigor de exigência de 

que a planta homem cresça para além de si mesma, ultrapasse os graus 

de poder e autorrealização já conquistados, de modo que ela se 

mantenha estacionária numa complacente autocomiseração; por sua 

vez, o grande nojo é a disposição afetiva que nos acomete quando 

contemplamos o espetáculo farsesco da banalização humana, a 

degradação do homem ocidental à condição de hedonista gregário, 

escravo do consumo e da opinião pública. (p. 330, grifos meus.) 

 

 Inseridos na vida cotidiana, que leva ao enfrentamento de diversas dificuldades, 

e, por força do ofício, minimamente cientes das complexas questões que incidem sobre 

as concepções de homem, de realidade e conhecimento, educadores buscam sustentar 

suas práticas e seus discursos. Indiscutivelmente, as convicções e dúvidas pessoais 

pesam sobre as escolhas que esse profissional faz todos os dias.  

Talvez, mais que outros profissionais, o educador está todo o tempo ocupado do 

humano e por isso mesmo pese sobre ele a necessidade de tomar partido, de ocupar um 

lugar definido que lhe permita trabalhar com a mesma dignidade e a mesma força ética 

que leva o padrasto Cartola a orientar sua enteada. Todavia, não basta e nem cabe a ele 

o simples discurso de aconselhamento. Não é sua tarefa dizer ao outro o que fazer de si, 

mas promover a abertura necessária à compreensão fundamentada das consequências de 

cada escolha. Em outras palavras, cabe ao educador conduzir o educando à conquista da 

consciência de si, dos outros e do mundo.  

Impõe-se, por conseguinte, a busca de meios de conciliar as exigências de um 

franco realismo, descrente, e certo idealismo secular que se vê incumbido de corrigir os 

defeitos da humanidade. Como essa conciliação não pode se dar gratuitamente é preciso 

investir na ampliação de conhecimentos teóricos e também de autoconhecimento 

suficientes para sustentá-la. Em razão disso, os temas e objetos de conhecimento que 

compõem os programas de curso das várias disciplinas da educação básica exigem 

revisão e, mais que isso, submissão a provas de validade e relevância. Só assim, com 

convicção suficientemente embasada por pesquisas e estudos teórico-científicos, 

professores terão segurança mínima para desenvolver seu trabalho. Eis o papel dos 

pesquisadores da educação. 
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Introdução 

 

 

A discussão desenvolvida nesse trabalho trata do ensino de redação ou produção 

escrita de narrativas, reconhecida como uma tipologia da tríade “descrição, narração e 

dissertação” que, ainda hoje, organiza o ensino e práticas de redação nos cursos de 

Língua Portuguesa, a partir do ensino fundamental até o nível médio da educação básica 

brasileira. 

  O objetivo almejado é, como anuncia o título, apresentar uma reflexão sobre a 

necessidade de revitalização das bases teóricas que animam esse ensino, considerando-

se que a produção de narrativas é um tipo de conhecimento essencial à elaboração da 

experiência existencial humana em diversos aspectos que vão desde a organização 

interior da vida cotidiana, à recuperação de eventos históricos de uma comunidade até a 

projeção de realidades futuras.   

O trabalho realizado consiste, basicamente, em uma revisão de teorias e ideias 

capazes de dar suporte a um tratamento do ensino da produção de narrativas não só em 

termos estruturais, mas, sobretudo, permitam tratar de outros aspectos relevantes de sua 

produção que se alinham com o aprendizado de recursos imprescindíveis à compreensão 

crítica do mundo, dos outros e do próprio sujeito.  

 A percepção da relevância do tema e a decisão de pesquisá-lo nasceram na 

prática docente em escolas das redes pública e privada da cidade de São Paulo, 

associada à prestação de serviços de assessoria a professores de Português, entre 1990 e 

2013. Notou-se, nesses anos, que o ensino de narrativas, tanto em termos de leitura 

quanto de produção escrita, apresentava poucas mudanças em relação ao 

desenvolvimento dos estudos e pesquisas nos campos dos estudos literários e da 

Linguística. E, apesar do empenho de atualização através da leitura e estudo de 

publicações de referência, poucas eram as respostas específicas sobre o ensino de 

produção escrita de narrativas.  

Uma rápida pesquisa nos bancos de informações acadêmicas e científicas 

comprova a existência de muitos trabalhos a tratar da narrativa como importante 

instrumental de pesquisas em diversos campos onde é fundamental recuperar as 
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histórias pessoais, a história de uma dada ciência ou de um campo profissional. As 

Ciências Sociais, por exemplo, dão grande importância à narrativa como elaboração da 

experiência sociocultural.   

Além do reconhecimento da narrativa como possibilidade efetiva de resgatar 

informações e representações sobre acontecimentos históricos e sociais, a popularização 

dos meios informatizados promoveu a profusão de recursos de criação e divulgação de 

histórias pessoais nas redes sociais. É caso dos diários eletrônicos (blogs), dos álbuns de 

fotografia comentados, e também da postagem de comentários e opiniões às notícias 

diárias. Sem falar no crescimento do número de documentários em vídeo e nos tutoriais 

caseiros que ensinam toda sorte de coisas. 

Enfim, a narrativa mantém-se viva, embora seus modos tradicionais de uso e 

função venham se alterando desde há muito tempo, como atestam as preocupações dos 

estudiosos da literatura desde o século XX.  

O fato é que a naturalização da narrativa faz crer, erroneamente, que seu 

aprendizado seja quase desnecessário. Ao contrário, porém, o que se afirma aqui é que 

as possiblidades de elaboração da experiência humana e seu compartilhamento entre as 

pessoas têm efeitos muito mais relevantes que os simples relatos em estado bruto que 

são confundidos com narrativas. Como se verá, o processamento da matéria que serve à 

narrativa pressupõe um tratamento ético e compromissado do produtor para com os 

receptores de seu texto e essa consciência é a riqueza da pessoa culta. Poder-se-ia 

alegar, recobrando as reflexões do pensador alemão Walter Benjamin, que esse modo 

tradicional da narrativa que devolve o indivíduo às suas origens, acolhendo-o com a 

sabedoria acumulada pela experiência da qual se pode extrair os exemplos e conselhos 

para a vida, fora dilapidado, há muito tempo. Tudo leva a crer que o indivíduo solitário 

e isolado do mundo contemporâneo extrai sua ética e seus modelos de vida das imagens 

e discursos de celebridades que, certamente, expõem-se em narrativas que exploram o 

valor excêntrico de suas vidas. Todavia, a educação tem a marca da insistência e isso a 

faz buscar meios de dar atenção e revitalizar muitas coisas que parecem fadadas ao 

esquecimento e à inutilidade no tempo presente. Pode-se dizer que um dos traços 

positivos da educação é sua capacidade de manter vivo o percurso histórico do 

conhecimento e, quando o faz com rigor e pertinência, acaba por desenvolver-se em um 

esforço interpretativo que em muito pode ser associado ao hermenêutico. Esse 

desdobramento sobre os percursos históricos dos saberes colocaria o professor em 
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situação muito próxima a do narrador. Nesse sentido, o discurso desenvolvido frente aos 

alunos na sala de aula poderia ser aproximado das grandes alegorias com as quais se 

leva à consciência de crianças e jovens certos conselhos na forma das sínteses 

compreensivas que cada um fará das histórias que ouve sobre o fazer do mundo; nada 

muito diferente do que faz o pai moribundo relembrado por Benjamin no já citado 

ensaio “Experiência e Pobreza nem do suposto padrasto da também referida canção de 

Cartola a proferir o amoroso, mas amargo alerta à jovem decidida a partir.   

Na contraposição dessa função da narrativa que remete à consciência do mundo 

está a função do enlevo, onde o discurso masculino é tradicionalmente substituído pela 

voz feminina da mãe que se serve das histórias para assegurar a passagem tranquila ao 

desconhecido universo do sono que atemoriza a criança.  

O fato é que, desde a infância, as pessoas são acostumadas a ouvir histórias 

ficcionais e as biografias de seus antepassados. Através de anedotas e da rememoração 

de episódios marcantes, aos poucos, os novos integrantes de uma família vão tomando 

pé de suas origens e também de certas afinidades e antipatias determinantes dos modos 

de ser e viver com os quais terão de elaborar suas identidades pessoais. Essa função e 

lugar da narrativa na vida comum dos indivíduos caracterizam, em grande medida, a 

própria humanidade. Logo, essa poderia ser uma das justificativas de ser a narrativa 

objeto de ensino e aprendizagem desde os primeiros anos da educação escolar e do fato 

de ter se convertido no primeiro degrau do desenvolvimento das habilidades de escrita. 

Entretanto, os programas e currículos escolares não se organizaram, e talvez não se 

organizem até hoje, com base nessa realidade. 

 Magda Soares nos faz lembrar que  

No quadro dessa instituição burocrática que é a escola, também o 

conhecimento é “burocratizado”, transfigurado em currículo, pela 

escolha de áreas de conhecimento consideradas educativas e 

formadoras, e em disciplinas, pela seleção, e consequentemente, pela 

exclusão, de conteúdos em cada uma dessas áreas, pela ordenação e 

sequenciação desses conteúdos, processo através do qual se instituem 

e se constituem os saberes escolares. (SOARES, 2012, p.142) 

  

Ainda de acordo com SOARES (2012), visto de uma perspectiva histórica, o 

Português como disciplina escolar, aqui no Brasil, é uma definição relativamente 

recente, pois ocorre no final do século XIX, coincidindo com o fim do Império. Até 

então, predominava os estudos do latim e a língua portuguesa servia apenas de ponte 
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para se chegar ao aprendizado do idioma latino. Aprendia-se a ler e escrever em 

Português, mas este não era um idioma de prestígio e de valor para o conhecimento das 

grandes obras da ciência e da cultura. O aprendizado do latim dava-se pelo estudo de 

textos escritos e canônicos, obras de expoentes da literatura e da ciência. Aos jovens da 

elite que frequentavam a escola, àquela altura, importava o domínio do “bem falar”, 

objeto da Retórica, e, agregada a esta, a Poética que levava ao conhecimento das obras e 

de suas peculiaridades constitutivas. Como informa a autora, somente no final da 

primeira metade do século XX é que o Português virá a se constituir como disciplina 

escolar nos moldes que o conhecemos hoje, embora seu ensino tenha mantido a antiga 

organização: Gramática, Retórica e Poética. Essa tríade acabará se convertendo naquilo 

que os cursos de Língua Portuguesa acabaram se tornando: aulas de Gramática, aulas de 

Redação (a Retórica como “arte de bem escrever” em lugar da Oratória que perdeu sua 

função social de prestígio com o tempo) e aulas de Literatura (herança da Poética 

Clássica).  

Assim, estudar a problemática do ensino de narrativas leva-nos a reconhecer 

esse lugar instável em que esse tipo de produção escrita ocupará nos cursos de 

Português. Embora não tenhamos uma história específica desse recorte dentro dos 

conteúdos programáticos da disciplina, o fato de o aprendizado da escrita estar 

associado à Retórica é um indicativo de que o objetivo principal é “o bem escrever” e 

que este tem relação muito estreita com os discursos deliberativos em que predominam 

a força argumentativa. O estudo da narrativa estará entre as preocupações da Poética e, 

por conseguinte, os textos em prosa na forma de crônicas, contos e romances e seus 

variados gêneros que a literatura produziu serão objetos dos estudos literários. Escrever 

bem, sob essa lógica escolar, seria escrever textos argumentativos destinados às 

deliberações da vida pública. Quanto à poesia, as obras resultarão do gênio pessoal que 

dará matéria e forma à linguagem com criatividade. 

Claro que o ensino da Língua Portuguesa viverá transformações e mudanças 

radicais desde seu estabelecimento como disciplina escolar, mas, curiosamente, nos 

mais de vinte de anos, a partir de 1990, dedicados à docência e assessoria de professores 

dos níveis fundamentais e médio em grandes escolas da rede privada de ensino da 

cidade de São Paulo, constatou-se a resistência da tradição. Sinal claro disso é que o 

ensino de narrativas se restringiu, muitas vezes, ao conhecimento e reconhecimento das 

estruturas e aspectos formais de textos de grandes autores, estratégia que leva a crer que 
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a metodologia esteja baseada na apreensão de um modelo ideal. Notável, também, a 

resistência de preocupações variadas com a criatividade, visto que seria este o 

diferencial do “bom” escritor.  

Sem dúvida, a influência mais relevante a essas transformações foi 

desenvolvimento da Linguística, cujas teses sobre a linguagem verbal estenderam-se aos 

estudos literários via Estruturalismo, a partir dos anos de 1960. No que concerne 

diretamente à prosa literária, vale ressaltar o surgimento da Narratologia1 .  

Não obstante ter se desenvolvido esse novo campo de estudos voltado 

exclusivamente para a narrativa, as inovações e revoluções teóricas que a Narratologia 

possa ter alcançado desde seu surgimento não provocaram grandes inovações e nem 

revolução em termos do ensino de narrativas. O uso dos conhecimentos construídos por 

esse campo acabou se restringindo a uma espécie de “Gramática” a referenciar 

exercícios de análise e classificação dos elementos estruturais dos textos escritos: 

espaço, tempo, personagens, conflito, desfecho etc. No caso da produção escrita, os 

exercícios limitavam-se, quase sempre, a algum tipo de produção que servisse para 

atestar o conhecimento adquirido e o adequado uso dos elementos estruturais. À 

semelhança do que acontecia com o estudo da Gramática, esperava-se que o 

conhecimento teórico associado a exercícios de aplicação resultassem, em definitivo, 

em uma escrita de qualidade. Uma das provas dessa visão simplista das questões sobre o 

aprendizado da língua e da produção escrita pode ser vista nos criticados roteiros de 

leitura e compreensão de texto que se resumem a questionários destinados a identificar 

o personagem principal, os secundários,  se o foco narrativo é a primeira ou a terceira 

pessoa, averiguar a predominância do tempo cronológico ou psicológico e outras 

questões que contribuem muito pouco para se chegar a uma compreensão relevante da 

narrativa escrita porque não ultrapassam o limite da análise e quando chegam à 

interpretação propriamente transformam a matéria do texto em extratos reduzidos e 

simplificados demais, levando à proliferação de matrizes e clichês sobre os mais 

variados temas e abordagens.   

                                                             
1 Surgida no interior do Estruturalismo francês, no início da década de 1960, e conforme o Dicionário de 

Narratologia de autoria de Reis e Lopes (2011), “a Narratologia é uma área de reflexão teórico-

metodológica autônoma, centrada na narrativa como modo de representação literária e não-literária, bem 

como na análise de textos narrativos, e recorrendo, para tal, às orientações teóricas e epistemológicas da 

teoria semiótica. (...). Concebendo a narrativa numa perspectiva organicista, a Narratologia procura, pois, 

descrever de forma sistemática os códigos que organizam a narrativa, os signos que esses códigos 

compreendem, ocupando-se, de um modo geral, da dinâmica de produtividade que preside à enunciação 

dos textos narrativos. ” (p. 285) 
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Cabe aqui uma ressalva importante. Não se deve perder de vista o fato de que os 

conhecimentos e descobertas científicas não chegam à vida comum e prática sem 

demora. O discurso científico exige mediação e esforço de divulgação e nos dois casos 

nem sempre as interpretações são isentas e suficientemente elaboradas a ponto de não 

comprometer a complexidade das pesquisas. No âmbito escolar, essa realidade é efetiva. 

Entretanto, é comum encontrar nos meios de comunicação muitas críticas aos 

professores em serviço que enfatizam a desatualização e a ligação aferrada desses 

profissionais a práticas superadas. Embora muitas críticas sejam cabíveis, outras 

desconsideram esse descompasso inerente ao processo de assimilação de novas ideias 

que, só mais recentemente, em decorrência da popularização dos meios digitais de 

informação tem alcançado certa sincronicidade.    

Do mesmo modo, os conhecimentos produzidos pelos diferentes segmentos da 

Linguística não foram incorporados sem transtornos e completamente às práticas de 

ensino. De acordo com BONINI (2002)2, provavelmente, as teorias que, de fato, 

ocasionaram mudanças importantes no ensino da produção de textos só chegariam ao 

conhecimento dos professores entre o final dos 1980 e os anos de 1990. 

Por outro lado, é importante reconhecer que as reformas no ensino não resultam 

apenas dos estudos e pesquisas desenvolvidos no interior de cada área do conhecimento. 

Elas resultam de intenções políticas e sociais, como afirma o genebrino Jean-Paul 

Bronckart em uma conferência proferida na PUC-SP em 2010: 

Esses movimentos de reforma do ensino de língua materna decorrem 

em primeiro lugar — e isso é uma evidência — de demandas sociais e 

políticas. Elas começaram na Europa nos anos 60, devido ao 

considerável aumento da população escolar (como efeito do processo 

de democratização efetiva do ensino) e pela constatação do relativo 

fracasso dos métodos anteriores de ensino das línguas. O objetivo 

central, de ordem político-social, era, portanto, o de aumentar a 

eficácia do ensino de línguas (...) (BRONCKART, 2010, p.164) 

 

 Circunstanciando a problemática e o tema da pesquisa que redundou nesta 

dissertação — o ensino de produção de textos narrativos —  na prática docente que se 

desenvolveu na cidade de São Paulo, nas redes pública e privada de ensino, a partir de 

1990, por esta pesquisadora, impossível não mencionar as reformas que o ensino 

brasileiro empreendeu nesse período, sob os reflexos do processo de democratização do 

                                                             
2 O texto aqui referido organiza em linhas gerais, historiando, as transformações ocorridas no ensino de 

produção textual sob a influência das principais correntes linguísticas, desde os anos de 1960.  
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país e da nova constituição de 1988. A intenção de reformar o ensino culminou com a 

promulgação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, a LDB 

9394, em 20/12/1996. Os dez anos seguintes, a “Década da Educação”, de acordo com a 

própria lei, constituiriam um esforço nacional concentrado no sentido de renovar a 

educação escolar visando à sua democratização.  

Como consequência da nova LDB foram desenvolvidos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para o ensino fundamental, ciclos 3 e 4 ou 5ª a 8ª séries, publicados 

em 1998 e, um pouco depois, os PCN para o ensino médio. Também como efeito da Lei 

foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cuja primeira edição ocorre em 

1999, arcando com a inclusão de uma prova de redação a ser realizada por milhões de 

jovens. 

Desses documentos oficiais, que não são objetos de estudo aqui, vale destacar as 

representações que os jovens faziam da escola e a que a sociedade fazia deles. De 

acordo com os PCN, as pesquisas que levaram a sua formulação, revelaram o 

descontentamento dos jovens com o formato da educação que recebiam: 

(...) para a maioria dos adolescentes e jovens, o conhecimento escolar 

— salvo as habilidades de expressão oral, leitura, escrita e cálculo — 

em si parece sem função: nem prepara para o mercado de trabalho, 

nem auxilia a compreender o mundo. O saber difundido na escola, em 

geral, é visto como um amontoado de conteúdo, com pouca relação 

com a realidade em que vivem, não despertando interesse, nem 

oferecendo referências culturais. Uma vez que o conhecimento escolar 

não ajuda a compreender o mundo, o sentido do estudo encontra-se 

apenas na continuidade dos estudos, tendo em vista a obtenção do 

diploma (que nem sempre é alcançada). É comum que alunos 

estabeleçam uma oposição entre o conhecimento difundido pela 

escola, avaliado como maçante e distanciado da realidade, e o 

conhecimento obtido em outros espaços (na família, no trabalho, na 

mídia, na rua) avaliado como o conhecimento significativo, o 

conhecimento da vida real. (BRASIL, 1998, p. 124) 

 

Quanto à visão que a sociedade tinha dos jovens, ressalta-se o caráter 

contraditório da representação:  

A imagem que a sociedade constrói acerca da juventude se apresenta 

como uma das dimensões nas quais os jovens constroem suas 

identidades. Hoje, na sociedade brasileira, os adolescentes e jovens 

são objetos de um imaginário social contraditório: ao mesmo tempo 

que exaustivamente utilizados pela publicidade como padrão de beleza 

e de vida prazerosa, são quase sempre noticiados como 

“aborrecentes”, irreverentes, desrespeitosos e transgressores. De 

forma geral, a adolescência e a juventude que aparecem associadas à 
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ideia de beleza são aquelas de melhor poder aquisitivo e branca. E 

ainda que jovens das classes médias e das elites também possam 

praticar atos violentos e criminosos, são os jovens empobrecidos e do 

sexo masculino que são associados à ideia de perigo para a sociedade. 

No primeiro caso, a violência é vista como fruto de casos isolados; no 

segundo, trata-se de uma associação coletiva.  (BRASIL, p. 112) 

 

 Além desses dois destaques sobre a imagem dos jovens, vale mostrar um outro dado 

desses mesmos documentos oficiais porque causou muita discussão no ambiente escolar. 

Anuncia-se que, em virtude da adesão do Brasil aos propósitos internacionais, definidos 

em diversas reuniões organizadas pela UNESCO desde a Conferência “Educação para 

Todos”, realizada em Jomtien, 1990, o país assentaria seus propósitos para a educação 

sobre quatro pilares propostos pela UNESCO, através da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a 

conviver; aprender a ser.  

 Dos quatro pilares, o mais intrigante em todos os sentidos é o aprender a ser. 

Sem maiores explicações de caráter filosófico suficientes para a compreensão do 

sentido profundo desse “aprender a ser”, afirmava o famoso Relatório Delors, publicado 

originalmente em 1996, que “a educação deve contribuir para o desenvolvimento total 

da pessoa — espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 

responsabilidade pessoal, espiritualidade” (2006, p. 99). Mais que isso, o relatório 

reafirmava, no mesmo trecho, preocupações manifestadas desde a década de 1970, com 

a “desumanização do mundo relacionada com a evolução técnica”. Essa preocupação 

está expressa no relatório organizado por Edgar Faure (1972), publicado sob o título 

Aprender a Ser. A leitura cuidadosa do documento também não oferece explicitação das 

teorias e linhas filosóficas seguidas pelos relatores para uma possível compreensão 

fundamentada das intenções expostas. Tudo que se pode reconhecer é uma afirmação 

dos valores democráticos, da cidadania e da integralidade do indivíduo humano. Além 

disso, pode-se reconhecer o ideal de que o progresso material, compreendido como 

desenvolvimento, promova o desenvolvimento extensivo de toda a população mundial.  

 Enfim, do jovem insatisfeito com a educação que recebe à visão que a sociedade 

tem desse jovem e de uma preocupação mundial com o destino humano, o projeto de 

reforma da educação que se apresentava parecia gigantesco para uma sociedade atolada 

em um passado histórico marcado por contradições sociais e terríveis injustiças. Ao 

mesmo tempo, os discursos sobre resultados efetivos encantavam a burocracia escolar. 
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Certo entusiasmo, afetado por boa dose de incertezas, serve para esboçar o clima geral 

que se podia sentir no cotidiano da escola. Novas pressões vieram com as reformas 

gerais do ensino e as específicas da disciplina de Língua Portuguesa — que juntamente 

com a Matemática estava no centro da exigência de resultados. Tornou-se muito 

importante garantir a eficácia dos métodos, a satisfação dos estudantes, bem como 

responder em alguma medida aos anseios sociais frente à violência e, se possível, 

cooperar com os projetos mundiais de desenvolvimento. Ainda que isso não fosse 

intencional, parece que o sistema todo havia sido atingido por um regime de urgência e 

todas as atividades e práticas que, por natureza, demandam tempo passaram a ter pouco 

lugar. A conjuntura indicava que a mudança nuclear em andamento tratava da inserção 

definitiva da escola na lógica e velocidade da produção econômica e o ritmo do 

conhecimento também seria determinado por esse mesmo critério. Período inquieto que 

tornava difícil a reflexão profunda e cuidadosa. 

Do ponto de vista do ensino de produção de textos algumas tendências se 

intensificaram como certo exagero na importância dada à produção de textos do tipo 

dissertativo. Muitas escolas, especialmente as da rede privada, já mantinham programas 

de ensino de redação centrados na dissertação, porque se preocupavam com a 

preparação dos estudantes para os exames vestibulares.   

Na cidade de São Paulo, o ingresso na Universidade de São Paulo sempre foi dos 

principais objetivos de muitas escolas, além de motivo e justificativa da existência de 

inúmeros cursos preparatórios — os “cursinhos”.  Assim sendo, a influência dos 

princípios de elaboração e correção de provas, criados e mantidos desde 1976 pela 

FUVEST, é marcante nos programas de cursos e também na formatação de outros 

exames vestibulares de diversas partes do país. O rigor do exame de seleção dos futuros 

ocupantes das poucas vagas da renomada universidade brasileira tornou-se parâmetro 

para muitas instituições. No caso específico da capital paulista, diversas instituições 

públicas e privadas exigem a redação em seus exames vestibulares e, na maior parte dos 

casos, o texto solicitado é do tipo dissertativo, seguindo-se os moldes do vestibular da 

FUVEST3. A adoção dessa tipologia costuma ser explicada pelo fato de que o texto 

dissertativo permite tratamento objetivo da produção escrita por meio de critérios de 

                                                             
3 No sítio eletrônico da Fundação Universitária para o Vestibular – FUVEST 

(https://www.fuvest.com.br/portal/fuvest/) estão disponíveis as provas e os manuais do candidato desde 

1980. Nesses documentos verifica-se que a redação de texto do tipo dissertativo foi exigência 

predominante por longos anos. 

https://www.fuvest.com.br/portal/fuvest/
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correção que levam ao nivelamento dos textos — e, por conseguinte, de seus produtores 

— muito úteis à seleção e à classificação dos candidatos. 

Com o advento do ENEM em 1998 intensificou-se essa tendência de priorizar o 

texto dissertativo nos cursos do Ensino Médio e até uma preocupação em antecipar seu 

ensino para as séries do nível fundamental. Criou-se uma preocupação nacional com o 

desempenho no ENEM e o efeito mais superficial dela em termos do ensino de 

produção de textos escritos foi a ideia de que a competência mais importante a ser 

alcançada por um estudante ao final da educação básica é a formulação de um discurso 

lógico, fundamentado em fatos e teorias, como deve ser o discurso científico que se 

apresenta na forma de texto dissertativo. Valor inegável há nesse conhecimento que, 

dentre outras aplicações, tem fundamental importância na continuidade dos estudos. Por 

outro lado, não haveria nesse acento uma desvalorização de outras formas possíveis de 

desenvolvimento e preparação do futuro estudante universitário e cidadão? As 

lamentações recorrentes expostas na mídia sobre a “pobreza” dos textos escritos por 

jovens seriam atendidas pelo ensino de técnicas de dissertação? Não haveria o risco de 

uma retomada de metodologias assentadas na tradição retórica?  

Nesse período, possíveis respostas a essas questões seriam encontradas em duas 

correntes teóricas, as quais, segundo o discurso da conferência já citada de 

BRONCKART (2010), eram as seguintes: a primeira delas de caráter mais funcionalista 

centrava-se no processamento da informação e na estruturação interna dos textos, em 

conformidade com estudos de seu principal expoente, o alemão Van Dijk; a segunda 

ocupava-se das interações sociais e comunicativas associadas aos textos de diferentes 

gêneros, cujos representantes são o próprio genebrino Jean-Paul Bronckart e o francês 

Jean Michel Adam. Dentre os principais méritos desses aportes está o fato de fixar o 

texto integral, e não só seus fragmentos, no centro do ensino da língua e sob influência 

de ideias do círculo bakthiniano4 insistirem no caráter social, interativo e dialógico do 

discurso, bem como do fato de que as regras que orientam a produção de texto são, em 

linhas gerais, as mesmas para qualquer gênero de texto, sejam eles de uso comum ou 

obras de arte, pois o que varia mesmo são os tipos de interações sociais a que os 

                                                             
4 Bronckart, na referida conferência, cita um texto de Baktin e Voloshinov O discurso na vida e o 

discurso na arte. Este texto foi originalmente publicado em russo, em 1926, sob o título “Slovo vzhizni i 

slovov poesie”, na revista Zvezda nº 6, e assinado por V. N. Voloshinov. A tradução para o português, 

feita por Carlos Alberto Faraco e Cristovão Tezza, para uso didático, tomou como base a tradução inglesa 

de I. R. Titunik (“Discourse in life and discourse in art – concerning sociological poetics”), publicada em 

V. N. Voloshinov, Freudism, New York. Academic Press, 1976. Versão portuguesa disponível em 

http://www.uesb.br/ppgcel/Discurso-Na-Vida-Discurso-Na-Arte.pdf. Acesso em: jan.2017 

http://www.uesb.br/ppgcel/Discurso-Na-Vida-Discurso-Na-Arte.pdf


15 

diferentes textos  se destinam. Entretanto, vale dizer, que a lógica dos gêneros ainda não 

foi bem assimilada nas práticas de ensino e nos materiais didáticos em geral5 e muito do 

que se vê, na prática, é o ensino de modelos estruturais como se eles, sozinhos, 

caracterizassem cada gênero textual e suas funções sócio-discursivas. A realidade 

parece apontar, mais uma vez, para um uso normativo dos gêneros à semelhança do que 

sempre aconteceu com a Gramática.  

Uma questão acerca do trabalho com os gêneros textuais e o interacionismo 

sociodiscursivo no Brasil chama a atenção: é que tanto o prestígio do idioma nacional 

em suas variadas manifestações é tardio, como também há muito pouco tempo a Língua 

Portuguesa se tornou disciplina escolar (informação já exposta anteriormente). Deve-se 

somar a isso, o fato de que a extensão do acesso à escola a toda a sociedade também é 

fenômeno recente. Tudo indica que essa realidade histórica tenha implicações 

consideráveis sobre as práticas discursivas no Brasil, particularmente em termos do 

repertório de textos escritos de diferentes usos e finalidades. Sem contar que os longos 

anos de censura devem ser considerados como fator limitante da produção escrita 

nacional. Esses fatores, provavelmente, causam interferências diretas na organização e 

seleção do corpus de textos a serem tomados como objetos de estudo de cada gênero 

textual, visto que todo texto é um produto histórico-cultural. 

No que diz respeito ao conjunto mais amplo das reformas educacionais 

desencadeadas a partir dos anos de 1990, sem dúvida, elas se desenvolvem sobre um 

pano de fundo esgarçado pelas contradições sociais e desigualdades incontornáveis da 

realidade brasileira, cuja história ainda é mantida em fragmentos quase sempre 

organizados unilateralmente. Se a linguagem faz ver o que ainda não existe e faz voltar 

o que desapareceu, como afirma Benveniste (2005), há muitas histórias a serem 

contadas e, certamente, muito esforço narrativo a ser empreendido.  

Em certo sentido, a democratização e os movimentos de abertura social com 

vistas ao reconhecimento de uma gigantesca população marginal — chamado processo 

de inclusão social e cidadania — exigem um esforço educativo recíproco daquelas 

parcelas da sociedade que se abrem para receber as outras que também precisam se abrir 

para dizer quem são, como vivem, seus sonhos e expectativas, seus rancores e tristezas. 

Esses discursos não são absolutamente lógicos e organizados e não há na ciência 

                                                             
5 Essa realidade foi exposta adequadamente na dissertação de mestrado de João Nemi NETO (2007). 
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recurso capaz de responder a esse anseio de reconhecimento e aceitação. 

Fundamentalmente, o exercício a ser feito é o de colocar-se no lugar do outro, supondo 

as emoções, conjeturando os pensamentos e sentidos caso se estivesse naquela situação. 

Em outros termos, é a imaginação que permite o reconhecimento do outro como 

semelhante. Dirá Paul Ricoeur em Do texto à ação: ensaios de hermenêutica II: “a 

imaginação tem por competência preservar e identificar a analogia do ego, em todas as 

relações com os nossos contemporâneos, os nossos antecessores e os nossos 

sucessores.” (s/d, p.227). Certamente, portanto, exercitar essa imaginação é tarefa 

importante do ensino/aprendizagem das linguagens verbais e não-verbais.  

Enfim, se na divisão das tarefas educativas e de formação de crianças e jovens, 

cabe-nos o ensino da língua, será nossa atribuição coextensiva promover o exercício da 

imaginação sem a qual não há humanização possível. Tornamo-nos pessoas por meio de 

um trabalho permanente sobre a identidade que leva na direção do outro para que dali se 

possa voltar a si mesmo.  

A convivência diária com crianças e jovens de diversas classes e situações 

sociais para os quais se buscou desenvolver propostas de ensino/aprendizagem capazes 

de convencê-los de que o diálogo e o empenho de compreensão do outro é o caminho 

mais curto para a solidariedade tornou evidente a necessidade de buscar um discurso-

ação possível e suficientemente coerente com essas preocupações sobre a finalidade do 

conhecimento e o que se faz com ele em termos de formulação de um projeto de mundo 

em que predominem a ética e a adequada valorização da humanidade.  

De fato, tudo parece indicar que a postura negativa dos estudantes na forma de 

indisciplina e descrença no valor do conhecimento como meio de transformação das 

condições de suas vidas — insuficiência do ensino alardeada pelos veículos de 

comunicação e pela sociedade em geral — decorra da difícil compreensão dos 

fenômenos sociais e históricos e isso impede que, em outras bases, seja possível extrair 

dos acontecimentos uma visão mais significativa da realidade e da existência.   

Dessa perspectiva, foi possível reconhecer a relevância de empreender uma 

pesquisa a fim de encontrar subsídios teóricos suficientes para sustentar a convicção de 

que o ensino e aprendizagem da produção de narrativas, particularmente em termos da 

mobilização exigida para a realização de um trabalho escrito, deveriam ser atualizados 

com base em fundamentos consistentes que permitam posicionar a narrativa acima da 
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condição de mero exercício de linguagem de significância relativa, visto que ela pode 

proporcionar conhecimentos realmente importantes sobre a experiência existencial da 

humanidade, cuja marca é a convivência em um único e mesmo mundo, a despeito das 

variações e diferenças de circunstâncias materiais e históricas que podem cercar a vida 

de cada pessoa. A partir dessas questões, formulou-se um objetivo central de pesquisa: 

buscar fundamentos teóricos à (re) significação do ensino de escrita de narrativas.  

Com a intenção de selecionar possíveis teorias pertinentes ao propósito de 

fundamentar o ensino de escrita de narrativas, os seguintes critérios foram seguidos: 1) 

teorias e estudos cuja temática central fosse a narrativa e sua ampla abrangência em 

outras áreas para além dos estudos literários; 2) teorias e estudos que estabelecessem 

algum diálogo com a tradição filosófica herdada da Antiguidade Clássica, origem dos 

estudos sobre a produção discursiva; 3) teorias e estudos que problematizassem o 

conhecimento e o sujeito do conhecimento; 4) teorias e estudos que permitissem uma 

aproximação ou crítica às concepções de ensino de língua coerentes com a abordagem 

adotada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais,  a saber: o interacionismo 

sociodiscursivo. Em atendimento a esses critérios chegou-se à Filosofia Hermenêutica, 

particularmente, à obra de Paul Ricouer (1913-2005).  

A hipótese sobre a relevância do ensino/aprendizagem da produção de textos 

narrativos, iluminada por uma primeira aproximação com a obra de Ricoeur, é que a 

narrativa constitui um modo privilegiado de conhecimento do mundo, dos outros e de si 

mesmo. Caracteriza-se o discurso narrativo por um esforço de compreensão da 

experiência que é, ao mesmo tempo, produção e descoberta de possíveis sentidos, 

peculiaridade que lhe confere, segundo a perspectiva da Filosofia Hermenêutica, as 

condições próprias do conhecimento e, por conseguinte, da consciência. Nesse sentido, 

o ensino/aprendizagem da produção escrita de narrativas adquire fundamental 

importância, elevando-se muito acima do lugar que comumente lhe é conferido no 

interior das diversas disciplinas, mas sobretudo nos cursos de Língua Portuguesa. 

Importa dizer que as disciplinas do programa de pós-graduação desta Faculdade 

de Educação e também fora dela, escolhidas para sustentar a formação que dá sentido a 

essa pesquisa foram bastante produtivas à averiguação da validade da hipótese 

formulada, principalmente em termos do redimensionamento das impressões 

acumuladas sobre a educação, a escola e o ensino ao longo de mais de vinte anos de 

docência. Os cursos e leituras propostas trouxeram à tona questões essências à pesquisa 
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que se desenvolveu, tais como: 1) concepções de língua e literatura; 2) constituição 

identitária dos jovens na contemporaneidade; 3) lugar e função do relato e elaboração 

narrativa da experiência vivida em situações de extrema violência como nos casos de 

tortura;  4) o papel da arte, da linguagem simbólica e da mitologia  na constituição do 

conhecimento; 5) questões gerais que implicam a formação profissional do professor.  

O texto que se apresenta está organizado em três capítulos que sucedem esta 

introdução. No Capítulo 1, Da problemática do ensino de redação, buscou-se 

circunstanciar o ensino de redação em geral e de narrativas, em particular, procurando 

evidenciar aquilo que se reconheceu como uma resistência da tradição retórica.  

O Capítulo 2, Referencial teórico-metodológico, procura expor o processo de 

escolha e definição de um referencial teórico capaz de sustentar o objetivo pretendido 

de (re) significar o ensino de narrativas. Nesse capítulo, buscou-se demonstrar a 

pertinência da escolha do filósofo francês Paul Ricoeur, em especial, as teses 

desenvolvidas em sua obra Tempo e Narrativa.  

No capítulo 3, Ricoeur e a ressignificação da narrativa, a intenção foi expor 

os principais aspectos desenvolvidos em Tempo e Narrativa, ainda que em linhas gerais, 

a fim de situar o ensino de narrativas em uma metodologia processual tal qual o próprio 

Paul Ricoeur, em sua revisão da Poética de Aristóteles, reconhece como traço 

fundamental da mímesis. Essa peculiaridade será tratada como ponto fundamental do 

ensino de escrita de narrativas, visto que é no laborioso processo de imitação da 

realidade humana que ocorrem os principais aprendizados que aqui defendemos. 

Nas Considerações Finais, considerando o fato de que a presente pesquisa é 

apenas uma janela para observação do problema, a intenção foi reavaliar o cenário à luz 

das provocantes indicações trazidas pela obra de Paul Ricoeur. Todavia, buscou-se 

reavaliar o problema do ponto de vista do ensino e suas práticas. 
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Capítulo 1: Da problemática do ensino de redação  

 

1.1. Resistência da tradição   

 A narração e a narrativa são conteúdos programáticos (ou como se diz, mais 

recentemente, objetos de conhecimento) que têm presença obrigatória nos cursos de 

Língua Portuguesa da educação básica, desde os primeiros anos, a partir da 

alfabetização, até o final do ensino médio. A história dessa presença pode ser explicada 

pela força residual da herança advinda, originalmente, do sistema de educação 

medieval, responsável por fixar entre os conhecimentos prioritários, a Retórica e, com 

maior importância, a Gramática — vista como condição para ler e escrever bem.6  

Tringali (1988), ao tratar da Narração como uma das divisões lógicas do 

discurso retórico, afirma “a descrição ao lado da narração e da dissertação 

(argumentar) integram os exercícios escolares e esta tradição se mantém viva até hoje, 

nas escolas. ” (p. 84-85).  Assim, parte-se, do reconhecimento tácito da narrativa como 

um tipo de discurso estudado na escola ainda hoje, preferencialmente nos cursos de 

Língua Portuguesa, e que os diferentes textos originários desse discurso têm 

peculiaridades que não podem ser aprendidas de modo definitivo em uma época 

específica, demandando, por conseguinte, sua permanência em todas as fases da 

formação escolar. 

Para esses exercícios de escrita, os programas de ensino de Língua Portuguesa 

costumam reservar aulas específicas, tradicionalmente denominadas de aulas de 

redação ou técnicas de redação.  

Importa dizer que o próprio termo redação está também relacionado à tradição 

retórica e a etimologia do verbo redigir traz indicativos disso. O vocábulo latino rědĭgŏ, 

ĭs, ēgĭ, āctŭm, ĭgěrě tinha sentido usual de “fazer tornar”, “reconduzir”, “fazer entrar de 

novo”, “trazer à memória”, mas também, em sentido retórico, a partir de Quintilianus, 

“dispor”, “ordenar”, “dar forma”.  Assim pensando, a ação de redigir pode ser 

compreendida como um modo de recuperar o conhecimento da “matéria” do discurso, 

dispondo-a. Este sentido compatibiliza-se com a noção de que o conhecimento fica 

                                                             
6 A história dessa origem pode ser encontrada na obra de Ernest Robert Curtius, Literatura Europeia e a 

Idade Média Latina, particularmente o Capítulo III, “Literatura e Educação”.  
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depositado em algum lugar da consciência individual e para expô-lo é necessário 

recuperá-lo e ordená-lo, logicamente, de modo que cada parte do discurso seja 

estrategicamente articulada para formar um todo modelar. Depreende-se dessa 

concepção a ideia de que toda redação é uma racionalização. Escrever bem é arranjar o 

discurso de modo que a “forma” tenha tanto, ou mais, poder de convencimento do leitor 

que o “conteúdo”.   

O conceito de redação que advém da Retórica tende a valorizar o bom texto, o 

belo discurso. Por conseguinte, pesa sobre ela a ideia do “bem dizer” e da “arte de bem 

falar”, significando que as qualidades retóricas da elocução são determinantes do bom 

aprendizado da escrita. O bom redator é aquele que escreve com correção, clareza, 

adequação e elegância, qualidades essenciais da elocução em termos da Retórica.  

O rastro dessa influência em termos do ensino de narrativa é reconhecível em 

certa lógica didática que parece seguir fielmente as orientações da conhecida Institutio 

Oratoria de Quintiliano: 

IX. 2. Que aprendam os alunos, pois, a narrar com uma linguagem 

elegante e em nada exagerada as fábulas de Esopo, que logo sucedem 

as histórias das nutrizes; depois, a cobrar-se a mesma simplicidade no 

estilo. Primeiro analisando os versos, depois explicando-os, 

empregando outras palavras, e, finalmente, com maior ousadia, 

fazendo deles uma paráfrase, na qual se permitirá, desde que fique 

preservada a ideia do poeta, abreviar e embelezar o texto. 3. Quem 

tiver realizado convenientemente a tarefa, difícil até mesmo para 

mestres consumados, será capaz de aprender alguma coisa. Que os 

alunos aprendam a escrever sentenças, tanto quanto amplificações e 

etologias, conforme determinando pelo professor, pois eles 

pressupõem a leitura. (Apud PEREIRA, 2005, p. 183-184) 

   

 Essas etapas descritas por Quintiliano parecem ter se tornado uma espécie de 

regra de progressão da aprendizagem escolar da escrita. Segundo essa lógica, o aluno 

progredirá à medida que for incorporando os conhecimentos gramaticais, visto que estes 

são a base para o posterior aprendizado da Retórica. Do mesmo modo, a aprendizagem 

da escrita deve começar pelos textos narrativos para, só mais tarde, ocorrer o 

desenvolvimento da capacidade de dissertar ou bem argumentar e convencer.  

 A convicção de que a boa escrita é resultado do conhecimento gradual da 

gramática e do estudo de autores consagrados da literatura resistirá por muito tempo 

aqui no Brasil, a ponto de ainda nos 1960, manuais de escrita serem produzidos por 

alguns renomados estudiosos da língua e da gramática. Dentre esses manuais que 

serviriam de suporte ao ensino escolar, destacam-se as obras Manual de Expressão oral 
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e Escrita de J. Mattoso Câmara Jr. (primeira edição em 1961), Guia Prático de Redação 

de Massaud Moisés (primeira edição 1961) e o famoso Comunicação em Prosa 

Moderna de Othon M. Garcia (primeira edição 1967). Uma leitura dos sumários já é 

suficiente para que a concepção de escrita seja percebida. A título de exemplo, leia-se o 

texto extraído da obra de Garcia (2000, 19a. ed.), a abertura do Capítulo II da Sétima 

Parte – Planejamento, Narração:  

Servindo-se dos mesmos recursos, há pouco mencionados [Descrição] 

— experiência, memória, espírito de observação e um pingo mais 

grosso de imaginação —, o aluno-aprendiz-de-escritor pode elaborar o 

plano (esquema, roteiro) de uma narração (ou narrativa, como se 

prefere dizer hoje) inspirada em episódios, pequenos incidentes ou 

peripécias do dia-a-dia e, evidentemente, "temperada" com certa dose 

de fantasia. A crônica abaixo transcrita — que entremeia trechos de 

narração com outros de descrição (a primeira raramente prescinde da 

segunda: a descrição é a ancilla narrationis, serva da narração) — 

mostra como o autor, capitalizando lembranças e impressões do 

passado, pôde reconstituir cenas fragmentárias da sua infância. 

Observe o aprendiz de escritor a estrutura temática dessa crônica [“O 

Cajueiro” de Rubem Braga] e tome-a como modelo. (p. 370) 

 

 Esses manuais guiarão o ensino da escrita nos anos de repressão e censura, 

período em que a escrita condicionada e fixada em modelos rígidos seria mais indicada 

contra a tendência inerente, principalmente à produção literária, de ser crítica e 

convocar o leitor à análise e interpretação da realidade. De acordo com Sartre (1989) em 

sua obra O que é a Literatura?, publicada pela primeira vez em 1948, “a função do 

escritor é fazer com que ninguém possa ignorar o mundo e considerar-se inocente diante 

dele”. (p. 21).   

Essa questão trazida pelo conflito entre o ensino/aprendizado de uma escrita 

controlada em oposição a sua vocação de caráter libertador foi, e ainda é, um dilema 

que se apresenta na formulação de programas de curso. Ora, qual é a função do ensino 

da escrita? O que se pode e o que se deve aprender na escola? 

Ao final dos anos de 1970 e no decorrer da década de 1980, surgirá um novo 

tipo de guia ou manual de redação cujo objetivo principal será o despertar da 

criatividade. Um exemplo relevante desse tipo de manual é a obra de Samir Meserani 

“Redação Escolar: Criatividade” (segunda edição, 1995). O texto de introdução é 

construído à semelhança de uma conversa com o leitor, estudante do segundo grau 

(atual ensino médio). Nesta conversa o autor procura explicar o que é uma redação 
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criativa e como é possível tornar-se criativo.  Reproduz-se abaixo um recorte desta 

“conversa” porque ela é muito representativa de um modo de compreensão da 

problemática da redação que perdurou no ensino, por muito tempo:  

 4. Então criar é fácil e, com a orientação do meu professor e deste 

livro, logo me tornarei escritor? 

Criar não é fácil. É um trabalho complexo e cansativo, no qual você 

opera com a inteligência, com a imaginação e com a emoção. Não é 

fácil, mas é muito compensador, gratificante, gostoso. Logo nas 

primeiras lições deste livro você verá isso. Agora, quanto a você se 

tornar um escritor, não depende só das aulas que seu professor lhe 

dará nem deste livro. Você vai se tornar um aprendiz de escritor e 

saberá fazer as fazer redações criativas necessárias para sua carreira 

escolar. Se nessa carreira de estudante você vai sentir ou não o desejo 

de se tornar um escritor, isso dependerá de outros fatores, inclusive 

sua vontade. Talvez você nem queira ser um escritor profissional, mas 

saberá escrever criativamente.  (...) 

5. Eu acho isso tudo muito bonito, mas acho que comigo não vai 

funcionar. Eu tenho uma dificuldade que me atrapalha muito na 

hora de escrever: eu não tenho ideias.  

Se você não tivesse ideias, você não pensaria e nem seria capaz de 

conversar. Você tem ideias, muitas e sabe disso. O problema “é na 

hora de escrever”. Nessa hora, parece que a cabeça da gente fica “em 

branco”, como a folha de papel. As ideias fogem, desaparecem, 

mesmo quando se trata de um tema fácil ou de tema livre. E isso 

acontece com quase todo redator escolar e até com redatores não 

escolares. É muito comum. Não se trata de não ter ideias, mas de tê-

las bloqueadas, assustadas, escondidas, encolhidas. Isso ocorre em 

razão de bloqueios psicológicos que inibem a imaginação. As causas 

desses bloqueios inibidores precisam ser investigadas para serem 

afastadas, para que assim o fluxo do pensamento se dê de modo 

fluente e livre.  

6. Quais são as causas mais frequentes de inibições na hora de 

escrever? 

Em relação a redações criativas, aquelas que são novas e não simples 

cópias do que já foi escrito, as causas mais comuns de inibições que 

tenho encontrado são as seguintes:  

a) Natureza inovadora das criações: criar é gerar o novo. E o novo 

implica desejo e medo, simultaneamente. Coisas velhas e conhecidas 

nos são cômodas e seguras, não oferecem riscos. Mas, quando as 

coisas velhas estão gastas e ineficazes, desperta o desejo do novo. 

Coisas novas são fascinantes, mas têm seus riscos. Fazer uma redação 

nova, diferente dos padrões lidos em classe, é estimulante, mas traz 

em si o medo de errar de ser diferente demais, de ser criticado de 

modo ácido, de ser ridicularizado, de não agradar e de não atingir o 

projeto que a gerou. Há riscos efetivos, significativos, e há outros que 

não são tão significativos, mas que alimentamos como fantasmas 

interiores. Punições exageradas ao novo são perigosas, assustam com 

razão. Notas sem critérios explícitos, críticas injustas ou inadequadas 
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podem ser fatores efetivos de inibição. Outras vezes, são medos 

infundados ou desejos mal dimensionados que nos inibem, como o 

desejo de alcançar a perfeição. De todos os fatores de inibição, reais 

ou imaginários, o que mais atrapalha e o medo de errar, de não, 

acertar, de não conseguir o produto final. Esse medo deve ser 

afastado, porque criar e caminhar por caminhos cheios de erros e de 

imperfeições. Artistas e cientistas criativos sabem disso e continuam, 

mesmo com erros, pesquisando e tentando realizar suas obras. 

b) Inibições aprendidas: em casa, na escola, na sociedade mais ampla, 

não aprendemos a cultivar a imaginação criadora nem o exercício da 

crítica, mas a repetir o que tem sucesso, o que é aceito pela maioria, o 

que é tido como bom e certo. Aprendemos a ter medo do novo, a não 

ser que seja uma inovação superficial, uma inovação "de embalagem". 

Quantas vezes, na escola, você não sufoca uma dúvida ou uma 

divergência, numa aula, com medo de expressá-la e ser diferente? O 

medo excessivo de errar também e reforçado na escola. Um simples 

erro ortográfico, que depende mais de memória que de inteligência, 

adquire significados absurdos, além daqueles que realmente possui. O 

perfeccionismo, que tanto atrapalha o processo de criação, pode 

nascer de expectativas exageradas dos pais na educação dos filhos. E, 

como se não bastassem tantas coisas adversas a criatividade, estamos 

vivendo em uma sociedade que exalta o consumo de ideias, 

comportamentos e produtos alheios, e não a criação de novos modos 

de pensar a vida, de nos comportarmos melhor em sociedade e de 

criarmos coisas relevantes para a sociedade humana.  

c) Inadequações do sistema de ensino: Nosso modelo escolar, 

insistimos, não foi ainda inovado para formar gerações criativas, mas 

vem seguindo seu caminho tradicional de ensinar a reprodução de 

conhecimentos já adquiridos no passado. Uma aula reprodutiva é o 

avesso de uma aula criativa. No sentido de inovar, seu professor fará 

desta aula um espaço para criação, com métodos e propostas novas. E 

evitará, com o auxílio da classe, bloqueios vindos da educação 

reprodutiva. O primeiro dado significativo desta aula é que cada 

redação será diferente de outra, feita pelos participantes da classe. E 

nenhuma deverá ser inibida pelo desejo de corresponder ao que o 

professor gosta ou parece gostar. 

 

7. Afastadas as inibições, automaticamente a gente já começa a 

criar? 

Automaticamente, não. Afastadas as inibições, você cria condições 

para criar, abre um canal mais livre entre sua imaginação e a 

expressão da linguagem. É apenas um início de trabalho. Nesse início, 

valeria a pena que cada um da classe dissesse quais são as coisas que 

mais inibem ou atrapalham sua criatividade ao escrever e quais são as 

que mais estimulam, ajudam. Há fatores individuais, além dos que 

alistamos no item anterior desta nossa conversa. Além de tomar 

consciência dos fatores de inibição convém discutir como afastá-los. 

O método que usamos neste livro tem uma primeira fase, que e toda 

dedicada a desinibição, e uma segunda fase, dedicada a estimular, a 

reforçar, a vontade de criar uma redação. 

8. E o que eu vou escrever? Descrições, narrações e dissertações? 

Você vai fazer muitos textos nesses gêneros, vai aprender o que é uma 

descrição, uma narração e uma dissertação o e quais são seus 

elementos constituintes. Mas, antes, costumo classificar os textos, de 

modo mais amplo, em redações reprodutivas, parafrásicas e criativas. 

Uma redação reprodutiva, ou reprodução, e um texto que registra 
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outro texto sem nenhuma modificação, como cópias, transcrições de 

aulas. A redação parafrásica, ou paráfrase, é um texto baseado em 

outro texto, ao qual modifica, como resumos, análises, críticas, etc. E, 

finalmente, a redação criativa é um texto original, não amarrado a 

outro.  Pode até partir de outro, mas é mais livre em seu caminho de 

originalidade. Neste livro vamos tratar especificamente de redações 

criativas, visto que os outros tipos você conhece, já sabe fazer ou já 

vem aprendendo na metodologia tradicional e nos usos escolares. 

9. A redação criativa é mais importante, então, do que as outras? 

Nenhum tipo de texto e mais importante do que outro, pois a 

importância decorre da necessidade de uso de um tipo ou de outro. Se 

você precisa registrar uma aula, o mais importante é saber fazer uma 

transcrição da fala do professor. Se você tiver que fazer um resumo, o 

mais importante é saber fazer uma paráfrase. E, se for o caso de fazer 

um texto original, que não seja transcrição ou cópia de outro, que não 

seja um resumo, o mais importante e saber produzir uma redação 

criativa. É como na fala. Há ocasiões em que reproduzimos falas 

existentes, frases já conhecidas, como "bom dia", “como vai?”, feliz 

aniversário", sem nenhuma criatividade, mas com alta 

comunicabilidade. Outras vezes contamos o que já havíamos contado 

antes, um acontecimento ou um filme que vimos, só que com 

pequenas modificações, fazendo uma paráfrase. E há situações novas, 

em que somos levados a criar a nossa fala, de modo original. (...) (sem 

numeração de página) 

 

Meserani, à época em que escreveu esta obra, era professor de Processos de 

Redação Criativa e de Teoria Literária da PUC-SP e ocupava-se prioritariamente dos 

modos de despertar a criatividade para com ela produzir uma escrita menos 

condicionada por padrões fixos. A obra, entretanto, traz uma organização interna em 

que predomina a fixidez e cada unidade tem a mesma estrutura e sequência: 1º fluência 

e desinibição do ato de escrever; 2º estímulo para escrever; 3º criação de um texto, 

seção composta de “informação” sobre o gênero estudado na unidade, “revisão 

gramatical” e “revisão textual”. Do ponto de vista de cada um dos gêneros, a subseção 

“informação” é composta de informações conceituais sobre as partes e elementos 

convencionais do texto. As unidades que tratam da narrativa, por exemplo, organizam o 

aprendizado em torno da separação dos elementos básicos da composição: personagens, 

ação, perspectiva narrativa, tempo e espaço.  

 Outro trabalho que se tornou muito conhecido e tomado com referência por 

muitos professores da educação básica, nos anos 1980, é a obra de Severino Antônio 

Barbosa, Redação: Escrever é Desvendar o Mundo (1992). Nesta obra, a proposta 
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anunciada pelo título e também no texto de abertura do projeto intenciona criar 

experiências de escrita que levem à criação de textos. Lê-se no texto de abertura  

ESCREVER É DESVENDAR O MUNDO 

Talvez se pudesse dizer, para a compreensão da relação entre escrever 

e desvendar o mundo que queremos propor, que desvendar também 

implica construir, dar uma forma as nossas fugidias sensações, 

emoções, reflexões sobre o mundo e, portanto, sobre nós mesmos. 

Quando escrevemos livremente estamos, então, esculpindo a nossa 

vivência, a nossa experiência humana na trajetória de luzes e sombras 

que nos vai desenvolvendo, nos vai comprometendo com tudo aquilo 

em que acreditamos. 

Há outras maneiras de expressão, há outras linguagens que não a 

escrita, como sabemos. Cada uma delas tem seus elementos 

específicos, seus próprios padrões de funcionamento. A conversa entre 

amigos, por exemplo, caracteriza-se pela descontração e 

informalidade. Já num filme, existe um cruzamento de linguagens, 

como a visual, a musical e a verbal, constituindo uma determinada 

experiência comunicativa. A fotografia, por sua vez, através de formas 

e tonalidades, fixa os contornos de um momento, um lugar, uma 

situação vivenciada. 

Na diversidade das linguagens, entretanto, sobressai-se a linguagem 

verbal, e particularmente a escritura, se a entendermos também como 

leitura, como processo ativo de reconhecimento, desnudamento de 

uma realidade que ao mesmo tempo está sendo elaborada. 

Em outras palavras, faz parte do ato de escrever o exercício de ler a 

dimensão do mundo, a dimensão do eu no mundo, que se quer 

expressar. Por isso, podemos dizer que escrever e um modo de viver, e 

uma liberdade palpável através da qual transformamos em algo legível 

e assim transmissível ao outro, inclusive o que mora dentro de cada eu 

o conjunto de fragmentos que somos feitos. (p. 11) 

 

O autor informa que a obra nasceu de sua experiência de professor de redação 

nos anos de 1970, particularmente em cursos pré-vestibulares na região de Campinas. A 

organização interna divide o aprendizado em duas partes: 1ª Parte - A Linguagem 

Criadora, composta de quatro capítulos: I. Experiências de Liberação da Linguagem, II. 

Ler e Escrever/Escrever e Ler: o Texto, o Contexto e seus Interlocutores, III. 

Experiências Descritivas e IV. Experiências Narrativas; 2ª Parte – A Dissertação e o 

Pensamento Lógico, composta de quatro capítulos: I. Introdução à Dissertação, II. A 

Organização do Pensamento Lógico, III. A Arquitetura da Argumentação – 

Dedução/Indução, IV. Linguagem e Estrutura do Texto Dissertativo.  

Os dois exemplos acima citados servem para ilustrar os caminhos pelos quais o 

ensino de redação procura descolar-se da preocupação intensiva com a boa escrita e a 

correção da linguagem para aderir a uma proposta de valorização da criatividade e, por 
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conseguinte, de uma aprendizagem que leve à redação mais desenvolta, fazendo 

predominar a capacidade crítica e o uso mais poético da linguagem. Todavia, a 

destinação do uso por estudantes do ensino médio (segundo grau, à ocasião) permite 

reconhecer a influência da mesma tradição retórica predominante naquelas obras dos 

anos de 1960 bem como a preocupação com o desempenho nos exames vestibulares. 

Essas duas marcas persistirão nos cursos de redação por muitos anos. 

Nos anos de 1980 até meados de 1990, o ensino de redação, ainda fixado com 

base na tripartição dos textos (descrição, narração e dissertação), será influenciado pela 

necessidade do estabelecimento de critérios objetivos para avaliação e correção e pela 

exigência de maior regularidade na produção de textos pelos estudantes. Mais uma vez, 

os resultados em exames vestibulares e outras provas externas realizadas pelos egressos 

do segundo grau (ensino médio) terão forte influência na definição de planos de curso. 

Ao lado delas, estarão as constantes críticas sobre a incapacidade de escrever com 

clareza e coerência propagadas pelos veículos de comunicação. Essa dificuldade será 

objeto de pesquisa e importantes trabalhos serão publicados, dentre os quais destaca-se 

a obra Crise na linguagem:  redação no vestibular de autoria de Maria Thereza Fraga 

Rocco e publicada em 1981. Rocco analisa mais de 1500 redações de vestibulandos do 

exame promovido pela FUVEST em 1978, reconhecendo que 

Já há algum tempo, venho me preocupando com o nível de 

desempenho verbal, observado nos textos produzidos por indivíduos 

de idades diversas, pertencentes também a diversos graus de 

escolaridade.  

Bem sei que tal preocupação não é só minha, pois, conforme 

depoimentos vários (até mesmo de jornais e revistas estrangeiras), 

estaria ocorrendo uma certa crise na linguagem. (p. 25) 

 

Contra essa possível incapacidade da escola, o mercado editorial oferecerá 

muitas obras voltadas à redação vestibular e à técnica de uso comercial. A reação às 

críticas, mais visível na escola, foi o aumento da preocupação com o aprendizado da 

redação de textos dissertativos e um quase confinamento do ensino de redação de textos 

narrativos no ensino fundamental, quando ainda certo descompromisso com os 

resultados é permitido. O segundo grau (ensino médio), principalmente nas escolas da 

rede privada, terão aulas específicas de redação e debate e no primeiro grau (atual 

ensino fundamental) serão criadas oficinas de redação. As obras didáticas, desse 

período, refletem essa estruturação e muitas apontam isso em seus títulos.  
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Dessas obras destinadas a melhorar a escrita de estudantes e profissionais de 

diversas áreas, distinguem-se dois grupos de publicações: aquelas em que se oferecem 

como apoio à arte da escrita e outras que se oferecem como técnicas de redação. Essa 

divisão revela duas importantes vertentes que marcam a produção de textos, em geral: 

uma mais funcional e outra literária. 

Na vertente aqui denominada de funcional agrupam-se os textos utilitários cuja 

finalidade é produzir respostas no campo das práticas sociais. Incluem-se aqui os textos 

produzidos com a finalidade estrita de informar e comunicar. Recorrendo à teoria 

estruturalista da linguagem de Jakobson (10a ed., s/d.) tese fundamental aos estudos 

sobre expressão e comunicação, naquele período, pode-se afirmar que há, nestes textos, 

uma predominância da função referencial da linguagem. Tudo indica, portanto, que a 

eficácia desse tipo de texto possa ser alcançada por uma abordagem técnica, centrada na 

funcionalidade.  

No caso da vertente literária, quase desnecessário explicar, caberiam todos os 

textos em que os recursos expressivos sejam requeridos para a produção de respostas de 

caráter ideológico, político ou estético. Os textos publicitários e os jornalísticos 

destinados a criar ou modificar a opinião pública ficam aqui incluídos. Nesse conjunto, 

portanto, estão contempladas todas as obras do pensamento criativo, sejam elas de 

ciência ou arte. Recorrendo mais uma vez a Jakobson (10a ed., s/d.), há que se 

reconhecer que aqui predominam as funções poética e conativa.  

Vale dizer que essas obras que se anunciam como arte da escrita, arte de 

escrever ou arte da palavra são produzidas por escritores ou redatores profissionais e 

costumam problematizar o comportamento do escritor, sua rotina e disciplina. Além 

disso, tratam da relação do escritor com o seu público, com base em alguns aspectos da 

recepção das obras. O livro “A Arte da Palavra” de Perissé (2003) ilustra o tipo de 

discurso característico dessas obras: 

Todos os que escrevem poderiam segredar: “escrevo porque quero ser 

amado”. O que, diga-se de passagem, é a definição mais sintética que 

se conhece, dada por Santo Agostinho: amare et amari – amar e ser 

amado. E essa bem pode ser a essência das essências. Quem souber 

conquistar o amor do leitor terá a garantia de jamais ser esquecido.   

(p. 15) 

 

Há ainda outro conjunto de obras, originárias das oficinas de escrita mantidas em 

algumas universidades norte-americanas e europeias, que compõem uma corrente 
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denominada escrita criativa7. O modelo de trabalho proposto por esses cursos é 

reproduzido em muitas oficinas livres que reúnem pessoas, em geral adultos, que têm o 

desejo de tornarem-se escritores.  O que está em jogo nesses manuais é uma espécie de 

orientação profissional ao aspirante a escritor.  

No âmbito escolar, nas décadas de 1980 e 1990, era comum a professores e pais8 

aludirem a práticas e métodos usados nesses programas de escrita criativa, bem ou mal 

presentes em obras destinadas à formação de escritores, imaginando-os alternativas à 

superação de dificuldades e bons modos de tornar aulas de redação mais interessantes. 

Nessas mesmas falas reconhecia-se o tom crítico a denotar o quanto aulas de redação 

eram maçantes, visto que o professor ocupado delas provavelmente estava pouco 

atualizado e continuava a usar recursos ineficazes.   

Se, por um lado, a competência para produzir bons textos passou a ser exigência 

em diversos processos de seleção profissional e educacional, por outro, havia pouco 

material elaborado a partir de pesquisas e estudos bem fundamentados à disposição da 

maioria dos professores. À exceção, alguns especialistas e pesquisadores de importantes 

universidades trouxeram contribuições à compreensão de novas abordagens do texto 

advindas da linguística. Essas obras destinadas a um público leigo do qual fazia parte 

grande número de professores em serviço, tornavam acessíveis algumas teorias que 

deveriam ser incorporadas ao ensino de redação, especialmente as elaborações da 

linguística textual.  

Dentre essas obras, destacam-se os manuais elaborados pelo professor de 

Linguística, Antônio Soares de Abreu, Curso de Redação (2004, 12a. ed.) e também os 

livros9 da dupla Francisco Platão Savioli e José Luiz Fiorin, ambos professores da 

Universidade de São Paulo.  

Importante frisar que o quadro desenhado aqui trata apenas de obras que 

chegavam diretamente ao professor de Língua Portuguesa. As pesquisas e obras 

                                                             
7 O livro “Introdução à Escrita Criativa” do português João de Mancelos, publicado pelas Edições Colibri, 

1ª edição em 2009, traz algumas informações referências sobre o modelo de trabalho empregado nas 

oficinas universitárias e cursos livres. No Brasil, em 1985, Luiz Antonio Assis Brasil começa a ministrar 

a Oficina de Criação Literária do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-RS, em atividade até 

hoje, o curso é reconhecido pelos renomados escritores que o frequentaram.  

8 Toma-se aqui a liberdade de trazer uma informação guardada da experiência dos muitos anos de 

trabalho docente em escolas da rede privada de ensino e do contato mantido nesses anos com diversos 

colegas da mesma área. Não há, portanto, modo de referenciá-la. 

9 Desses autores, destaca-se a obra “Para Entender o Texto”, publicada pela Editora Ática, a qual chega à 

6ª edição em 1998.  
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produzidas no âmbito acadêmico e suas relevantes contribuições tornavam-se 

conhecidas e acessíveis de modo indireto. Reafirma-se, portanto, que a interferir 

diretamente nas práticas de ensino da escrita estavam bem mais presentes as obras 

produzidas fora dos limites do rigor metodológico exigido de pesquisadores da área de 

educação. Os trabalhos disponíveis para consulta e estudo quase sempre tinham a feição 

de conselhos práticos e técnicas desenvolvidas na prática docente, sem a preocupação, 

com já foi dito, de apresentar fundamentos teóricos coerentes. 

Em síntese, pode-se reconhecer que até o final dos anos 1990, por ocasião da 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais e outros documentos deles 

decorrentes, o quadro geral do ensino de redação ou de produção de textos escritos no 

âmbito da educação básica, indica um conjunto de esforços cuja organização 

metodológica e teórica ainda carece de maior explicitação e coerência. O ensino parecia 

desenvolver-se muito mais por ensaio e erro, influenciado por exigências externas que 

levavam a tratar a competência para escrever, ainda, como um resultado do aprendizado 

da língua.  

Sob essa ótica, a narração será, cada vez mais, relegada a um plano secundário. 

A dissertação como tipologia mais exigida nos exames externos converter-se-á em 

preocupação nuclear do ensino, particularmente no nível médio.   

Reforça esses objetivos práticos, o acento exagerado atribuído ao conhecimento 

tecnocientífico em detrimento de outros conhecimentos, que reaparece com força, 

atualmente, e que a escola parece espelhar. Entretanto, não se pode desconsiderar as 

importantes reflexões que apontam o engano contido nesse olhar. Nas palavras do 

sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2006)  

Hoje sabemos ou suspeitamos que as nossas trajetórias de vida 

pessoais e coletivas (enquanto comunidades científicas) e os valores, 

as crenças e os prejuízos que transportam são a prova íntima do 

conhecimento, sem o qual as nossas investigações laboratoriais ou de 

arquivo, os nossos cálculos ou os nossos trabalhos de campo 

constituiriam um emaranhado de diligências absurdas sem fio nem 

pavio. No entanto, este saber, suspeitado ou insuspeitado, corre hoje 

subterraneamente, clandestinamente, nos nossos trabalhos científicos. 

(p. 85) 
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1.2. O tratamento dos tipos de composição textual  

O ensino da escrita tem relação estreita com a ideia de composição. Não só 

porque o texto é um todo feito de partes que se articulam e se complementam (frases e 

parágrafos, recursos lógicos e estilísticos), mas também porque a organização do 

material discursivo tem a finalidade de compor um sentido apreensível pelo leitor. Por 

isso mesmo, parte do trabalho de ensinar a escrever é destinada à leitura e à análise de 

composições existentes (textos variados) e outra ao exercício de composição de 

estruturas originais. 

Partindo da tradicional tríade composicional (descrição, dissertação e narração) 

cabem aqui algumas considerações sobre a composição do texto dissertativo e do texto 

narrativo. Do ponto de vista do ensino, vale dizer, que a composição da descrição é 

costumeiramente tratada como secundária em razão de não ser forma predominante nas 

obras, embora esteja presente nas narrativas e dissertações em geral. Assim, sua 

composição não fará parte da comparação que se pretende estabelecer aqui.   

A dissertação é um tipo de discurso cuja estrutura é relativamente fixa, 

mantendo-se fiel à lógica argumentativa tal qual proposta pela Retórica. O texto deve 

conter uma introdução em que o tema e seu contexto sejam esclarecidos e uma 

exposição da tese a ser defendida e do ponto de vista adotado; um desenvolvimento em 

que se expõem e se articulam os argumentos selecionados em defesa da tese e  

conforme o ponto de vista; e uma conclusão que retoma a tese, confirmando-a pela 

síntese ou ampliando-a com os acréscimos trazidos pelos argumentos mais 

contundentes. As dificuldades relativas ao seu ensino, em nível muito geral, costumam 

ser associadas: a) à sustentação coerente da validade dos argumentos selecionados, 

questão de repertório informacional e de recursos linguísticos de conexão e articulação; 

b) à progressão atrelada à construção da coesão textual; c) inevitavelmente, a 

pertinência e adequação vocabular e as dificuldades de uso preciso das normas 

gramaticai; d) à noção de equilíbrio e mesmo de uma proporcionalidade na distribuição 

das partes do texto. Grosso modo, para além dos problemas relacionados à competência 

argumentativa que não se restringem à dissertação, mas a ela é indispensável, esse tipo 

de texto, do ponto de vista da estruturação, permite um tratamento didático bastante 

seguro. Além disso, verdadeiramente, a dissertação ocupa tantos espaços na produção 

escrita da escola que seu aprendizado ultrapassa as aulas de Língua Portuguesa e acaba 

apoiado por quase todas as outras disciplinas.  
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A narração, ao contrário, não tem uma estrutura facilmente determinável. O 

discurso narrativo pode ser realizado de muitas formas. Por exemplo, costuma-se 

afirmar que a narração parte de uma situação inicial de estabilidade que se vê afetada 

por certos eventos ou situações geradoras de instabilidade e atritos a exigirem mudanças 

que levarão a uma nova acomodação. Esta estrutura que caracteriza a ação é bastante 

elementar e muito típica do conto tradicional. Entretanto, nem esta é a única 

possibilidade estrutural e nem ela obedece a critérios rígidos de disposição na 

organização do texto. Por outro lado, esta estrutura é apresentada nos manuais de 

redação como se fosse a única possível.  

O quadro abaixo extraído de Barbosa (1992, p. 76) que se apresenta como “visão 

totalizante” do estudo da narrativa, ilustra bem o que foi descrito acima: 

 

 

 Essa ligeira exposição dos aspectos mais superficiais da composição do texto 

dissertativo em comparação à composição do texto narrativo, permite vislumbrar o 

efeito da simplificação para o aprendizado de um tipo de texto e outro. Na dissertação, a 

estrutura elementar é um fator de conforto porque determina e orienta a organização do 

texto. No caso da narração, a simplificação não só constrange as possiblidades de 

produção como também artificializa o resultado textual.  
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 Mais uma vez, é importante relembrar que o ensino de redação se fundamentou 

na tradição retórica. Para os retóricos antigos, a narração é apenas parte dos discursos 

deliberativos e sua finalidade exclusiva é reconstituir os fatos sobre os quais se pretende 

ajuizar ou dissertar.  

O próprio Aristóteles, na Arte Retórica, trata a narrativa como forma particular 

de reconstituir os acontecimentos, de representá-los fielmente a fim de que possam 

servir de prova argumentativa. A narrativa ganhará tratamento mais cuidado na Arte 

Poética, onde Aristóteles a remeterá à problemática da ação, característica essencial do 

drama e da tragédia. Em linhas gerais, segundo a Poética, a narrativa tem duas funções 

primordiais: situar a ação, reconstituindo a história (fábula) que lhe contorna, e 

promover o encadeamento e sucessão temporal das ações; nos dois casos cumpre à 

narrativa dar forma, recriar situações e gestos tão semelhantes à realidade humana que 

sejam vistos como absolutamente possíveis. Surge daí duas importantes ideias que 

marcarão os posteriores estudos e teorias sobre os modos de representação literária: o 

conceito de mímesiss (ou imitação da realidade) e o de verossimilhança (princípio de 

plausibilidade que garante coerência interna à obra).  

Sendo sua composição estudada no campo da poética, principalmente a Clássica, 

justifica-se seu ensino e aprendizagem terem permanecido no campo dos estudos 

literários. Os mesmos motivos explicariam a escrita de textos narrativos ter mantido 

certa fidelidade aos propósitos de aprendizagem da “boa” língua a partir da imitação de 

bons modelos de escrita produzidos por escritores consagrados, bem como ao 

desenvolvimento da criatividade e da invenção.  O lugar da narrativa sempre se situou 

em terreno movediço onde o talento e o “dom” são diferenciais. Embora isso não seja 

anunciado, espera-se do texto narrativo a revelação do artista, do escritor. Em outras 

palavras, o aprendizado da narrativa está no campo da “educação artística”, que sempre 

foi marcado por inúmeros preconceitos e equívocos a manterem-no em posição oposta 

ao “verdadeiro” conhecimento obtido pelo esforço racional e científico. Mais uma vez, 

pesa a tradição.  

Nada impediria, porém, que o ensino de narrativa viesse a problematizar 

questões importantes que envolvem sua produção. Discutir, por exemplo, os conceitos 

aristotélicos de mímesis e verossimilhança, poderia contribuir para o reconhecimento de 

temas importantes sobre a elaboração simbólica e suas consequências para o modo pelo 

qual se conhece o mundo, os outros e a si mesmo. Essas discussões poderiam suscitar a 
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reflexão sobre a natureza da linguagem e, a partir delas, outras dimensões da 

experiência do conhecimento viriam à tona.  

Não se trata, necessariamente, de situar a narrativa em outra ordem de saberes, 

mas reconhecer que seu aprendizado produz conhecimentos mais profundos e relevantes 

que o mero reconhecimento de peculiaridades de sua morfologia. A desconsideração 

desse atributo soma-se ao fato de, atualmente, a narrativa servir-se de recursos bem 

mais complexos em sua composição escrita e também poder ser desenvolvida em outros 

suportes e linguagens — como é caso do cinema — e uma das consequências diretas 

disso é o reforço de valor aos aspectos e recursos meramente formais.   

Nem mesmo a contribuição dos estudos literários, sobretudo a partir do 

Estruturalismo significou para o ensino da escrita de narrativas uma nova perspectiva. 

Claro que a principal preocupação dos estruturalistas era a criação de uma metodologia 

analítica dos textos narrativos em sua ampla variedade e extensão e não a formulação de 

uma teoria acerca dos meios de produção desses textos.  

 O Dicionário de Narratologia, obra de autoria Lopes e Reis (7ª edição, 2011), 

foi editado primeiramente em 1987. No texto da Introdução, os autores informam, 

dentre outras coisas, que o estudo analítico da narrativa alcança rigor a partir do 

instrumental teórico-metodológico construído pelo Estruturalismo e pela redescoberta 

dos Formalistas Russos, particularmente, Propp e Tomachevski. Aponta como 

principais passos da narratologia o trabalho dos estudiosos franceses Barthes, Greimas, 

Genette, Todorov e Bremond, a partir da década de 1960.  A obra basilar desses estudos 

que ali se inauguram é a reunião de textos intitulada Análise Estrutural da Narrativa.  

Barthes (2009), no texto de abertura da obra acima citada, “Introdução à Análise 

Estrutural da Narrativa”, tece considerações muito relevantes para compreensão do 

fenômeno da narrativa. A primeira delas é o fato de que  

Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há, em primeiro lugar, uma 

variedade prodigiosa de gêneros, distribuídos entre substâncias 

diferentes, como se toda matéria fosse boa para que o homem lhe 

confiasse suas narrativas: a narrativa pode ser sustentada pela 

linguagem articulada, oral ou escrita, imagem, fixa ou móvel, pelo 

gesto ou pela mistura ordenada de todas estas substâncias; está 

presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopeia, 

na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na 

pintura (recorde-se Santa Úrsula de Capaccio), no vitral, no cinema, 

nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na conversação. Além 

disto, sob estas formas quase infinitas, a narrativa está presente em 

todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; a 
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narrativa começa com a própria história da humanidade; não há em 

parte alguma, povo algum sem narrativa; todas as classes, todos os 

grupos humanos têm suas narrativas, e frequentemente estas narrativas 

são apreciadas em comum por homens de culturas diferentes, e 

mesmo opostas; (...) a narrativa está aí, como a vida.  Uma tal 

universalidade da narrativa deve levar a concluir por sua 

insignificância?  (...) (p. 19) 

 

 O excerto comprova o grau de complexidade que os estudos da narrativa têm de 

enfrentar e que, de algum modo e em algum nível, deveriam estar presentes no ensino, 

tanto no que diz respeito à leitura quanto na produção escrita. A verdade é que isso não 

ocorre e os conhecimentos trazidos pelo Estruturalismo foram reduzidos ao 

reconhecimento dos elementos estruturais constituintes de qualquer situação de 

linguagem. Em outras palavras, a narrativa textual é tratada, simplesmente, como uma 

composição em que a presença de certos elementos é obrigatória, dentre os quais se 

destacam: personagens, conflito, tempo, espaço e um narrador. Nem mesmo a relação 

que esses elementos mantêm entre si é discutida. Por exemplo, a narrativa, de acordo 

com o Dicionário de Narratalogia (REIS e LOPES, 2011) mesmo a mais elementar é um 

discurso sobre personagens (humanas ou não) que estabelecem algum tipo de interação 

entre si e/ou com as circunstâncias ambientais (tempo e espaço) de cujo intrínseco 

atrito promova ação de deslocamento ou intervenção na realidade concreta ou 

movimentos da ordem da abstração ou da realidade da consciência.  

 Pensando com Barthes é possível perguntar-se se o fato de a narrativa ser tão 

natural e própria da vida humana, torna-a um aprendizado desnecessário ou 

insignificante.   

Tal problemática da significação e da finalidade do aprendizado da redação de 

narrativas encontra ressonância na reflexão de dois outros importantes autores. Não 

obstante ocuparem lugares bem distintos no quadro teórico dos estudos sobre o tema da 

narrativa, Lucy McCormick Calkins em sua obra A Arte de Ensinar a Escrever e 

Tzvetan Todorov no livro A Literatura em Perigo manifestam preocupações 

convergentes. 

Renomada pesquisadora do desenvolvimento do discurso escrito de crianças e 

jovens, Calkins procura em sua obra oferecer subsídios ao professor ocupado com o 

ensino de redação. A paciente descrição do trabalho desenvolvido em oficinas de escrita 

fez de sua obra uma referência. O enfrentamento que a autora faz dos problemas 
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relativos ao ensino de escrita resulta em soluções muito interessantes, mas o ensino de 

escrita de narrativas leva Calkins a reconhecer a necessidade de ampliação de suas 

pesquisas e reflexões sobre o assunto.   

Preocupada com o sentido que a produção e os textos produzidos teriam para as 

crianças participantes da oficina destinada ao desenvolvimento de narrativas ficcionais, 

Calkins revela, no último capítulo de A Arte de Ensinar a Escrever, intitulado 

“Ensinando a ficção e aprendendo o essencial sobre nossa arte”, a constatação de que 

aulas para conhecimento teórico dos elementos estruturais do texto narrativo 

(personagens, espaço, enredo etc.) são pouco eficazes. Segundo ela, o sentido da 

produção e o significado do texto não resultam diretamente de conhecimentos sobre a 

estrutura do texto narrativo, eles dependem de outros fatores que exigem uma 

abordagem mais complexa. Notável, portanto, que uma pesquisadora experiente e bem-

sucedida encontre dificuldade de mobilização de meios e estratégias suficientes para 

tornar o ensino de redação de textos narrativos significativo.  

A boa ficção deve ser sobre algo que importe ao escritor. O texto 

torna-se trivial, quando pensamos nele como algo uma mentira ou 

como algo “fabricado”. Quero ser clara: não estou dizendo que a 

ficção deve estar dentro dos limites da experiência real; a sequência de 

eventos em uma história não precisa jamais ter ocorrido na vida real. 

A história não precisa contar sobre a cidade natal de alguém, sobre o 

irmãozinho do escritor ou sobre uma partida de futebol. Mas a própria 

história deve significar algo, revelar algo que importe. Este 

significado não vem na forma de um coice moral no final do texto. 

(CALKINS, 1989, p. 358)  

 

Em outro extremo das preocupações de Calkins encontra-se uma reflexão do 

estudioso ligado ao Formalismo russo e ao Estruturalismo francês no campo da Teoria 

Literária, Tzvetan Todorov.   

Em seu livro Literatura em perigo (2010), Todorov discute o ensino de literatura 

na França, destinado a alunos de nível equivalente ao ensino médio brasileiro, e aponta 

os perigos de um modelo ocupado prioritariamente com uma abordagem objetal e 

científica do texto. Dessa perspectiva, a teoria literária e os procedimentos de análise 

tornam-se os principais objetos de conhecimento por parte do aluno e não o texto e a 

obra literária em seu sentido e finalidade amplos, os quais incluem valiosas reflexões 

sobre a própria humanidade. Segundo ele, os cursos de literatura têm diminuído o 

espaço das discussões sobre a condição humana e os dilemas existenciais, esforço 

empreendido pelos escritores de todos os tempos. 
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Sendo o objeto da literatura a própria condição humana, aquele que a 

lê e a compreende se tornará não um especialista em análise literária, 

mas um conhecedor do ser humano. Que melhor introdução à 

compreensão das paixões e comportamentos humanos do que uma 

imersão na obra dos grandes escritores que se dedicam a essa tarefa há 

milênios? E de imediato: que melhor preparação pode haver para 

todas as profissões baseadas nas relações humanas? Se entendermos 

assim a literatura e orientarmos dessa maneira seu ensino, que ajuda 

mais preciosa poderia encontrar o futuro estudante de direito ou de 

ciências políticas, o futuro assistente social ou psicoterapeuta, o 

historiador ou o sociólogo? (...). Assim, os estudos literários 

encontrariam o seu lugar no coração das humanidades, ao lado da 

história dos eventos e das ideias, todas essas disciplinas fazendo 

progredir o pensamento e alimentando tanto de obras quanto de 

doutrinas, tanto de ações políticas quanto de mutações sociais, tanto 

da vida dos povos da de seus indivíduos. (p. 92-93) 

 

Não estaria espelhada na discussão proposta por Todorov sobre o ensino de 

literatura na França, uma problemática cabível ao ensino brasileiro de literatura, mas 

também ao ensino da escrita de narrativas? Não estaria espelhada a inevitabilidade de 

uma reflexão profunda sobre a finalidade e a significação do ensino de redação de 

narrativas em âmbito escolar? 

No caso do ensino brasileiro há um marco importante e recente que poderia 

sinalizar mudanças significativas no panorama do ensino de narrativa, traçado até aqui: 

a publicação em 1998 do primeiro volume dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

destinado ao ensino fundamental, terceiro e quarto ciclos. Certa esperança de que o 

enrijecimento formal presente no ensino de Língua Portuguesa fosse dissolvido com a 

adoção da concepção de linguagem anunciada pelos documentos.  

Sob a influência das teses do russo Mikhail Bakthin (1997, original russo de 

1929) divulgadas sob o título Marxismo e Filosofia da Linguagem, a concepção de 

língua ganha outra qualidade. Para Bakthin  

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 

abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 

isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação 

ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 

fundamental da língua.  

O diálogo, no sentido, estrito do termo, não constitui, é claro, senão 

uma das formas, é verdade que das mais importantes, da interação 

verbal. Mas pode-se compreender a palavra ‘diálogo’ num sentido 

amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de 

pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de 

qualquer tipo que seja.  
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O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui igualmente um 

elemento da comunicação verbal. (p. 123) 

 

Em decorrência dessa excepcional concepção que vem anunciar a interação 

verbal como a própria realidade da língua, prova-se que a constituição do sujeito e da 

consciência só pode ser fruto dessa interação.  Logo, só pode haver conhecimento pela 

interação de caráter discursivo.  

Mais que isso, Bakthin (1997) mostra que todo enunciado é um diálogo com 

outros enunciados preexistentes mais ou menos fixados nas práticas culturais e, 

também, mais ou menos abertos a modificações e inovações. Em conformidade com 

essa tese, tem-se que os discursos e textos produzidos nas interações sociais são 

reutilizações e reinvenções formais, raramente ineditismos. Tal consistência é 

responsável pela caracterização e agrupamento de certos modelos discursivos e gêneros 

textuais, disponíveis como outros saberes sobre práticas e atitudes sociais comuns.  

 Tomando os fenômenos linguísticos sob a lógica bakhtiniana, afirmam os 

relatores dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quatro Ciclos do Ensino 

Fundamental – Língua Portuguesa (1998): 

O objeto de ensino e, portanto, de aprendizagem é o conhecimento 

linguístico e discursivo com o qual o sujeito opera ao participar das 

práticas sociais mediadas pela linguagem. Organizar situações de 

aprendizado, nessa perspectiva, supõe: planejar situações de interação 

nas quais esses conhecimentos sejam construídos e/ou tematizados; 

organizar atividades que procurem recriar na sala de aula situações 

enunciativas de outros espaços que não o escolar, considerando-se sua 

especificidade e a inevitável transposição didática que o conteúdo 

sofrerá; saber que a escola é um espaço de interação social onde 

práticas sociais de linguagem acontecem e se circunstanciam, 

assumindo características bastante específicas em função de sua 

finalidade: o ensino. (BRASIL, p. 22) 

 

A mudança proposta indica que a escola e junto com ela a sala de aula se 

transformem em “espaço de interação social onde práticas sociais de linguagem 

acontecem e se circunstanciam”. Ora, o que isso significa de fato, em termos práticos e 

efetivos? A resposta mais imediata surge no horizonte como ressignificação das 

relações interpessoais, mas antes de tudo, como ruptura do silêncio característico das 

situações de ensino/aprendizagem, a ser substituído pela instauração do diálogo como 

perspectiva qualificada de alcance do conhecimento. Tarefa difícil e complexa.  
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Primeiramente, dialogar pressupõe disposição para ouvir e não só falar. 

Fundamento da hermenêutica de Gadamer. Segundo o filósofo, o diálogo instaura o 

jogo através do qual o conhecimento recíproco dos jogadores e do próprio jogo fará 

surgir possíveis sentidos extensivos a outras experiências e a outros saberes deslocados 

da situação interativa em andamento, mas interferentes e modificadores dos sujeitos 

envolvidos circunstancialmente. A experiência dialógica é a possiblidade ética da 

constituição intersubjetiva pela via do reconhecimento mútuo da integridade humana.  

Importantes pensadores do século XX ocuparam-se do reconhecimento como 

princípio emancipatório do indivíduo, mas também de grupos sociais afetados pela 

exclusão. Autores como Habermas e mais recentemente Axel Honneth, herdeiros das 

teorias dos frankfurtianos Adorno e Horkheimer, perseguem as teses hegelianas a fim de 

desenvolverem uma teoria com a qual possam fundamentar a busca de reconhecimento 

dos direitos igualitários em face do segregacionismo histórico e também da afirmação 

dos indivíduos como sujeitos integrais, livres e autônomos capazes de criar e recriar as 

instâncias normativas em vez de submeter-se a elas pela exploração e pela violência.  

Mais do que nunca a linguagem será reconhecida como o próprio ser do homem, 

conforme afirmação de Heidegger (2012). Definitivamente, o homem consciente não é 

um separado do mundo; ao contrário, sua consciência é sua relação com o mundo e sua 

interação com os outros. Conhecimento, portanto, não é uma substância vinda de fora 

que se assimila, incorporando-a à substância essencial do sujeito cognoscitivo. A 

materialidade do conhecimento é linguagem e por isso realizável apenas pela interação 

entre pessoas que assim se reconhecem.  

Certamente, o ensino e a aprendizagem da língua e dos objetos de linguagem são 

afetados radicalmente por essa perspectiva, além de serem elevados a uma situação de 

grande importância na formação das pessoas. Muito mais do que aprender conceitos e 

regras de bom uso dos recursos linguísticos, o conhecimento da língua deve-se ampliar 

à possibilidade de estabelecer relações éticas e responsáveis com o mundo e com os 

outros.  

 Convém lembrar também que a existência humana é marcada pelo tempo. A 

experiência comum e cotidiana da passagem das horas é tão contundente quanto o 

reconhecimento da tese existencialista de Sartre (2014) a afirmar que o homem é um 

projeto consciente de sua finitude. O ser do homem constitui-se na tensão dialética entre 

a imprevisibilidade da duração de sua vida e a consecução consciente de sua existência 
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como projeto, cuja natureza impermanente resolve-se pela realização afirmativa do 

mundo já existente e do mundo que permanecerá depois de sua partida.  A existência 

humana é temporal. E o tempo é uma presença imaterial percebida no movimento de 

sua passagem, mas também reconhecida nas marcas da transformação que os seres e 

objetos do mundo registram em sua materialidade e concretude. Portanto, realizar o 

mundo é um modo de materializar o tempo, tornando-o história – materialização do 

tempo passado – e invenção, criação, projeção – substancialização do futuro.  

 Ora, a materialização do tempo passado e do futuro por meio da experiência viva 

do presente não seria, essencialmente, o fazer da educação? Partindo da convicção de 

que o homem não é um ser pronto e acabado cuja essência precisa ser despertada e 

potencializada por alguém já desperto, mas, ao contrário, um projeto, uma invenção que 

se realiza no esforço criativo, cabe à educação o trabalho de trazer à luz as obras 

materiais do passado e com elas as ferramentas e utensílios usados para sua realização a 

fim de que as significações dessas obras e experiências produtivas sejam apropriadas ou 

descartadas na busca de possíveis caminhos de realização do futuro. Esse diálogo, essa 

interação, entre os diferentes modos e produtos da cultura realizados no decurso 

histórico da existência humana podem ser compreendidos como expressão analítica 

daquilo que denominamos narrativa.  

 Nesse sentido, a língua tratada exclusivamente como um sistema regido por 

regras que fixam seu funcionamento normal, desconsiderando-se sua flexibilidade e 

adaptabilidade, em nada contribui para o reconhecimento de que os sentidos e 

significações presentes nas obras literárias e demais documentos históricos sejam 

sujeitos à revisão. Deste prisma, toda obra de linguagem estaria condenada à morte em 

pouco tempo após sua aparição. Nada haveria nela para além da curiosidade que valeria 

o esforço de observá-la. Por outro lado, vista sob a lógica do diálogo e da interação 

entre as diversas dimensões humanas, incluindo-se a temporalidade, as obras de 

linguagem abrem-se à experiência da compreensão, tarefa inesgotável de criação de 

sentidos e significados; prova de reconhecimento do trabalho humano de fazer o mundo 

sem o qual a existência nada seria. Em certa medida, pode-se afirmar que o mundo visto 

como obra humana tem sua existência condicionada a um permanente reconhecimento 

dessa existência pelo próprio homem-criador, que não deve ser confundido com o 

demiurgo, pois que não há um mundo original estável e fixado no espaço da Terra; o 

mundo constitui-se dos sentidos que cada homem-criador lhe empresta em um dado 
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momento histórico. As palavras de Heidegger (2010) acerca da obra de arte servem 

aqui: “do mesmo modo que uma obra não pode ser sem ser criada, tão essencialmente 

ela precisa dos que a criam, do mesmo modo o próprio criado não pode continuar sendo 

sem os que a desvelam. ” (p. 169).  

 Enfim, adotar uma concepção de linguagem que se fundamenta na interação 

entre as pessoas vivas, mas também destas com as obras de linguagem deixadas por 

outras pessoas de outros tempos e lugares, leva a reconhecer que o conhecimento 

mesmo da língua é uma modalidade de diálogo. Produzir sentido é um modo de 

compreensão e vice-versa. Isso permite dizer que o conhecimento, sendo uma forma de 

compreensão do mundo, do outro e de si mesmo, é uma experiência de caráter 

hermenêutico. Isso implica dizer que o aprendizado da linguagem verbal vai além do 

conhecimento ou reconhecimento da língua como objeto e dos discursos como mera 

realização da língua. A linguagem verbal é de tal modo inerente à humanidade que, há 

muitos séculos, o conhecimento científico e artístico vem sendo fixado em textos 

escritos e justamente, por isso, é possível acessá-lo. Gadamer (2014) esclarece essa 

realidade   

Em todo caso, não é por acaso que o fenômeno da literatura representa 

o ponto onde confluem a arte e a ciência. O modo de ser da literatura 

tem algo de peculiar e incomparável; ela impõe uma tarefa específica 

para o transformar-se em compreensão. Não há nada tão estranho e tão 

exigente para a compreensão como a escrita. Nem sequer o encontro 

com pessoas que falam um idioma estrangeiro pode ser comparado 

com essa estranheza e estranhamento, pois a linguagem dos gestos e o 

tom de voz comportam um momento de compreensibilidade imediata. 

A escrita, e a literatura, enquanto participa dela, e a 

compreensibilidade do espírito de tal modo despojada que se situa no 

que há de mais estranho. Não há nada que possua um caráter espiritual 

tão puro quanto a escrita, e nada depende tanto do espírito 

compreendedor como ela. Em seu deciframento e interpretação dá-se 

um verdadeiro milagre: a transformação de algo estranho e morto em 

um ser absolutamente familiar e coetâneo. Nenhum outro gênero de 

tradição que nos venha do passado se parece com este. As relíquias de 

uma vida passada, restos de edificações, instrumentos, o conteúdo dos 

sepulcros, tudo isso sofreu a erosão dos vendavais do tempo que se 

assolaram sobre eles - mas, desde o momento em que é decifrada e 

lida, a tradição escrita é tal modo espírito puro que nos fala como se 

estivesse presente. Por isso, a capacidade de ler, de compreender os 

escritos, é como uma arte secreta, como um feitiço que nos libera e 

nos prende. Nela o espaço e o tempo parecem suspensos. Quem sabe 

ler o que foi transmitido por escrito atesta e realiza a pura atualidade 

do passado. (p. 229-230)  
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  Ora, a aprendizagem escolar dá-se, basicamente, através de textos. E, de fato, 

considerados em seu conjunto como obras de conhecimento e não só como obras 

literárias. Entretanto, há uma enorme dificuldade em reconhecer que o modo de 

produzir conhecimento dê-se, também e talvez essencialmente, pela via da narrativa. 

Comumente, crê-se que o conhecimento científico deva ser isolado a fim de não se 

contaminar pela subjetividade associada à produção artística. Os últimos duzentos anos 

de história acentuou essa separação, relegando a um segundo plano o conhecimento 

artístico e, por extensão, das linguagens, em favor do conhecimento científico e lógico, 

crendo, mesmo, que esta seja a única via de acesso à verdade plena, se é que ela existe.  

 Ainda que o ensino da narrativa fosse pensado apenas em termos da validade e 

coerência com o aprendizado restrito aos limites da língua como objeto de 

conhecimento, a perspectiva bakhtiniana, adotada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais desde 1998, implicaria a reproposição da prosa narrativa na ordem do estudo 

dos gêneros textuais, em substituição à lógica tradicional que lhe vinha sendo aplicada 

originária da Retórica e da Poética Antigas. O artigo de Irene Machado (2012), que faz 

parte do livro organizado por Beth Brait Bakhtin: Conceitos-Chave traz esclarecimentos 

importantes para a confirmação dessa reproposição: 

Ainda que o estudo dos gêneros tenha se constituído no campo da 

Poética e da Retórica, tal como foram formuladas por Aristóteles, foi 

na literatura que o rigor da classificação aristotélica se consagrou. 

Prova disso é o fato de a teoria dos gêneros ter se tornado a base dos 

estudos literários desenvolvidos no interior da cultura letrada. O 

estatuto dos gêneros literários se consolidou e nada teria abalado seus 

domínios se o imperativo típico da época de Aristóteles tivesse se 

perpetuado, quer dizer, se não houvesse surgido a prosa comunicativa. 

De modo geral, a emergência da prosa passou a reivindicar outros 

parâmetros de análise das formas interativas que se realizam pelo 

discurso. Os estudos que Mikhail Bakhtin desenvolveu sobre os 

géneros discursivos considerando não a classificação das espécies, 

mas o dialogismo do processo comunicativo, estão inseridos no campo 

dessa emergência. Aqui as relações interativas são processos 

produtivos de linguagem. Consequentemente, gêneros e discursos 

passam a ser focalizados como esferas de uso da linguagem verbal ou 

da comunicação fundada na palavra. A partir dos estudos de Bakhtin 

foi possível mudar a rota dos estudos sobre os gêneros: além das 

formações poéticas, Bakhtin afirma a necessidade de um exame 

circunstanciado não apenas da retórica, mas, sobretudo, das práticas 

prosaicas que diferentes usos da linguagem fazem do discurso, 

oferecendo-o como manifestação de pluralidade. Este é o núcleo 

conceitual a partir do qual as formulações sobre os gêneros 

discursivos distanciam-se do universo teórico da teoria clássica, 

criando um lugar para manifestações discursivas da heteroglossia, isto 

é, das diversas codificações não restritas à palavra. Graças a essa 
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abertura conceitual é possível considerar as formações discursivas do 

amplo campo da comunicação mediada, seja aquela processada pelos 

meios de comunicação de massa ou das modernas mídias digitais, 

sobre o qual, evidentemente, Bakhtin nada disse, mas para o qual suas 

formulações convergem. (p. 152) 
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Capítulo 2. Referencial teórico-metodológico 

 

2.1. Processo de escolha e definição  

O projeto de trabalho e pesquisa que deu origem à presente dissertação teve 

como núcleo a busca de fundamentos teóricos suficientes à significação ou 

ressignificação do ensino de narrativas. Assim sendo, os primeiros movimentos 

desenvolvidos destinavam-se à escolha e definição de um referencial com o qual o 

diálogo sobre o tema pudesse frutificar. O critério utilizado para a seleção foi definido a 

partir das duas hipóteses essenciais: a) que os conhecimentos produzidos no processo de 

escrita ultrapassam os limites que lhe foram impostos pela tradição escolar brasileira, 

originários da tradição retórica da Antiguidade Clássica; b) que o conhecimento 

científico não é mais importante que as outras formas de conhecimento. Privilegiou-se, 

por conseguinte, os autores e obras relevantes ao pensamento linguístico e cultural do 

século XX.  

Como é sabido, na atualidade, os estudos desenvolvidos pela Linguística são os 

principais fundamentos do ensino/aprendizagem de Português em geral e da produção 

de textos em particular. Áreas como a Pragmática, Análise da Conversação, Análise do 

Discurso, Neurolinguística e a Psicolinguística têm estado entre os referenciais que 

fundamentam o ensino de línguas. No Brasil, alguns linguistas merecem ser destacados 

não só pelo valor de suas pesquisas, mas pelo empenho de levar a professores e 

estudantes meios para compreender conceitos e ideias complexas que vêm dos altos 

estudos do mundo inteiro: Beth Brait, Ingedore Villaça Koch, José Luiz Fiorin, Luiz 

Antonio Marcuschi, Rodolfo Ilari, Sírio Possenti, Wanderley Geraldi. 

Entretanto, no que diz respeito ao ensino de produção de textos narrativos, 

outros aportes teóricos vindos dos estudos literários precisam e devem ser considerados. 

Os gêneros textuais típicos da literatura modificam-se com as dinâmicas sociais e 

históricas e a compreensão desses fenômenos bem como de seus efeitos no 

desenvolvimento de soluções estéticas ultrapassam os limites da Linguística.  As 

palavras de Roland Barthes (1996) em sua famosa Aula fazem, ainda, todo sentido:  

“Porque ela encena a linguagem, em vez de, simplesmente, utilizá-la, 

a literatura engrena o saber no rolamento da reflexividade infinita: 

através da escritura, o saber reflete incessantemente sobre o saber, 
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segundo um discurso que não é mais epistemológico, mas dramático. ” 

( p. 19).  

 

A fim de ampliar os conhecimentos relativos à compreensão e à significação do 

texto escrito, chegou-se à Hermenêutica Filosófica fundada pelo alemão Hans-Georg 

Gadamer (1900-2002) e através dela às teses do filósofo francês Paul Ricoeur (1913-

2005).  

A Hermenêutica costuma ser reconhecida, primeiramente, como um método 

exegético e de interpretação das escrituras sagradas praticado pelos teólogos medievais. 

Em segundo lugar como uma arte ou técnica de interpretação dos discursos, usada pelos 

retóricos gregos. Por outro lado, da perspectiva filosófica, a hermenêutica é tanto um 

recurso epistemológico ocupado da interpretação dos sentidos dos textos quanto uma 

interpretação da realidade e do ser das coisas, uma ontologia. A história da 

Hermenêutica tem mesmo esse longo trajeto que remonta à Grécia Antiga e à 

Escolástica, porém no século XIX, ela ganha novo lugar e será tratada como o mais 

autêntico método de investigação científica das Humanidades. No início do século XX, 

porém, a Hermenêutica, sob influência da Fenomenologia, deixará seu lugar de método 

instrumental privilegiado das ciências humanas para ocupar um novo lugar na Filosofia, 

particularmente a partir de Heidegger que reconhecerá nela a via própria da ontologia, 

uma “filosofia hermenêutica”. Hans-Georg Gadamer, discípulo de Heidegger, verá na 

Hermenêutica um método de compreensão que leva ao conhecimento filosófico e, por 

isso mesmo, inverte os termos de Heidegger e funda a “hermenêutica filosófica”.  

O contexto geral em que se desenvolverá a Hermenêutica no século XX até onde 

encontraremos Paul Ricouer, em linhas gerais, tem relação com o fato de que nesse 

período as investigações sobre a linguagem ocuparão importante lugar nas Ciências 

Humanas.  

Torna-se ponto de partida para os estudos da Antropologia, Sociologia e da 

Psicologia, por exemplo, que a elaboração simbólica da experiência existencial é uma 

característica própria do ser humano. Assim, as tentativas de compreensão da condição 

humana passam pela linguagem. 

 Entretanto, os questionamentos sobre o ser da linguagem produziram respostas 

diferentes ao longo dos séculos. Principalmente, por que a ideia de linguagem está 

atrelada a outros conceitos abstratos que determinam a própria compreensão racional do 
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ser humano. Humanidade e linguagem são indissociáveis e isso tem implicações 

profundas para o desenvolvimento geral do conhecimento e da realidade histórica.  

 Até o século XIX, coube, quase que exclusivamente, à filosofia a tarefa de 

pensar a experiência humana dissociada do conhecimento da natureza. Quando, então, a 

racionalidade passa a ser responsável pelo progresso material e pela superação dos 

medos e outras fragilidades que impediam o domínio pleno da natureza, a ciência e a 

técnica passam a ocupar lugar destacado. A promessa de que o avanço planejado e 

orientado pela ciência levaria a humanidade a uma existência plena e sem agruras 

sofreu, entretanto, grave abalo, já no início do século XX. 

 A consolidação de Estados totalitários e a primeira grande guerra sinalizam que 

algo há de perigoso no progresso científico, especialmente a gradual exclusão de grande 

parte da população mundial da possiblidade de participar efetivamente da construção do 

sonho da humanidade. Nesse contexto, muitos pensadores ocidentais dedicaram-se a 

importantíssimas reflexões críticas a fim de criar uma forma de resistência e de 

recuperação da trajetória das lutas por liberdade e emancipação.  

 No centro do assombro moral e ético que se desvela, os modos de produção do 

conhecimento e o próprio sujeito produtor serão repensados. Obviamente, filósofos 

sentem-se convocados a formular novas questões sobre o homem e seu modo de ser no 

mundo. Grosso modo, pode-se afirmar que três importantes linhas nortearão o 

pensamento no século XX, na forma de adesão ou crítica.  

 A primeira dessas linhas é aquela que, genericamente, costuma-se denominar 

Marxismo. Karl Marx, sem dúvida, é um dos grandes pensadores de todos os tempos e 

ofereceu ao mundo uma valiosa teoria crítica dos fundamentos econômicos e políticos 

da sociedade. Buscou compreender os efeitos não anunciados das lutas emancipatórias 

empreendidas em nome da razão e da ciência, condensadas na Revolução Industrial e na 

Revolução Francesa. Sua obra incidiu, sobretudo, nas características fundamentais da 

condição humana em luta permanente pela garantia ou alcance de condições materiais 

propícias ao desenvolvimento, destacando a tensão de forças entre os grupos sociais 

detentores dos meios de produção da riqueza e todos os outros indivíduos submetidos a 

esse poder injusto e desigual.  

 A outra contribuição monumental ao pensamento ocidental é a Psicanálise. 

Sigmund Freud, dentre outras questões fundamentais, faz ver que a racionalidade inclui 

uma dinâmica inconsciente, produto da sistematização da experiência. Assim sendo, o 
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esclarecimento e a razão consciente são provisórios e atualizáveis o tempo todo por uma 

grande quantidade de material acumulado nas interações entre indivíduos e destes com o 

mundo. Movida por dois instintos primordiais, os de vida (Eros) e os de morte (Tánatos) 

a humanidade pode ser compreendida como um trabalho permanente de conservação da 

vida contra a força imperiosa da morte. 

Uma terceira corrente que influenciará o pensamento ocidental, a partir do 

século XX, é a Fenomenologia. O filósofo brasileiro Franklin Leopoldo e Silva10 afirma 

que a filosofia contemporânea se funda na revolução epistemológica produzida por 

Edmund Husserl (1859-1938). O núcleo dessa revolução diz respeito à superação do 

problema epistemológico deixado por Descartes. Segundo Husserl, a consciência é uma 

dinâmica relacional entre o sujeito e o objeto, por conseguinte o conhecimento é a 

transformação resultante do deslocamento do sujeito em direção ao objeto. Assim 

sendo, o ser da consciência ou seu sentido ontológico é movimento e intencionalidade, 

ou seja: a consciência não tem qualquer substância e nem está fixada em algum lugar do 

sujeito, pois que se constitui na saída que o sujeito faz de si (transcendência) na direção 

de um objeto intencionado. A consciência, em si, não existe, ela é sempre relacionada a 

algo ou a alguém. Logo, a consciência só se faz na inter-relação com o mundo e com os 

outros. Essa concepção permitirá o nascimento do Existencialismo do alemão Martin 

Heidegger (1889-1976) que com ela recolocará as investigações ontológicas, 

considerando que a existência humana precede qualquer concepção a priori de homem. 

Visto que para o existencialismo ateu não há um criador, o homem é um projeto que se 

realiza no mundo em que se vê gratuitamente lançado e do qual será, do mesmo modo, 

suprimido. Jean Paul Sartre desenvolve sua filosofia a partir da tese de Husserl e da 

ontologia de Heidegger e afirmará, em síntese, que o homem é aquilo que ele faz de si 

mesmo e essa liberdade é origem de sua responsabilidade e do compromisso ético 

consigo mesmo, com os outros e com o mundo.  

Dessas três grandes correntes surgem pensamentos derivados e, mais 

comumente, em diálogo com elas, sem filiação restritiva. Em alguns casos, as grandes 

teses do século XX comparecem nas revisões de diferentes teorias e ideias. Dois 

exemplos que muito interessam aos estudos da linguagem são a nova Hermenêutica e o 

Estruturalismo.  

                                                             
10 Conferência televisiva exibida pela Fundação Padre Anchieta, publicada em 26/12/2008 às 14:57:52 
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As teorias literárias e os estudos relativos à compreensão e recepção da obra de 

arte desenvolvem-se em grande medida a partir do Estruturalismo, teoria nascida das 

concepções linguísticas do suíço Ferdinand Saussure (1857-1913). Um novo modo de 

análise do texto literário é aberto, sob a ideia de que uma obra constitui sentidos e 

significados a partir de um sistema semiótico composto da inter-relação entre vários 

elementos. Com isso, um modelo rigoroso de análise da composição artística fora 

estabelecido.  

A Hermenêutica, por outro lado, centrada na experiência histórica a implicar 

movimentos de retorno à tradição e ao passado como possibilidade de compreensão do 

presente, terá lugar importante nos estudos literários contemporâneos. Mais que a busca 

de significados ocultos no interior dos textos sagrados a exigirem explicação de sua 

natureza simbólica, a Hermenêutica contemporânea, a partir de Hans-Georg Gadamer 

constituirá um modo de pensar, uma filosofia, que sustenta a ideia de que o 

entendimento da realidade mundana e do homem se dá por atitude dialógica, 

historicamente situada.  

Para Gadamer, o conhecimento dá-se pelo desafio que o objeto apresenta ao 

sujeito expectante de compreensão. Estabelece-se, aí, um jogo em cujos movimentos 

abrem-se significados antes desconhecidos e o sujeito experimenta um saber novo que 

emerge dessa relação entre ele e o objeto. Assim sendo, o conhecimento configura-se 

como essa aventura tradicionalmente associada à noção de experiência.  

Outra definição importante quanto à fundamentação teórica que merece 

esclarecimento diz respeito à concepção de homem e, por extensão, à ideia de 

humanização com a qual decidiu-se trabalhar. As concepções adotadas vêm do 

Existencialismo e particularmente da concepção do filósofo e escritor francês Jean-Paul 

Sartre (1905-1980).  

Por que Sartre? Porque para esse filósofo o ser humano não tem uma origem 

divinamente predeterminada. O homem é um ser condicionado pela existência e a 

humanização é um projeto que esse ser decide realizar em face de sua liberdade e de seu 

compromisso. Para Sartre, o homem não é um ser cuja essência precisa ser despertada e 

formatada para o exercício social e para elevação espiritual. Ao contrário, mesmo sendo 

afetado por determinações históricas, locais e globais, o homem é uma invenção, um 

projeto que se desenvolve e se modifica nas relações estabelecidas com outros seres e o 

mundo em que se vê lançado desde o seu nascimento. De acordo com as teses 
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sartreanas, o homem é uma autodeterminação e, por conseguinte, esta é sua principal 

responsabilidade.  

Às possíveis críticas que se possam fazer a uma concepção de homem que o 

considere na perspectiva existencialista, particularmente àquelas que veem nessa 

filosofia um descompromisso social e desapego histórico, cabe o discurso informal 

proferido pelo próprio Sartre (2014) em conferência aberta aos parisienses, naquele 

período final da Segunda Guerra,  que acusavam sua filosofia de imoral, principalmente, 

sua tese de que o ser da humanidade é a liberdade, sem qualquer determinação exterior e 

precedente a lhe impor solidariedade e sentido para suas ações: 

Se (...) a existência precede a essência, e se nós queremos existir ao 

mesmo tempo que moldamos nossa imagem, essa imagem é válida 

para todos e para toda a nossa época. Portanto, a nossa 

responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela 

engaja a humanidade inteira. Se eu sou um operário e se escolho 

aderir a um sindicato cristão em vez de ser comunista, e se, por essa 

adesão, quero significar que a resignação é, no fundo, a solução mais 

adequada ao homem, que o reino do homem não é sobre a terra, não 

estou apenas engajando a mim mesmo: quero resignar-me por todos e, 

portanto, a minha decisão engaja toda a humanidade. Numa dimensão 

mais individual, se quero casar-me, ter filhos, ainda que esse 

casamento dependa exclusivamente de minha situação, ou de minha 

paixão, ou de meu desejo, escolhendo o casamento estou engajando 

não apenas a mim mesmo, mas a toda a humanidade, na trilha da 

monogamia. Sou, desse modo, responsável por mim mesmo e por 

todos e crio determinada imagem do homem por mim mesmo 

escolhido; por outras palavras: escolhendo-me, escolho o homem. (p. 

27-28) 

 

 

 O humanismo de Sartre desemboca em uma concepção importante de 

conhecimento, que o define não como algo que vem de fora para dentro na forma de 

preenchimento de um ser vazio. Ele não é pura informação e conceptualização, mas dá-

se, prioritariamente, pela experiência de apreender e compreender certo objeto. A 

experiência, nesses termos, não se reduz às impressões sensíveis, porque a experiência é 

também intelectual, histórica. Não se trata, também, de opor, radicalmente, os campos 

de experiências metódicas e científicas aos campos da experiência comum. Finalmente, 

não se trata de valorizar a prática em detrimento da teoria, mas antes um equilíbrio 

dinâmico que faça reconhecer o fato de o conhecimento ser provisório, situado e 

contingente, portanto, inesgotável e impermanente.  
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 Por isso mesmo, a perspectiva da Filosofia Hermenêutica de Hans-Georg 

Gadamer complementa e contribui para a compreensão dessa problemática. Para este 

filósofo, o conhecimento dá-se pelo desafio que o objeto apresenta ao sujeito expectante 

de compreensão. Estabelece-se, aí, um jogo em cujos movimentos abrem-se 

significados antes desconhecidos e o sujeito experimenta um saber novo que emerge 

dessa relação entre ele e o objeto. Assim sendo, o conhecimento configura-se como essa 

aventura tradicionalmente associada ao conceito de experiência.  

Nesse sentido, pode-se dizer que formar, educar, ensinar destinam-se, em última 

instância, a amparar o projeto consciente de tornar-se humano. Nas intenções 

educacionais encontrar-se-ia a preocupação em criar condições para que uma pessoa 

venha a se reconhecer como autor de si mesmo e não como um condicionamento a tudo 

aquilo que se concebe sobre ela. Ao mesmo tempo, a educação deveria buscar meios de 

apoiar a decisão de “ser humano” que implica responsabilizar-se por todas as escolhas e 

ações, arcando com as consequências sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Desse 

ângulo, ainda, caberia à educação emprenhar-se no desenvolvimento da confiança 

necessária para suportar a liberdade inerente ao homem; a boa-fé que não permitirá ao 

indivíduo ser outro que não ele mesmo, fingindo desconhecer sua condição de ser livre 

a fim de evitar a responsabilidade de seus atos e consequentemente de seu compromisso 

com os outros e com o mundo. Claro está que não se trata de uma formação 

individualista e que a liberdade pensada sob essa lógica não é incondicional; ao 

contrário, o projeto de humanidade, que é dever do indivíduo, desenvolve-se como luta 

contra as forças coercitivas das determinações sociais e econômicas que interagem com 

o indivíduo na forma de opressão e desencorajamento. Nas palavras do próprio Sartre 

(2014) “o homem, sem nenhum tipo de apoio ou auxílio [transcendental] está 

condenado a inventar a cada instante o homem” e mesmo que essa invenção seja 

circunstanciada, o homem sempre será o que “ele faz do que fizeram dele”. Nessa 

radical objetividade, está também o sentido do que se pode chamar de universal: a 

possiblidade de que o projeto humano pode ser conhecido e compreendido, ainda que 

dele se discorde. 

Como nos ensina a Filosofia da Educação, educar é um esforço humanizador. 

Entretanto, o que se compreende como humanidade não se constitui pela aquisição de 

conhecimento puramente racional e objetivo. Tornar-se humano é descobrir-se capaz de 

conhecer o mundo, os outros, as coisas e a si mesmo, bem como ser capaz de refletir 
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sobre esses conhecimentos. Cabe à educação, por conseguinte, incluir em seus 

objetivos, conhecimentos que ampliem a percepção, a imaginação, o pensamento, a 

reflexão e a comunicação, reconhecendo-os como planos da consciência ativa e 

reflexiva, característica do sujeito do conhecimento. Nas palavras de Antônio Joaquim 

Severino11 

Os educandos, sujeitos que se educam e que buscam educar, não 

podem ser reduzidos a cópias de uma abstrata natureza humana nem a 

artefatos biológicos. Seres de carências múltiplas, realizam-se ao 

longo de um devir em busca de um ser-mais, guiados por uma 

intencionalidade projetante, nunca pela efetivação mecânica de 

determinismos objetivos. Precisam inserir-se num projeto, dentro de 

coordenadas históricas, mediante uma práxis socialmente solidarizada. 

Cada novo passo exige a superação do estágio anterior.  Desse ponto 

de vista, a educação é um esforço de conferir à existência um sentido 

intencionalizado, de instaurar um projeto de humanização através da 

consolidação das suas mediações histórico-sociais. (SEVERINO, 

2001, p. 135-136) 

 

 Por outro lado, o conhecimento de si mesmo e, por conseguinte, da humanidade 

de onde se pode reconhecer as intenções existenciais está intrinsicamente ligado ao 

conhecimento da linguagem. Como diz Sócrates em seu famoso diálogo com 

Alcibíades: “mas será fácil o conhecimento de si mesmo e seria um ignorante quem 

escreveu aquele preceito12 no templo de Apolo em Delfos? ” (PLATÃO, s/data) 

Enfim, a combinação de Fenomenologia, Hermenêutica e Existencialismo 

compõe os pressupostos de base que norteiam a empreitada de delimitar uma possível 

fundamentação teórica capaz dar significação ao ensino de narrativa e da produção 

escrita textos inscritos nessa tipologia.  

O diálogo com essas teses, porém, não poderá ser direto. Primeiro, pelos limites 

deste trabalho e depois pela incapacidade pessoal de tratar filosofias dessa magnitude.  

Marcada pelas mesmas dificuldades – os limites do trabalho e a complexidade 

do pensamento – deu-se a aproximação com a obra de Paul Ricoeur (1913-2005), 

filósofo que examina em profundidade os pensadores fundamentais do século XX, além 

                                                             
11 Antônio Joaquim Severino foi professor titular de Filosofia da Educação na Faculdade de Educação da 

USP, onde se aposentou em 2009. 

12 O preceito ao qual Sócrates se refere é, naturalmente, “conhece-te a ti mesmo”. Aforismo que se 

encontra na entrada do oráculo de Delfos a indicar, em certa medida, que a chave de todas as dúvidas é 

sabedoria resultante da consciência ativa que se desenvolve nos diálogos e interações com os outros e a 

realidade. 
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da longa tradição filosófica. Extensão reflexiva valorizada e reconhecida por um de seus 

comentadores:  

Confrontado com o ceticismo contemporâneo, ele não responde 

através de uma ética que se retira das veredas agitadas e brumosas da 

história. Daí essa vontade tão discreta como feroz de se manter à 

distância das variantes de reflexão que enterram o sujeito com a 

história. Mas também a escolha paradoxal e surpreendente de discutir 

preferencialmente com atores do pensamento estranhos ao 

Hexágono13. É por isso que o percurso desta filosofia desorienta: ela 

responde desde finais dos anos sessenta a interrogações cuja origem é 

hexagonal, discutindo com pensadores oriundos da tradição analítica 

anglo-saxônica, mas também com autores alemães que pensam sobre 

os escombros do hegelianismo, de Rosenzweig14 a Habermas15.  

(MONGIN, 1994, p. 27-28)  

 

A longa trajetória filosófica de Paul Ricoeur, como ele mesmo esclarece em sua 

Autobiografia Intelectual, capítulo final do livro Da Metafísica à Moral (1995), levou-o 

a encontrar-se com a problemática da linguagem verbal e seus produtos culturais, sendo 

ambos fonte da investigação essencial da filosofia moderna: a humanidade. Neste texto, 

Ricoeur (1995) afirma que “o sujeito não se conhece a si mesmo diretamente, mas 

apenas através dos signos depositados na memória e na imaginação pelas grandes 

tradições literárias” (p. 70). Assim pensando, sua investigação filosófica acabou por 

reconhecer-se com tarefa hermenêutica atualizada pelo modelo explicativo trazido pelo 

conjunto dos trabalhos que se enfeixam no Estruturalismo.  

Ricoeur reconhece que o ser humano é uma intenção fundada na experiência 

existencial. Em conformidade com Heidegger, Ricoeur assume que a existência só 

adquire significância pela afirmação da consciência sobre as ações ordinárias a 

imprimir-lhes o caráter de intencionalidade, e pela compreensão advinda da elaboração 

racional da dinâmica existencial à qual o mundo e os seres viventes estão submetidos. 

Segundo Ricoeur, a narrativa é o modelo primordial desse processo de compreensão.  

Ricouer compreende que o enredo ou intriga constituído pela narrativa é, por 

excelência, o processo de entrelaçamento significativo da experiência e das ações. Sem 

esse enredamento, os eventos isolados permaneceriam como uma coleção de dados sem 

                                                             
13 Denominação típica do território da França em razão da semelhança com a figura geométrica.  

14 Franz Rosenzweig (1886–1929) é um dos mais importantes filósofos-teólogos judeus do século XX. 

Crítico da filosofia da história de Hegel, foi lido e estudado por importantes pensadores contemporâneos 

como Walter Benjamin, Emmanuel Lévinas.  

15 Jürgen Habermas (1929- ) é o mais renomado membro da segunda geração do Instituto de Pesquisa 

Social de Frankfurt e conhecido pela teoria da ação comunicativa.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_L%C3%A9vinas
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coerência unificadora. Em certa medida a reflexão sobre a atividade humana só pode ser 

compreendida em razão de um exercício narrativo pelo enredamento das ações e 

acontecimentos associados aos actantes.   

No livro Do Texto à Ação Ricoeur (s/d) discute essa relação existente entre as 

atividades de linguagem, os discursos e os textos, e ações humanas em geral.  

O que, no fundo sempre me interessou mais na análise semiótica ou 

semântica dos textos, foi o caráter paradigmático da sua configuração 

no que respeita à sua estruturação do campo prático onde os homens 

figuram como agentes ou como pacientes. É claro que os textos —

principalmente os literários — são conjuntos de signos que pouco ou 

nada romperam as suas ligações com as coisas que eles pressupõem 

designar. Mas entre as coisas ditas há homens que agem e sofrem; 

além disso, os próprios discursos são ações; por isso mesmo é que o 

laço mimético — no sentido mais ativo do termo — entre ato de dizer 

(e de ler) e o agir efetivo nunca se rompeu completamente. Ele só se 

tornou mais complexo, mais indireto, pela fissura entre signum e res. 

(p. 18) 

 

 

2.2. Tempo e Narrativa: primeira aproximação 

O rigor filosófico e a extrema erudição de Paul Ricoeur sinalizam, todo tempo, 

que a aproximação de sua obra é tarefa exigente e que não se dá sem certo 

encorajamento à ousadia. O incentivo necessário veio das observações do estudioso 

brasileiro, Hélio Salles Gentil, em seu texto que introduz a edição de Tempo e Narrativa 

(2010) escolhida para este estudo: 

Que não se intimide o leitor com a vastidão do empreendimento, que 

não se assuste com a quantidade de obras e autores mobilizados, que 

não desanime logo de início com o longo percurso anunciado e levado 

a cabo. Basta se dispor a seguir com a devida atenção o trabalho de 

pensamento que nela se faz. Encontrará na escrita de Ricoeur uma 

condução segura, que mantém no horizonte o Norte aonde se quer 

chegar, que não perde de vista seu objetivo maior e, ao mesmo tempo, 

com rara clareza e firmeza, percorre passo a passo o caminho, constrói 

cuidadosamente seu desenvolvimento, conduz o raciocínio com todo 

respeito ao pensamento alheio, tanto o dos autores com que trabalha 

como o do leitor a que se dirige. (p. 21) 

  

Por outro lado, a pretensão de buscar um novo significado para o 

ensino/aprendizagem da escrita de narrativas impõe enfrentar, sem evasivas, o legado de 
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Ricoeur, organizado em três volumes: Tempo e Narrativa.16 A edição que servirá de 

referência aqui, embora se tenha feito algumas comparações com a edição anterior de 

1994, publicada pela editora Papirus, foi publicada pela WMF Martins Fontes em 2010, 

totalizando 1154 páginas, com tradução de Claudia Berliner.  

A matéria da obra está dividida em quatro partes. O primeiro volume intitulado 

A Intriga e a Narrativa Histórica contém duas partes: “O Círculo entre Narrativa e 

Temporalidade”, título da primeira parte; e “A História e a Narrativa”, título da 

segunda.  

O segundo volume intitulado A Configuração do Tempo na Narrativa de Ficção 

contém a terceira parte que mantém o mesmo título do livro. E o terceiro volume O 

Tempo Narrado contém a quarta parte, que também recebe o mesmo título. 

 No prólogo oferecido no primeiro volume, o próprio Ricoeur expõe o plano da 

obra e esclarece a estreita relação entre Tempo e Narrativa e A Metáfora Viva, 

concebidas à mesma época como espelhos de duas problemáticas que se complementam 

para tratar da amplitude do problema da significação, da referência e, por conseguinte, 

dos modos de produção daquilo que comumente chamamos realidade e também à àquilo 

que definimos como verdade. Dirá Ricoeur em Tempo e Narrativa (2010a): 

O problema epistemológico levantado quer pela metáfora, quer pela 

narrativa, consiste em grande medida em ligar a explicação empregada 

pelas ciências semiolinguísticas à compreensão prévia que decorre de 

uma familiaridade adquirida com a prática linguageira, tanto poética 

como narrativa. (v. 1, p. 3) 

   

Mais à frente esclarecerá outros dois pontos cruciais ao entendimento de sua 

tese:  

A função mimética da narrativa coloca um problema exatamente 

paralelo ao da referência metafórica. Aliás, não é mais que uma 

aplicação particular desta última à esfera do agir humano. A intriga, 

disse Aristóteles, é a mímesis de uma ação. (v. 1, p. 4)  

 

 Por fim, explicitará, na abertura da Primeira Parte, no mesmo volume, a tese 

central que norteará toda a obra:  “o tempo se torna tempo humano na medida em que 

                                                             
16 A obra publicada em 1983 pela Edititions du Seuil, Paris, sob o título Temps et Récit está organizada 

em três tomos: Tome 1 - L´intrigue et le récit historique; Tome 2 – La configuration dans le récit de 

fiction; et Tome 3 – Le temps raconté.  
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está articulado de maneira narrativa; em contraposição, a narrativa é significativa na 

medida em que desenha as características da experiência temporal” (v.1, p. 9).  

 Convém ressalvar, mais uma vez, que devido à complexidade do pensamento e 

do alto grau de erudição do autor, recorreu-se à mediação de estudiosos e comentadores 

de Paul Ricouer. Esses trabalhos são excelentes guias de acesso aos conceitos 

filosóficos com os quais Ricoeur constrói seus argumentos e também ajudam a 

compreender o posicionamento do autor frente aos seus interlocutores privilegiados; 

mais que isso, eles oferecem uma visão de conjunto da obra e com ela a possiblidade de 

compreensão do percurso que conduziu Ricoeur a fazer determinados recortes temáticos 

e abordagens. Um desses especialistas selecionados é David Pellauer que foi aluno de 

Paul Ricoeur nos Estados Unidos e tornou-se professor de Filosofia na DePaul 

University, EUA. De acordo com ele: 

A teoria da narrativa é uma das mais desenvolvidas e influentes 

contribuições de Ricoeur ao conhecimento. Estende-se pelos três 

volumes de Tempo e Narrativa, junto com um número de ensaios que 

abordam partes do tema ou servem para preparar os alicerces desses 

volumes. A narrativa interessa de início a Ricoeur não apenas como 

uma forma de discurso estendido, mas também porque (...) o mito é 

uma forma de narrativa, de modo que a passagem pela narrativa pode 

nos ajudar a aprender a pensar a partir dos símbolos da Falta (ou Erro) 

e da Transcendência que são expressas em mitos. Além disso, 

entretanto, Ricoeur (...) argumenta também que é necessário a uma 

filosofia baseada na plenitude da língua considerar o discurso 

narrativo em si mesmo, porque esse uso da língua está intimamente 

ligado a questões sobre o tempo e a história que ele afirmará não ser 

possível ao estruturalismo equacionar. Sua tese é de que "o tempo se 

torna humano na medida em que é organizado à maneira de uma 

narrativa; e a narrativa tem sentido, por sua vez, na medida em que 

retrata os aspectos da experiência temporal" (Tempo & Narrativa, 

volume 1, Capítulo 3). Adianta essa tese na primeira página de Tempo 

e narrativa, indicando assim que não quer que a obra seja lida como 

uma longa argumentação que levará à descoberta de uma conclusão 

final. Ao invés disso, como lança sua tese no início, os volumes 

devem ser lidos como um apelo por essa tese, um pedido como os que 

se fazem nos tribunais de um julgamento a favor ou contra por parte 

do leitor. Essa forma de argumentação é necessária porque, como dirá 

Ricoeur no volume três da obra, toda tentativa filosófica de entender o 

tempo acaba pagando o preço de novas aporias, novas questões, a 

cada ganho obtido. Daí não poder haver nenhuma resposta teórica 

final sobre o significado do tempo, só respostas práticas como as que 

fazem uso da narrativa para contar a história da ação humana e do 

mundo em que ocorre. (PELLAUER, 2010, p. 99-100)  
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 Importantes considerações também foram elaboradas pelos estudiosos de Paul 

Ricoeur no Brasil. Uma dessas boas orientações de leitura é oferecida por Jeanne-Marie 

Gagnebin em seu artigo publicado em agosto de 1997 pela Revista Estudos Avançados, 

sob o título Uma Filosofia do Cogito Ferido: Paul Ricoeur: 

Não é o caso aqui de entrar nos detalhes desse trabalho gigantesco. Só 

queria ressaltar o sentimento muito forte que se apodera do leitor 

enredado (!) pela estratégia argumentativa e narrativa de Ricoeur: a 

saber, o sentimento que somente a arte da narração nos poderia 

reconciliar, mesmo que nunca definitivamente, com as feridas e as 

aporias de nossa temporalidade, marca inequívoca de nossa finitude e 

de nossa morte e, simultaneamente, de nossa incapacidade em dar de 

nós mesmos outras imagens e outros conceitos que as formas efêmeras 

da história. O tempo nos escapa e, por ele, como que escapamos de 

nós mesmos; mas a retomada dessa fuga na matéria frágil das palavras 

permite uma apreensão nova, diferente da queixa costumeira sobre a 

vaidade do tempo e da vida, dessa nossa experiência da fugacidade. 

Uma nova apreensão que ao criar sentidos, fugazes eles também, 

permite jogos ativos com o(s) tempo(s) e no(s) tempo(s), isto é, uma 

interação com ele(s) (o plural quer assinalar um dos efeitos dessa 

interação: a descoberta de várias espessuras do tempo, de ritmos 

diferenciados, de tempos distintos ou entremesclados). 

  

 Paul Ricoeur é um filósofo conhecedor de seu tempo e das grandes obras de 

pensamento que o discute. A escolha mesma do título Tempo e Narrativa aponta para a 

referência a Heidegger e à fenomenologia ontológica de Ser e Tempo, obra monumental 

e inacabada oriunda da investigação do sentido temporal do ser, partindo do homem — 

único ser capaz de indagar sobre a existência do ser e, por conseguinte, da misteriosa 

condição de ser ela finita. Assim, indagar-se sobre o ser do homem dá-se como pesquisa 

ontológica sobre o próprio tempo. Ricoeur inverte os termos usados por Heidegger para 

dar título ao seu projeto como forma de anunciar que o homem, cuja existência está 

marcada pela temporalidade do ser-no-mundo ou ser-o-aí (Dasein), é reconhecível pelo 

agir. Mas este agir, em decorrência da impermanência que o determina, só pode ser 

investigado de forma indireta ou pelas marcas deixadas nas coisas ou no próprio 

homem. As marcas deixadas no homem, por sua vez, só podem ser recuperáveis pela 

linguagem, nas obras de linguagem e, dirá Ricoeur, particularmente nas narrativas. Por 

quê? Porque as narrativas têm como matéria-prima a própria experiência temporal do 

ser.   

 Como esclarece Gentil (2004) 

As narrativas de ficção projetam mundos diante de si, mundos 

imaginários, mundos possíveis de ser habitados e, assim fazendo, nos 
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dão a conhecer o mundo de nossa existência. Um modo peculiar de 

produzir conhecimento adequado ao objeto que pretende investigar, 

essa existência humana; um conhecimento que se efetiva no que é 

para Ricoeur o terceiro momento da mímesis desdobrada, quando o 

mundo do texto retorna ao mundo da ação através da leitura. (p.222) 

 

No âmbito próprio dos estudos literários de onde conformam as práticas de 

ensino da narrativa, as contribuições de Ricoeur são várias. Todavia, merece destaque 

seu cuidadoso esforço de reconsiderar aquilo que denomina de “O Ternário da Poética” 

de Aristóteles: mímesis, mythos e katharsis. Primeiramente, Ricoeur desinveste esses 

conceitos de toda carga significativa que as traduções lhe impuseram para, em seguida, 

procurar afastá-los da vinculação à tragédia a fim de testar sua validade para a narrativa 

como um modo particular de composição. Essas considerações permitirão a Ricoeur 

definir e enxergar na narrativa um “metagênero” que abarca as formas tradicionais 

estabelecidas por Aristóteles (a tragédia e a epopeia), mas também o conto, a lenda e o 

romance, sem contar a própria narrativa histórica.  

O primeiro dado de importância desse passo de Ricoeur é o fato de ser uma 

revisão coerente com seu propósito de considerar a constituição histórica do gênero 

narrativo, ou seja, uma revisão em respeito à diacronia, diferentemente do trabalho 

realizado pelos estruturalistas, cujo acento no caráter sincrônico da estrutura 

reconhecível em diferentes textos narrativos, leva-os a desconsiderar os modos de 

transmissão das características formais entre diferentes culturas e também seu 

desenvolvimento histórico em uma cultura determinada.   

O segundo é que Ricoeur dará real importância ao tempo como marca distintiva 

da narratividade.  Para ele, muito mais significativo do que as preocupações com a 

representação, originalmente teatral, das ações humanas – essência da obra de 

Aristóteles que atribui à arte uma função educativa e, por conseguinte moral – é a 

representação do tempo e de suas diferentes modalidades que caracterizam a narrativa. 

Se o tempo só é acessível de forma indireta, através daquilo que lhe dá forma cuja 

materialidade é feita de sentido e não de outra substância, a narrativa é explicitação do 

“modo de fazer” esse sentido.  

Ainda há um terceiro aspecto a ser destacado. Ao aproximar a narração 

historiográfica da ficcional expõe em termos dialéticos a tensão entre ideologia e utopia. 

Em outras palavras, se a narrativa é diálogo com o preexistente em seu modo de ser uma 

interpretação dos acontecimentos da realidade histórica com os quais substancializa o 
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texto, ela é sempre ideológica. Por outro lado, pelo fato de não poder restituir a 

realidade do acontecimento senão indiretamente pela linguagem que é, por inerência, 

simbólica, a narrativa é sempre invenção e isso indica que ela pode remeter a um lugar 

ou estado cuja realidade é apenas ficção, utopia.  

Ricoeur reconhece que a narrativa se diferencia dos outros discursos porque ela 

produz uma trama, um enredo. Isso significa dizer que as relações entre os 

acontecimentos se dão por amarrações parciais, episódicas, que compõem uma rede de 

significações cujo acabamento, embora seja definitivo em termos de sua materialidade 

textual, mantém-se aberta a inúmeras reconfigurações de sentido. Dessa forma, o 

sentido atribuído ao acontecimento se realiza, primeiramente, pela elaboração simbólica 

ou representação em palavras de sua realidade, (configuração mimética da experiência, 

Mímesis I); mas esse nível de representação é ainda insuficiente para a constituição de 

sentido, por isso reconfigura-se pela trama produzida pela narração (Mímesis II); por 

fim, os dois planos integrados produzirão efeitos de sentido que associados no campo 

das representações da ação humana individual e universal acabam por produzir sínteses 

predicativas que explicam e descrevem o ser da humanidade (Mímesis III). Este círculo 

não se fecha de modo definitivo, pois está sempre aberto à leitura e à ação do leitor que 

compreende a ação humana de acordo com sua experiência vivencial, mas também do 

conhecimento histórico em que se vê inserido.  

Para Aristóteles, o indivíduo aprende a ser homem por imitação de outros 

homens, porque lhe é natural imitar e porque isso lhe dá prazer. Do mesmo modo que o 

indivíduo imita as ações, boas ou más, de outras pessoas, também lhe é natural uma 

tendência ao ritmo e à melodia. Essa afirmação leva a compreender que sua concepção 

de tempo o relaciona à medida da duração regular entre certos intervalos que se 

distinguem qualitativamente por produzirem efeitos de sentido diferentes entre si. Logo, 

o indivíduo imita as ações de outra pessoa a fim de ser como ela e todos agem de acordo 

com certo ritmo e certo sentido harmonioso, produzidos pela voz das musas.  

Depreende-se do pensamento aristotélico que a arte é um modo de representar, 

por imitação, as boas e más ações humanas, tornando presentes a harmonia e 

desarmonia com os ritmos da natureza e com a vontade dos deuses manifestada na voz 

das musas. Assim, a função catártica da arte seria reinstalar a ordem por meio da 

purgação das paixões e da exorbitância.   
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O estudo detalhado das três marcas principais da composição poética, tais quais 

definidas por Aristóteles, levará Ricoeur a uma reinscrição da tríade mímesis, mythos e 

katharsis no plano da narrativa como um metagênero que pode ser reconhecível em 

diferentes textos e obras. Em artigo publicado na reunião “Leituras – volume 2: A 

Região dos Filósofos” (1996), Ricoeur esclarece: 

Os três termos do ternário aristotélico resultam nesse regime de 

ficção: a mímesis só imita de modo criador, só representa à medida da 

distância tomada pela ficção. O mythos só é contado ou realizado sob 

a condição de função fabuladora (que diz bem a tradução por fabula 

ou 'fábula’), que faz da literatura um imenso laboratório de 

experiência de pensamento no qual são ensaiadas múltiplas maneiras 

de compor juntamente felicidade/infelicidade, bem/mal, vida/morte, a 

tragédia sendo apenas uma combinação típica dessas grandezas entre 

outras permutações possíveis. Enfim, a katharsis não é menos fictícia 

que a mímesis e que o mythos na medida em que é a compreensão da 

fábula que depura as paixões: o que chamei antes de metaforização 

das paixões não é nada além de uma ficcionalização das paixões. (p. 

337-338) 

 

 Enfim, o que se verifica é que o esforço de Ricoeur é muito importante em 

termos daquilo que interessa ao plano da significação de um projeto narrativo. O fato de 

encontrar características que ultrapassam quaisquer limitações de um gênero literário 

específico traz às indagações determinantes da presente pesquisa a valiosa indicação de 

que essa generalização é também um princípio norteador de qualquer atividade de 

produção de narrativas. Em outras palavras, faz ver que um projeto de ensino de escrita 

de narrativa deve pressupor a combinação desses três termos aristotélicos, revistos por 

Ricoeur: um primeiro nível de mímesis que se pode compreender como a própria 

representação das realidades exterior e interior por meio de palavras, atividade 

simbólica;  um segundo nível de mímesis que é a fabulação ou criação de uma trama que 

tem relação direta com a sintaxe e todos os mecanismos coesivos, cujo resultado é o 

mythos; e, finalmente, um terceiro nível relacionado à finalidade do projeto narrativo 

que é produzir uma mensagem remissível não só às experiências vividas, mas 

imagináveis, cuja compreensão reabre a série de questões com as quais as decisões são 

tomadas – uma forma atualizada de katharsis.  

Indiscutivelmente, as operações narrativas exigidas pela pré-figuração, 

configuração e reconfiguração, conforme Ricoeur em Tempo e Narrativa, vão muito 

além daquelas exigidas pela composição baseada na lógica estrutural. Compor um 

personagem ou descrever separadamente o espaço e os acontecimentos é trabalho raso 
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demais, visto que o processo de elaboração da matéria narrativa pode promover 

conhecimentos mais interessantes e mais profunda compreensão do mundo, dos outros e 

de si mesmo.  

Desse processo de composição do texto narrativo resulta um conjunto de outros 

conhecimentos que passam pelo complexo exercício de constituição subjetiva, 

fundamental à educação de crianças e jovens. A atividade mimética põe em jogo 

múltiplas dimensões daquele que escreve, levando-o a indagar-se sobre o que pensa, 

sente, sobre o quer ser e gostaria de sentir, por exemplo. Essas indagações, se 

produzidas com certo nível de envolvimento pessoal dinamizarão os investimentos de 

reconhecimento das outras pessoas e de si mesmo — núcleo da formulação ética e 

identitária.  

Há em Ricoeur uma preocupação de base com a distinção entre o existente 

universal e o particular. Quando se pergunta sobre “quem é aquele que age e que 

conhece?” está à procura de uma resposta que ultrapassa os limites dados pela abstração 

dos existencialistas. Para Heidegger, por exemplo, o que designa a existência individual 

é o Dasein que não se vincula a uma subjetividade entre outras. Para Ricoeur isso não 

basta e ele se ocupará de investigar a natureza do eu que pode responder seguramente: 

eu sou eu e não outro. Para o filósofo este “eu” é um agente, muito mais que um 

conhecedor — como poderia almejar o cartesianismo — entretanto, esse agente tem 

uma identidade e pode responsabilizar-se por suas ações.  

Em Tempo e Narrativa essa questão primordial:  “quem é aquele que diz eu? ” 

torna-se presente nas reflexões sobre o tempo. Segundo Ricoeur, aquele que diz eu, não 

sabe de si como uma totalidade, reconhece-se sendo, ora como continuidade ora como 

ruptura; ora como ação ora como reação; ora como convicção ora como dúvida. Enfim, 

o “eu” que responde, sabe de si na dinâmica constitutiva do tempo: seu passado, 

presente e futuro; mas nenhuma dessas instâncias do tempo permanece idêntica porque 

não há termo de comparação que sirva à constituição de uma identidade permanente.  

Entretanto, o homem existente é capaz de se reconhecer como uma subjetividade 

que pode falar de si como um outro que lhe é referencial no esquema discursivo, mas 

que só pode ser referencial porque há reconhecimento que esse ser de quem fala é 

idêntico à compreensão que o falante tem de si mesmo. Eis o primeiro aspecto da 

identidade.   
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Nesse sentido, muito valiosa é a explicação sobre a problemática do sujeito, 

oferecida pelo próprio Ricoeur em “Do Texto à Ação” (s/d): 

Isso significa que, ao passar, assim, da explicação à compreensão, da 

explicação narrativa-objeto à compreensão da operação narrativa, 

voltemos a cair nas malhas do psicologismo? Nada prejudicou tanto a 

teoria da compreensão como a identificação, central em Dilthey, entre 

compreensão e compreensão de outrem, como se se tratasse de 

apreender sempre, primeiro, uma vida psicológica estranha, subjacente 

a um texto. O que há a compreender numa narrativa não é, em 

princípio, aquele que fala por detrás do texto, mas aquilo de que se 

falou, a coisa do texto, a saber, a espécie de mundo que, de certa 

forma, a obra revela pelo texto. A este respeito, Aristóteles dá, na sua 

teoria da tragédia, uma chave que me parece válida para toda a 

narrativa: o poeta, ao compor uma fábula, uma intriga, um mythos, 

oferece uma mímesis, uma imitação criadora dos homens que agem. 

Do mesmo modo, uma lógica dos possíveis narrativos, a que pode 

aspirar uma análise dos códigos narrativos, só se conclui na função 

mimética pela qual a narrativa refaz o mundo humano da ação. Não se 

trata, pois de negar o caráter subjetivo da compreensão, na qual se 

completa a explicação. É sempre alguém que recebe, faz seu, se 

apropria do sentido. Mas não há curto-circuito brutal entre análise 

totalmente objetiva das estruturas da narrativa e a apropriação do 

sentido por sujeitos. Entre as duas desenvolve-se o mundo do texto, o 

significado da obra, a saber, no caso do texto-narrativo, o mundo dos 

trajetos possíveis da ação real. Se o sujeito é chamado a compreender-

se face ao texto, é na medida em que este não está fechado em si 

mesmo, mas aberto ao mundo que redescreve e refaz.  (p. 169 e 170) 

  

 O sujeito que se compreende frente ao texto, todavia, não é tão somente o sujeito 

pessoal, o indivíduo. Reconhece Ricoeur que uma comunidade também se reconhece 

nas narrativas que dela se faz com a intenção de dá-la a conhecer. A identidade narrativa 

é um ponto de congruência entre narrativa histórica e narrativa individual, tanto quanto 

ambas desenvolvem os mesmos atributos do metagênero narrativo.  

 A identidade narrativa é o que permite a um povo, por exemplo, reconhecer-se 

como uma identidade comum, um lugar de pertencimento. Ricoeur (2010a) usará o 

exemplo do Israel bíblico: “é uma relação circular: a comunidade histórica que se 

chama povo judeu tirou sua identidade da própria recepção dos textos que ela 

produziu”. (v.3, p. 421)  

 Do mesmo modo é isso que acontece ao indivíduo. A narrativa permanente de 

sua história pessoal é o que lhe garante uma identidade. Diria Ricoeur (2010a) “a 

identidade do quem [da ação] não é mais que uma identidade narrativa”. (v.3, p. 418)  
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 Enfim, sendo o homem um ser inacabado, mas que visa a se tornar idêntico ao 

próprio projeto de vir a ser — e isto só pode ocorrer à medida em que se vive — tal 

projeto se modifica com o tempo em razão das condições ambientais e sociais e dos 

incidentes do acaso que lhe impõem resistências e dificuldades. Em diálogo permanente 

com a retrospectiva de si mesmo e de sua comunidade, retifica sua história, porque a 

própria elaboração é o caminho privilegiado para tomar consciência de si, dos outros e 

do mundo. Assim, narrar é conhecer e se autoconhecer.  

 De algum modo, o preceito délfico “conhece-te a ti mesmo”, condição imposta 

pelo oráculo frente ao pedido de revelação dos desígnios do destino tem estreita relação 

com o exercício narrativo, pois que conhecer-se é contar a história de vida.  

 Claro que esse conhecimento de si tem estreita ligação com a tarefa da educação 

que se estende por longo tempo da vida de cada pessoa. O fato de o conhecimento em 

geral — seja ele empírico, seja ele alcançado pela leitura dos textos que atestam o 

passado histórico e atestam as múltiplas formas de elaboração da experiência temporal 

— resultar de um processo de elaboração faz parecer lógico que a narrativa tenha valor 

essencial na formação do indivíduo. Além disso, se a existência humana é marcada pela 

ação e a linguagem é uma de suas formas, a narrativa é o modo pelo qual se dá a 

interação entre semelhantes, mas também entre sujeitos distintos sobre os quais as 

circunstâncias exteriores produzem efeitos diferentes.  

 O grande salto proporcionado pela abordagem ricoeuriana é que nela o indivíduo 

não está absolutamente determinado pelo meio e pode, por isso mesmo, alcançar a 

liberdade e um modo solidário de reconhecimento. Diz ele, analisando a questão geral 

da fenomenologia de Hegel e o posterior trabalho de Husserl: 

Mas a vantagem decisiva de Husserl sobre Hegel parece-me assentar 

na sua recusa sem compromisso de hipostasiar as entidades coletivas e 

na sua vontade tenaz de as reduzir sempre a uma rede de interações. 

Esta recusa e esta vontade têm uma significação crítica considerável. 

A substituição da intersubjetividade ao espírito objetivo hegeliano 

preserva, a meu ver, os critérios mínimos da ação humana, a saber, 

poder ser identificada por projetos, intenções, motivos de agentes 

capazes de imputarem a si próprios a sua ação. Se se abandonarem 

estes critérios mínimos, começam a hipostasiar-se, de novo, as 

entidades sociais e políticas, a elevar o poder até ao céu e a tremer 

perante o Estado. Esta instância crítica ganha todo o seu vigor, quando 

os observadores e mais ainda os atores da história se deixam fascinar 

pelas formas sistematicamente distorcidas da comunicação, para usar 

a expressão de Habermas. As relações sociais assim coisificadas 

simulam de tal modo a ordem das coisas que tudo conspira para 
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hipostasiar grupos, classes, nação, Estado. A analogia do ego ganha, 

então, valor de protesto. Ela significa que por mais coisificadas que 

sejam as relações humanas, isso define precisamente a infelicidade e o 

mal da história, não a sua constituição primordial. Se a analogia do 

ego é o transcendental de todas as relações intersubjetivas, há, então, 

que identificar teoricamente e fazer prevalecer praticamente a 

semelhança do homem, meu semelhante, em todas as relações com os 

meus contemporâneos, os meus antecessores e os meus sucessores. É 

por aí que a intersubjetividade de Husserl pode ser elevada à categoria 

de instância crítica a que até o Geist hegeliano deve ser submetido. 

(RICOEUR, s/d. p. 299) 

   

 Do encontro com Paul Ricoeur é muito importante destacar a exemplaridade de 

sua postura como pensador, porque com ela aprende-se que as diferenças de ideias são 

inerentes à filosofia. As divergências que resultam das análises e da crítica responsável 

das obras produzidas em diferentes correntes de pensamento não impedem o diálogo e 

nem devem animar a rivalidade. Talvez, a despeito dos descontentamentos e graves 

desventuras de sua vida pessoal, esteja nessa atitude a fonte de sua grande energia 

intelectual para ir, por exemplo, às origens dos estudos literários — a Arte Poética de 

Aristóteles — e refazer, a partir dali, o longo percurso até a atualidade, reconhecendo 

visões e modos de compreensão divergentes aos seus, como é o caso do Estruturalismo. 

De acordo com Gentil (2004) 

A essa divisão [langue e parole], embora reconhecendo-lhe os 

méritos, prefere compreender a linguagem como sendo 

fundamentalmente “discurso”. Isso significa que se trata sempre de 

“alguém que diz algo de alguma coisa a alguém”, ou, em outros 

termos, de uma experiência que um determinando sujeito faz do 

mundo e procura trazer à linguagem, dotando-a de sentido e tornando-

a acessível a um outro sujeito. É porque temos experiências no mundo 

que falamos, procurando dotá-las de sentido, trazendo-as à linguagem. 

O estruturalismo, com toda sua ênfase nos aspectos formais da 

linguagem, na lógica interna desse já dito e nos códigos linguísticos 

que o tornam possível, toma distância e acaba por ignorar esse 

fundamento extralinguístico de qualquer discurso: seu enraizamento 

na experiência humana, tanto na partida como na chegada. (p. 49-50) 

 

Ao realizar essa espécie de história do tempo na literatura narrativa que levará à 

compreensão dos modos de elaboração estética da experiência humana sob a ótica da 

filosofia, Ricoeur deixa uma valiosa contribuição aos estudos literários, embora não 

fosse esse seu objetivo específico. Além disso, faz a discussão avançar, estabelecendo 

novas relações entre o trabalho hermenêutico e a metodologia de análise textual 

proposta antes pelos Estruturalistas. Segundo Ricoeur (1992), o que está em jogo em 
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suas preocupações é a dupla lógica que opõe o tempo histórico: “o estruturalismo fala 

em termos de sincronia e diacronia; a hermenêutica fala em termos de tradição, de 

herança, de retomada (ou ‘renascimento’) de um sentido vetusto em um novo sentido 

etc.” (p. 261).  

Vale dizer, ainda, que poucos estudiosos fizeram tão minucioso trabalho de 

esclarecimento das implicações de cada teoria acerca da narrativa em seu contexto 

histórico-filosófico como o faz Paul Ricoeur. A compreensão das ideias e a explicação 

que Ricoeur oferece ao leitor são inestimáveis e sua obra única. Da trajetória de 

dimensões seculares que Ricoeur realiza, ele constrói sua reflexão em Tempo e 

Narrativa, afirmando que um dos fios condutores do trabalho levaria a verificar   

(...) se o modelo aristotélico de composição da intriga ainda dava 

conta das formas mais complexas de composição utilizadas pela 

historiografia contemporânea ou pelo romance atual. A questão nos 

obrigou a elaborar, do lado da historiografia, as noções de quase 

intriga, de quase personagem e de quase acontecimento, que deixam 

entender que o modelo inicial de composição da intriga é levado pela 

historiografia para perto de um ponto de ruptura, para além do qual já 

não se pode dizer que a história é uma extensão da narrativa (cf.vol.1, 

2ª parte, cap. III). Tivemos de reconhecer algo parecido pelo lado do 

romance, e concordar que, na época que alguns denominam pós-

moderna, talvez já não se saiba o que quer dizer narrar. Com Walter 

Benjamin, deploramos a mutação mortal que seria a passagem da 

humanidade para um estágio em que mais ninguém teria qualquer 

experiência a comunicar para quem quer que seja. (2010a, v.3, p.457)  
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Capítulo 3: Ricoeur e a ressignificação da narrativa  

  

O que se buscará nesse capítulo é apresentar os aspectos selecionados da obra 

Tempo e Narrativa que parecem iluminar a dúvida que orienta a presente discussão, a 

saber: caso existam, quais seriam os fundamentos teóricos com os quais se poderia 

levar à ressignificação do ensino escolar da produção escrita de narrativas?  Com 

base nesses fundamentos, seria possível, de fato, reposicionar esse ensino de modo 

que sua relevância e também seu significado para os estudantes fosse ampliado a 

ponto desse significado e relevância serem reconhecidos por eles?  

 A obra de Paul Ricoeur parece permitir que dela se extraiam dois importantes 

pontos de apoio à formulação de um tratamento didático da produção escrita de 

narrativas. O primeiro deles relaciona-se com a problemática da identidade e outro com 

a mímesis que o modo pelo qual, segundo Ricoeur, a identidade pessoal pode se 

reconhecer. 

  

3.1. A problemática do tempo  

 

Eu te digo: estou tentando captar a quarta dimensão do instante-já que 

de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante-já 

que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. 

Quero apossar-me do é da coisa. Esses instantes que decorrem no ar 

que respiro: em fogos de artifício eles espocam mudos no espaço.  

Quero possuir os átomos do tempo. E quero capturar o presente que 

pela sua própria natureza me é interdito: o presente me foge, a 

atualidade me escapa, a atualidade sou eu sempre no já. (...) alegria é 

matéria de tempo e é por excelência o instante. E no instante está o é 

dele mesmo. Quero captar o meu é. (...). Meu tema é o instante? Meu 

tema de vida. Procuro estar a par dele, divido-me milhares de vezes 

em tantas vezes quanto os instantes que decorrem, fragmentária que 

sou e precários os momentos – só me comprometo com vida que nasça 

com o tempo e com ele cresça: só no tempo há espaço para mim.   

Clarice Lispector (1973) 

 

 A questão do tempo na filosofia constitui em uma de suas aporias e ela aparece, 

desde o início marcada por questão complexa que é a da identidade. Desde os primeiros 

pensadores gregos, a compreensão sobre o ser das coisas e dos homens era afetada pelo 

conflito entre permanência e mudança, entre estabilidade e variação. Parmênides e 
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Heráclito presidem esse histórico conflito, nascedouro da filosofia ocidental. Impunha-

se como dúvida primordial saber se aquilo que existe pode permanecer sempre idêntico 

a si ou o existente muda constantemente a ponto de jamais ser idêntico ao que foi antes. 

Nesse sentido, como conhecer o que existe se os existentes desaparecem nas mudanças 

contínuas?  

 Dessa dificuldade inicial, nasceria outra: o que seria a mudança? O que a 

promoveria? A resposta a isso passaria pela metafísica de Platão, que reconheceria no 

tempo humano apenas a imagem, a aparência da eternidade que só pode ser alcançada 

pelo esforço de conhecimento da verdade original e última de todas as coisas. Mas 

passará também por Aristóteles, seu discípulo, para quem a verdade está nas próprias 

coisas, visão que implica sua compreensão do tempo como a medida da sucessão dos 

instantes do presente. Nos dois casos, o que é reconhecível não é a natureza essencial ou 

o ser do tempo em si mesmo, mas seus efeitos dinâmicos no movimento dos corpos e 

nas transformações dos organismos vivos. Indiscutível, por conseguinte, que o tempo 

seja uma dimensão da realidade perceptível pela consciência humana.  

 Muito mais tarde, o filósofo cristão Santo Agostinho no exercício de suas 

“confissões” enfrentará a questão do tempo e sua elaboração do problema virá a ser a 

mais singular e significativa. Claro que sua reflexão tem como fundo a fé de que sua 

consciência nada mais é que a presença da deidade, cujo ser é infinito e imutável. 

Assim, suas confissões que são um diálogo dirigido a essa instância de si, servem-se da 

confiança de que essa mesma instância é que lhe permite reconhecer a verdade.  

 Santo Agostinho reconhecerá que o passado e o futuro são dimensões do 

presente, visto que só podem ser reconhecíveis pelo fato de que a consciência lhes 

concede existência no instante em que a eles se refere: lembrança, presentificação 

daquilo que já não é, o passado; expectativa, presentificação daquilo que ainda não é, o 

futuro. O presente é uma atenção e o movimento da consciência que se desloca da sua 

atualidade momentânea para o passado ou para o futuro, Agostinho denominará 

distensão.  

 Embora o tempo não seja diretamente reconhecível, o ser humano o percebe 

como dimensão de sua existência movente. E tudo se move em algum espaço 

mensurável. Onde se moveria o tempo de modo que se pudesse medir sua extensão? 

Dirá Santo Agostinho que o tempo não pode ser confundido com o movimento e por 

isso não pode se referir a ele em termos de extensão. O tempo — que permanece 
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enigmático — é um atributo da consciência que o percebe e o reconhece em duplo 

caráter: ele é transitório (sucessão dos instantes) e também permanente (duração), mas 

tanto a duração quanto a transitoriedade são contínuas: tudo passa do futuro ao passado 

e tudo que passa tem certa duração.  Assim, não se mede a duração do tempo senão pela 

impressão que a passagem das coisas deixa no espírito. Assim, o passado não é longo e 

nem breve, longa ou breve é a lembrança do passado. Do mesmo modo, o futuro não é 

longo e nem breve, longa ou breve é a expectação do futuro. A memória, por 

conseguinte, é composta dos vestígios do passado, impressão deixada pelas coisas ao 

passarem que formam imagens-vestígios. E a expectativa é antevisão ou pré-visão que 

se constitui com os sinais indicativos do porvir, formando imagens-sinais. No presente 

realiza-se a atenção como síntese que liga o passado ao futuro. Quanto mais se vive e se 

realiza o futuro expectado, mas longa se torna a memória e essa realidade está em todo 

tipo de ação atenta a uma projeção. O exemplo de Santo Agostinho é definitivo:  

Vou recitar um hino que aprendi de cor. Antes de principiar, a minha 

expectação estende-se a todo ele. Porém, logo que o começar, a minha 

memória dilata-se, colhendo tudo o que passa de expectação para o 

pretérito. A vida deste meu ato divide-se em memória, por causa do 

que já recitei, e em expectação, por causa do que hei de recitar. A 

minha atenção está presente e por ela passa o que era futuro para se 

tornar pretérito. Quanto mais o hino se aproxima do fim, tanto mais a 

memória se alonga e a expectação se abrevia, até que esta fica 

totalmente consumida, quando a ação, já toda acabada, passar 

inteiramente para o domínio da memória.  (Livro XI, Capítulo 28, 

parágrafo 38) 

  

 A breve exposição sobre a concepção de tempo em Santo Agostinho permite 

reconhecer o caráter transitório da experiência bem como a natureza subjetiva da 

consciência do tempo como implicações diretas à problemática da identidade pessoal. 

De acordo com Dubar (2009), Santo Agostinho é figura emblemática de um novo 

modelo de pessoa cujo centro é consciência de si mesmo.  

Chamarei de “forma reflexiva” esse modo específico de identificação 

que consiste em procurar, argumentar, discutir, propor definições de si 

mesmo fundadas na introspecção e na busca de um ideal moral. Ela 

emerge no seio de uma forma social com dominante “comunitária” 

que implica pertencimentos estáveis a grupos sociais. Não implica 

nenhuma exigência de mobilidade espacial nem mudança de 

pertencimentos. E, todavia, ela só surge na medida em que se 

manifesta uma ‘distância em relação aos papéis, uma temporalidade 
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específica, a da intimidade, do segredo, daquilo que Vernant
17

 chama 

de “a alma (psykhé) em mim, uma entidade “impessoal ou 

suprapessoal” que não está situada acima, mas no interior do Eu, no si 

mesmo. (p. 47) 

  

Franklin Leopoldo e Silva em um artigo dedicado à temática do tempo18, 

esclarece que a mesma crença de que o tempo não possa ser dissociado de Deus, 

responsável pela atualidade da existência que é recriada a todo instante por ele, o 

Criador, terão lugar no racionalismo de Descartes. E esse condicionamento só será posto 

em outros termos pela filosofia crítica de Kant, para quem o tempo é uma forma de 

conhecimento. 

 Mais tarde, no início do XX, a Fenomenologia de Edmund Husserl (1859-

1938) retomará a questão do tempo para reafirmar a impossibilidade de uma convicção 

sobre a objetividade do tempo. Segundo o filósofo  

O que nós aceitamos não é a existência de um tempo do mundo, a 

existência de uma duração de cousal (dinglichen Dauer) e coisas 

semelhantes, mas antes o tempo que aparece (erscheinende Zeit), a 

duração que aparece como tal. Ora isto são dados absolutos de que 

não teria sentido duvidar. De seguida, sem dúvida, nós aceitamos 

também um tempo que é; porém, não é o tempo do mundo da 

experiência, mas antes o tempo imanente do curso da consciência. Que 

a consciência de um processo sonoro, de uma melodia que agora 

mesmo ouço, mostre uma sucessão, acerca disto temos uma evidência 

que faz aparecer qualquer dúvida ou negação como destituídas de 

sentido. O que a exclusão do tempo objetivo significa tornar-se-á, 

talvez, ainda mais claro se traçarmos um paralelo com o espaço, já que 

espaço e tempo mostram analogias significativas, tantas vezes 

observadas. À esfera dos dados fenomenológicos pertence a 

consciência do espaço, isto é, a vivência na qual a ‘intuição do espaço’ 

como percepção e fantasia se consuma. (Husserl, s/d, p. 38-39) 

  

 Com a visada fenomenológica, inaugura-se uma nova consciência do tempo que 

se desenvolverá em toda complexidade na obra de pensadores como Martin Heidegger 

(1889-1976), cujas teses não cabem no presente trabalho. Mesmo porque a questão, 

abordada por Paul Ricoeur em Tempo e Narrativa, relaciona-se ao fato de  

                                                             
17 O autor Claude Dubar cita em referência a obra de Vernant. J.-P. L’Individu, la mort, l’amour. Soi-

même et l’autre em Grèce ancienne. Gallimard, 1989, p. 228.  

18 O professor do departamento de Filosofia da FFLCH-USP, Franklin Leopoldo e Silva, oferece uma 

excelente síntese da complexa investigação sobre o tempo no percurso da Filosofia, em um artigo 

publicado na Revista USP, São Paulo n. 81, p.6-17, março/maio, 2009. Disponível em 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13727. Acesso em: jan.2017 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13727
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“a temporalidade não se deixa dizer no discurso direto de uma 

fenomenologia, mas requer a mediação do discurso indireto da 

narração. A metade negativa da demonstração reside na constatação 

de que as tentativas exemplares de exprimir a vivência do tempo na 

sua própria imediatez multiplicam as aporias à medida que o 

instrumento de análise se refina. São precisamente essas aporias que a 

poética da narrativa trata como sendo nós que ela se dedica a desfazer. 

De forma esquemática, nossa hipótese de trabalho consiste, portanto, 

em tomar a narrativa por guardião do tempo, na medida em que não 

haveria tempo pensado que não fosse narrado. (2010a, v.3., p.411) 

    

 

3.2. A problemática da mímesis 

 A compreensão dessa problemática será guiada diretamente pela reflexão de 

Paul Ricouer acerca da Arte Poética de Aristóteles. O que interessa a Ricoeur, 

diretamente, em Tempo e Narrativa é refletir sobre o mytho em seu duplo significado na 

Poética: primeiramente a designar a fábula — história imaginária; e, ao mesmo tempo, 

o enredo — história bem construída. Interessa-lhe, ainda, ao pensar o enredo ou 

composição da intriga em termos da atividade mimética que lhe é concernente. 

Para Aristóteles, “o Mito é a alma da tragédia”, visto que esta é, antes de tudo, 

imitação de uma ação completa, cujo todo tenha uma certa grandeza. Mas esse todo não 

é simplesmente a soma das partes. Ele resulta de um trabalho de seleção e ordenação de 

ações isoladas e acontecimentos essenciais cuja sucessão revele a passagem da 

infelicidade à felicidade ou o contrário. Essa operação de organização do material da 

narrativa, chamada de enredo, é, ao mesmo tempo, a trama reconhecida na unidade do 

mito e também o trabalho de urdidura que cria essa unidade.  

 Segundo Ricoeur, o enredo pode ser compreendido como “síntese do 

heterogêneo”. Em outras palavras, o enredo é a transformação de vários acontecimentos 

e incidentes em uma história única e completa. Essa mesma síntese incide sobre os 

aspectos contraditórios e inesperados que marcam a experiência humana: conflitos e 

divergências, os acasos, as reviravoltas etc. Ao final, a história narrada pode ser 

compreendida como uma “concordância-discordante” ou “discordância concordante”. 

Em outras palavras, a concordância que permite unir todas a contradições e com elas 

compor uma unidade e o fato de dessa unidade ser o extrato de todas as contradições. 

Pode-se dizer, ainda, em termos linguísticos, que o texto narrativo agencia a intersecção 



69 

dos planos da coerência e da coesão, a fim de assegurar a verossimilhança com o plano 

referencial da linguagem.  

 Com a relação à mímesis — imitação ou representação de ações e tratamento dos 

fatos — Ricoeur explica que sua reflexão se limita à composição da intriga e exclui 

qualquer discussão acerca da imitação no sentido de tentativa de reprodução ou réplica 

da realidade.  

Vale dizer que Ricoeur denomina narrativa não um tipo particular de estrutura 

textual, o que o impediria de tratar o enredo igualmente no drama, sem ressalvas. 

Segundo ele, o que lhe interessa é a narrativa como agenciamento dos fatos ou seja: o 

sentido de enredo que o Mito comporta. Ao mesmo tempo, o outro sentido do Mito, a 

fábula, será tratada por Ricoeur como “composição diegética” ou aquilo que se costuma 

compreender como o plano da história.  

A operação de organização dos acontecimentos não tem relação direta com a 

ordenação cronológica, o que está em jogo na intriga é a força argumentativa subjacente 

que o enredo produz. Segundo Ricoeur, o poeta mobiliza a inteligência prática, da ação, 

por conseguinte, produz um saber phronético19. Segundo Ricoeur (2010a) “compor a 

intriga já é fazer surgir o inteligível do acidental, o universal do singular, o necessário 

ou verossímil do episódico” (v.1, p. 74). Por outro lado, não se pode esquecer que o 

destino da obra é o espectador, no caso da tragédia, ou o leitor, no caso do texto 

narrativo, e isso resulta no fato de que o enredo atua sobre suas inteligências e 

sensibilidades, cujas elaborações produzem conhecimentos. Estes relacionam-se à 

descoberta e ao reconhecimento que, segundo Aristóteles, é uma das razões do prazer de 

aprender.  

 

3.2.1.  Mímesis I  

O primeiro nível das operações de composição do enredo é chamado por 

Ricoeur de Mímesis I. Esse nível de imitação equivale à prefiguração do campo prático, 

                                                             
19 Segundo Aristóteles, a phronesis é a sabedoria prática. Um esforço de reflexão, uma ciência que não se 

limita ao conhecimento, dado que pretende melhorar a ação do homem. Tem como objetivo descrever 

claramente os fenômenos da ação humana, principalmente pelo exame dialético das opiniões dos homens 

sobre esses fenómenos e não apenas descobrir os princípios imutáveis da ação humana e as causas. Isto é, 

considera que, a partir da opinião (doxa) é possível atingir o conhecimento (episteme). Para Gadamer, 

a phronesis, está entre o logos e o ethos. 
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espécie de exercício imaginativo de representação da realidade dos acontecimentos e 

fatos. Corresponde, grosso modo, à possiblidade de reconhecer os elementos que 

compõem a ação e, ao mesmo tempo, responder às questões comumente associadas ao 

preenchimento da “cena” em que se desenvolve a ação: O quê? Quem? Quando? Onde? 

Como? Por que? Com ou contra quem?  

Vale dizer que esse nível de imitação se baseia no repertório de experiências 

comuns de interações entre as pessoas reais e também do repertório de práticas de 

enunciação, aceitas nessas relações. Assim, a imitação põe em jogo a 

compreensibilidade daquilo que é imitado, sem o que não fará sentido. Em outros 

termos, Para repetir certos gestos e enunciados cada pessoa está elaborando as práticas 

culturais, dando-lhes uma interpretação particular. 

 

 3.2.2.  Mímesis II 

O segundo nível de imitação refere-se diretamente ao trabalho de composição da 

narrativa no campo textual. Na Mímesis II desenvolve-se toda a elaboração do material 

composto de acontecimentos pontuais, fragmentos de discursos, situações conflitivas, 

disposições, reviravoltas etc. a fim de que se alcance a “síntese do heterogêneo” que é o 

enredo em sua condição final. Nesse nível, Ricoeur reconhecerá a aproximação com a 

problemática do tempo de Agostinho.  

Segundo Ricoeur, a composição da intriga combina a dimensão temporal do 

presente, os episódios e acontecimentos que têm realidade cronológica no interior da 

narrativa com a dimensão configurante que transformará os acontecimentos — 

fragmentos temporais — em uma história completa. 

Por outro lado, Ricoeur assinala que o trabalho de composição é uma inserção 

numa prática cultural e histórica, uma tradição, que leva a recuperar na forma de 

paradigma não só os modos de narrar como também as obras singulares que atravessam 

os tempos. Entretanto, o peso da tradição não impede a inovação. 

 

3.2.3.  Mímesis III 

Nesse terceiro nível é onde ocorre o reconhecimento da Mímesis I e II pelo 

trabalho desenvolvido no plano da compreensão do espectador ou leitor. Pode-se dizer 
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que esse nível é a refiguração do mundo prático decorrente do acréscimo de sentido que 

a obra de arte oferece.  

Dirá Ricoeur (2010a) 

O postulado subjacente a esse reconhecimento da função de 

refiguração da obra poética em geral é o de uma hermenêutica que 

visa menos a restituir a intenção do autor por trás do texto do que 

explicitar o movimento mediante o qual o texto abre um mundo de 

certa forma adiante de si mesmo. (...) Da mesma maneira, direi nesta 

obra que o fazer narrativo re-significa o mundo em sua dimensão 

temporal, na medida em que narrar, recitar, é refazer a ação conforme 

instigação do poema.  (v.1. p. 138) 

 

 

 

3.3. A identidade narrativa  

 Em linhas gerais, porque o tema é complexo demais para os limites deste 

trabalho, procuraremos traçar os principais aspectos que ligam a narrativa à questão da 

identidade, segundo Ricoeur. 

 De algum modo, a mesma problemática que afeta o conhecimento do tempo 

concebida por Agostinho e com a qual Paul Ricoeur dialoga em Tempo e Narrativa, 

atinge o conceito de identidade. Primeiramente, porque tudo aquilo que é no presente 

tende a passar, deixando de ser essa atualidade para ser outra coisa, passado, memória. 

Mas aquilo a que se pode compreender da temporalidade, o passado, não tem uma 

materialidade ou substancialidade permanente e nem cumulativa. O passado é virtual e 

o acesso a ele se dá pela recuperação das imagens-vestígios “depositadas” na memória. 

O mesmo acontece com o futuro que só se torna existente à medida que as projeções e 

expectativas coincidentes com as imagens-sinais se efetivam no presente para, logo em 

seguida, deixarem de existir outra vez. Assim, essa dinâmica que caracteriza a 

percepção do tempo implica a percepção de nós mesmos, visto que a existência pessoal 

é afetada por sucessivas transformações cujas marcas mais evidentes são reconhecíveis 

em todo organismo vivo. Entretanto, o fato de não sermos apenas um organismo vivo 

como qualquer outro é um complicador da questão da identidade pessoal, pois as 

transformações decorrentes da temporalidade afetam também o conhecimento que 

podemos ter do nosso ser humano. O que faz alguém ter certeza de que permanece o 
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mesmo ou idêntico a si, apesar da passagem do tempo e das adaptações necessárias às 

transformações impostas pelas fases da vida? 

 Ricoeur dirá que a saída é a compreensão narrativa. Segundo ele, podemos nos 

tornar narradores de nossas próprias histórias, embora não possamos nos tornar autores 

de nossas próprias vidas. Se por um lado, a história pessoal constitui o fio que permite a 

cada um reconhecer-se em meio às transformações e reviravoltas que a vida promove, 

mantendo-se fiel e coerente a um projeto de ser; por outro lado, a possibilidade de 

compreensão e interpretação dos eventos, modos de ser e agir é infinita e com isso se 

pode reinventar a si mesmo, criando novos parâmetros de coerência. Essa possibilidade 

de reinterpretação é alimentada pelas obras da cultura que inspiram e iluminam outras 

abordagens da existência. 

Ricoeur discute a identidade em duas instâncias distintas: ipseidade (ou o si-

mesmo) que é dinâmica e mesmidade que é permanência. Segundo ele, a identidade 

pessoal e também de uma comunidade constituem-se nas histórias verídicas ou fictícias 

que uma pessoa ou comunidade (através dos historiadores) conta sobre si mesma. 

Assim, afirma Ricoeur, o autoconhecimento resulta da dobradura reflexiva exigida nas 

atividades de contar e recontar a própria história, ressignificando-a a cada vez não só 

pelo aprimoramento próprio do narrar e consequentemente da linguagem que permite a 

cada um elaborar seus discursos de novas ou diferentes maneiras, mas também porque a 

própria história ganha novas explicações e possibilidades de configuração (ou 

refiguração) pelo contato com as obras de cultura, através do qual se realiza a depuração 

e clarificação catárticas. Catarse visada por Aristóteles como efeito da obra trágica e 

recomendada pelo preceito délfico: “conhece-te a ti mesmo”.    

 Dirá Ricoeur (2010b) em suas reflexões sobre a Psicanálise:  

(...) aquilo que chamamos de sujeito jamais é dado na partida. Ou, se 

é, arrisca-se a reduzir-se ao ego narcisista, egoísta, avaro do qual 

precisamente a literatura pode nos libertar. Então, o que perdemos do 

lado do narcisismo nós o recuperamos do lado da identidade narrativa. 

Em lugar de um ego apaixonado por si mesmo nasce um self instruído 

pelos símbolos culturais, em cuja primeira fileira estão as narrativas 

recebidas da tradição literária. São elas que nos conferem uma 

unidade não substancial, mas narrativa.  (p. 211) 
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3.4. Das sofisticadas teses de Ricoeur ao ensino da produção de 

narrativas 

  A hipótese de que a escrita de narrativas deva ocupar um lugar significativo e 

relevante no ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa na educação básica levou-nos a 

um longo exercício de investigação e reflexão sobre diversos aspectos incidentes a essas 

práticas.  

 O primeiro degrau dessa reflexão elevou-se da insatisfação verificada na 

experiência que deu origem ao problema de pesquisa. Tornou-se notável com o passar 

do tempo que a escrita de textos narrativos gerava pouco entusiasmo nos estudantes e, 

por isso mesmo, os trabalhos resultantes não passavam do esforço de cumprimento das 

obrigações escolares. Muitos textos constituíam-se de imitações pouco elaboradas dos 

discursos de filmes, novelas e mesmo de textos escritos cuja previsibilidade dos enredos 

e da caracterização das personagens significava muito pouco ao escrevente. Por outro 

lado, os programas de curso e também os materiais didáticos acentuavam a importância 

dos conhecimentos conceituais e dos elementos estruturais do texto, como se discutiu no 

capítulo 1. 

 A insatisfação e o desinteresse dos aprendizes refletem dolorosamente na 

atividade docente, exigindo do professor o esforço para encontrar meios de transformar 

essa realidade. De fato, a relação entre motivação e aprendizagem é inegável.  

 O segundo degrau, por conseguinte, ergue-se da necessidade de formular o 

problema de modo que as impressões e dados dispersos venham a se converter em um 

projeto claro e objetivo de pesquisa. E os detalhes que cercam a problemática são vários 

e a natureza de cada um aponta para caminhos muito diversificados. Ainda mais quando 

o tratamento do tema exige enfrentar questões complexas e enigmáticas que só podem 

ser iluminadas pelas ciências humanas e mais propriamente pela filosofia.  

Inevitável reconhecer, neste ponto, que o encontro com Paul Ricoeur produz um 

aprendizado inesquecível. O rigor de seu discurso tem a mesma dimensão de seu 

cuidado com o leitor. As perguntas suscitadas pelos problemas vão sendo respondidas e 

ele mesmo anuncia, quando é o caso, a incompletude ou parcialidade de algumas 

respostas. Essa qualidade do bom professor que apresenta e esclarece o pensamento dos 

outros de forma ética e precisa, como reconhece Gagnebin (2006, p. 163) em referência 

às críticas de que Ricoeur não seria um pensador original, é um presente para o leitor 
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comum e sua dificuldade de compreender adequadamente certos temas e percursos 

filosóficos.  

Se o bom professor é aquele que assume a responsabilidade de abrir o diálogo 

com os discursos produzidos ao longo da história e essa é uma das tarefas mais 

elementares do ensino de língua e literatura, a perspectiva hermenêutica que preside a 

obra de Paul Ricoeur é outro ensinamento importante. De acordo com Gagnebin (2006) 

Tempo e Narrativa tem uma questão central que “poderia ser tematizada como a 

tentativa de uma hermenêutica do si pelo desvio necessário dos signos da cultura, 

sejam eles as obras da tradição ou, justamente, as dos contemporâneos. ” (p.163).   

O que essa “hermenêutica do si” teria de aproximação interessante ao ensino e 

educação, em geral, e ao ensino de língua portuguesa em particular?  

Cabe aqui recuperar alguns aspectos do contexto educacional dos anos 1990. 

Nesse tempo, grandes reformulações advieram com a promulgação da LDB 9.394 em 

1996. Naquela época, o Brasil assumiria oficialmente algumas tarefas e intenções 

educativas em conformidade com ideais internacionais expostos pela UNESCO. Ficou 

famoso o relatório intitulado “Educação: um tesouro a descobrir”, elaborado por uma 

comissão internacional, coordenada por Jacques Deloros. Já no prefácio, anuncia-se as 

expectativas para o século XXI:  

Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um 

trunfo indispensável à humanidade na sua construção das ideias de 

paz, da liberdade e da justiça social. Ao terminar os seus trabalhos a 

Comissão faz, pois, questão de afirmar sua fé no papel da educação no 

desenvolvimento contínuo, tanto das pessoas como das sociedades. 

Não como ‘um remédio milagroso’, não como um ‘abre-te sésamo’ de 

um mundo que atingiu a realização de todos os seus ideais, mas, entre 

outros caminhos e para além deles, como uma via que conduza a um 

desenvolvimento humano mais harmonioso, mais autêntico, de modo 

a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as 

opressões, as guerras... (DELORS, 2006, p. 11). 

 

Nesse mesmo relatório serão descritos “quatro pilares” sobre os quais a 

educação deve ser desenvolvida: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser. Dos quatro, o que mais chamava a atenção em termos de 

exequibilidade era o “aprender a ser”, pois que a tarefa parece ultrapassar os limites da 

educação formal. O relator, Jacques Delors, visando a esclarecer o tal princípio 

educativo remete o leitor a outro relatório da UNESCO de 1972, coordenado por Edgar 

Faure, intitulado Aprender a ser. Nesse relatório, uma obra de mais de 400 páginas e 



75 

escrita por vários estudiosos, anuncia-se a preocupação com a desumanização 

decorrente do desenvolvimento tecnológico que já se verificava no final dos anos de 

1960. Assim, caberia à educação a tarefa de conferir às crianças e jovens uma tal 

capacidade crítica que os impediria de perder a sensibilidade, o discernimento e a 

imaginação. Em outros termos, mais uma vez, reafirma-se que é tarefa da educação 

“formar o homem”. A essa intenção impõe-se a inescapável questão: “ mas que homem 

é esse que se deve aprender a ser? ” Certamente, não será um homem idealizado e nem 

aquele cuja essência deva ser despertada a fim de que se realize. 

De acordo com SEVERINO (2015), a educação é um  

ingente esforço intergeracional na busca de sentidos e valores que 

[podem] intencionalizar a prática construtora da história, mas com 

base em sentidos adequados aos interesses universais da humanidade, 

representáveis concretamente pelos interesses particulares de cada 

comunidade histórica. (p.25) 

 

Ora, ao aceitar a tese de Ricoeur de que a ficção narrativa é um modo 

privilegiado da compreensão de si porque a vida só se compreende por meio das 

histórias que se contam, pode-se reconhecer que a hermenêutica de si tem importância 

capital ao “aprender a ser”, considerando, sem dúvida, que cada ser humano se 

constitui, socialmente, na relação com os outros, estando no mundo, historicamente 

construído. Portanto, estaríamos diante de uma possível resposta à primeira questão 

sobre a tarefa educativa e a busca de uma explicação plausível à intenção de 

“aprender/ensinar a ser”.  

Por outro lado, no que diz respeito aos objetivos específicos pretendidos para o 

ensino de Português no Brasil, as teses de Ricoeur não contradizem e nem anulam as 

mais recentes elucidações acerca da noção de gêneros textuais, embasadas nas teses de 

Bakthin. Ao contrário, as questões relativas à textualização bem como a consideração de 

que cada história tem regras próprias de estruturação e que estas estão no repertório de 

obras produzidas pela cultura literária só corroboram as justificativas para a leitura e 

conhecimento de narrativas variadas.  

Nesse sentido, é importante considerar que o fato de haver um esforço de 

superação do ensino tradicional assentado na Retórica e na clássica tríade tipológica 

(descrição, narração e dissertação), tal intento não poderá ser alcançado apenas pela 

focalização do trabalho nos gêneros textuais, visto que ele, por si só, não escapa ao 
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tratamento estrutural da composição narrativa. De acordo com Barbosa J.P. (2000) “no 

limite não podemos ensinar narrativa em geral, porque, embora possamos classificar 

vários textos como sendo narrativos, eles se concretizam em formas diferentes — 

gêneros —, que possuem diferenças especificas” (p.156). E ela justifica: 

(...) cada gênero traz em si mesmo conteúdos específicos de ensino a 

ele relacionados. A esse respeito, vale tomar a consideração de 

Schneuwly (1994) que, metaforicamente, atribui ao gênero qualidade 

de megainstrumento, uma espécie de ferramenta complexa, que 

contém em seu interior outros instrumentos, necessários para a 

produção de textos e, acrescentamos nós, para a compreensão. Os 

gêneros seriam, assim, um instrumento que media, dá forma, viabiliza 

a materialização de uma atividade de linguagem. (p. 157) 

  

A explicação e justificativa oferecidas por Barbosa J.P. (2000) tratam da 

textualização e por conseguinte da materialização dos discursos, vistas como atividade 

de linguagem. Isso não significa que as questões que envolvem a produção do discurso 

narrativo, vista como processo essencial de todo trabalho escrito não deva ser pensado e 

tratado em termos da problemática da mímesis vastamente estudada por Paul Ricoeur.  

Claro parece que o ensino da produção de texto deva apoiar-se nessas duas 

dimensões, ao menos: uma que é relativa ao conhecimento dos textos produzidos nas 

práticas sociais ao longo da história do Brasil e de outras partes do mundo e aí estarão 

incluídas as diferenciações e peculiaridades de cada gênero textual; e outra relativa às 

estratégias reconhecíveis na elaboração das experiências de vida pessoal e da 

comunidade por meio das quais, dentre os inúmeros aprendizados possíveis, o 

reconhecimento de certas características da existência humana pode ser de extremo 

valor. Um deles é o fato de que a vida não se faz em definitivo e nem a priori ela se faz 

em simultâneo com o viver; outro, que a inteligência se desenvolve com a atenção 

interessada e que, talvez, pelo fato de a humanidade ser um projeto tanto individual 

quanto coletivo é possível rever e refazer esse projeto; outro ainda, que pessoa alguma 

está obrigada a ser aquilo que não quer, porque é possível transformar-se, embora 

mudar a própria vida exija esforços concentrados.  Enfim, talvez, a compreensão dessa 

outra história — a existencial — seja mais filosófica do que linguística. Todavia, o que 

Paul Ricoeur parece nos ensinar com a grandeza de sua reflexão é que essas 

compreensões não são dissociáveis.  

Outro aspecto relevante a ser considerado à luz das investigações de Ricoeur — 

ainda que este não seja tema da presente discussão — é o fato de que o discurso da 
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História não se elabora de modo tão dessemelhante ao da Literatura. Essa verificação 

leva ao questionamento da delimitação extremada entre os estudos de disciplinas como 

Literatura e História, quase sempre, encerradas em campos opostos em termos da busca 

e comprovação da verdade. Ainda que resguardadas as distinções metodológicas e de 

finalidades no tratamento da matéria a ser narrada, os pontos de proximidade entre os 

dois modelos de narrativa são evidentes. Ganho maior seria a discussão dessas 

peculiaridades com os estudantes da educação básica a fim de compreender os modos 

de ser de cada tipo de narrativa. Nesse sentido, vale dizer que nada justifica, em pleno 

século XXI, a força da convicção em uma racionalidade neutra e protegida das 

especulações típicas da imaginação, a ponto de esta ainda exercer tanto poder no âmbito 

educacional. Já é mais que sabido que a verdade histórica não pode ser recuperada com 

rigorosa isenção, pois que o trabalho mais importante do historiador é justamente 

elaborar as pistas e marcas do passado a fim de constituir um todo coerente. Coerência 

cara também à obra ficcional. Para a Fenomenologia Hermenêutica, a consciência — 

que é sempre intencional e de alguma coisa — constitui-se dialeticamente, fazendo com 

que as diversas dimensões incidentes no processo de apreensão do real possam ir 

desvelando-se e nessa dinâmica a verdade vá se constituindo. Isso indica que o 

conhecimento visado pelo trabalho educativo é um processo a ser vivido e 

experimentado pelo educando e, por isso mesmo, as formas de expressão do saber 

acumulado sejam artísticas, empíricas ou científicas cooperam, sem se excluírem. 

Narrativas ficcionais e as narrativas históricas são elaborações da experiência 

existencial da humanidade e, nesse sentido, coextensivas.  

Enfim, essas ponderações ajudam a juntar as pontas dos fios que vão se soltando, 

muitas vezes, sem que se dê conta até que os prejuízos se tornem grandes demais. Na 

vida prática, principalmente sob influência da rapidez com que uma ideia ou uma 

solução técnica substitui outra que está em uso, costuma-se fazer muitas escolhas 

equivocadas que levam ao descarte ou esquecimento de saberes importantes. 

Infelizmente, a educação não escapa a isso e por isso é muito importante não perder o 

“fio da meada” sem o qual também se perde a coerência da história.  

Os estudos da Narratologia e, em certa medida, o trabalho Paul Ricoeur voltam-

se, naturalmente, para as obras fixadas na cultura e nelas para as sofisticadas estratégias 

discursivas e soluções estéticas de autores consagrados, quase sempre geniais. Com 

isso, poder-se-ia alegar a enorme distância dessa realidade com o trabalho de crianças e 
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jovens que ainda pouco dominam as questões básicas de escrita. Além dessa, outra 

alegação seria a de que a elaboração da experiência do tempo é uma determinação para 

adultos e não para crianças que nada mais devem fazer além de fruir sua passagem. Tais 

objeções são até cabíveis, entretanto cabem a elas duas observações.  

Primeiramente, não se espera, de fato, que uma criança ou mesmo um jovem 

iniciante no mundo da escrita deva compreender ou considerar as questões trazidas 

pelas teorias que fundamentam o trabalho de produção de textos. Claro está que esses 

conhecimentos se dirigem, antes de tudo, aos professores que precisam desenvolver 

suas didáticas sobre bons alicerces teóricos. Nesse sentido, é que a valorização das 

práticas e atividades de linguagem em lugar da fixação de conhecimentos conceituais 

tem sido tão incentivada pelos especialistas. Isso implica reconhecer que o professor 

deverá amparado pelas teorias ampliar sua capacidade de identificar e reconhecer os 

recursos utilizados em diferentes textos e situações discursivas e com isso despertar a 

curiosidade e compreensão graduais de seus alunos.  

Quanto ao fato de a elaboração da experiência ser mais apropriada ou típica 

daquele que já tem uma bagagem a carregar, não se pode desconsiderar dois fatores 

cruciais. A criança elabora a si mesma o “tempo todo”. Esse elaborar-se apoiado por 

outros fazeres tem íntima relação com o apreço que a criança tem por ler e ouvir as 

mesmas histórias com as mesmas palavras, organizadas sob a mesma ordem e 

sequência. Pode-se dizer de acordo com a Hermenêutica que ler e reler são modos 

essenciais de apuração da compreensão e, tudo indica, que as pessoas sabem dessa 

inerência desde crianças. 

Refletindo sobre a obra de Karl Gröber Brinquedos infantis dos velhos tempos. 

Uma história do brinquedo, Benjamin (2012) expõe uma interessante reflexão:  

Com efeito, toda experiência profunda deseja, insaciavelmente, até o 

fim de todas as coisas, repetição e retorno, restauração de uma 

situação original, que foi seu ponto de partida. "Tudo se arranjaria, / 

Se pudéssemos fazer duas vezes as coisas" — a criança age segundo 

esse pequeno ditado de Goethe. Apenas que para ela não bastam duas 

vezes, mas sempre de novo, cem e mil vezes. Não se trata apenas de 

assenhorear-se de experiências terríveis e primordiais pelo 

amortecimento gradual, pela invocação propositada, pela paródia; 

trata-se também de saborear repetidamente, do modo mais intenso, as 

mesmas vitórias e triunfos. O adulto alivia seu coração do medo e 

goza duplamente sua felicidade quando narra sua experiência. A 

criança a recria, começa sempre tudo de novo, desde o início. Talvez 

seja esta a raiz mais profunda do duplo sentido da palavra alemã 

Spielen [brincar e representar]: mesmo seria seu elemento comum. A 



79 

essência da representação, como da brincadeira, não é "fazer como 

se", mas "fazer sempre de novo", é a transformação em hábito de uma 

experiência devastadora. (p. 271) 

  

Assim, tudo leva a crer que a narrativa mesmo tratada em nível ordinário e 

despretensioso tem grande relevância em termos de conhecimento e aprendizagem. 

Como ensina Ricoeur, se a experiência é questionável é porque ela produz material de 

sobra à compreensão da realidade que se dá, ao mesmo tempo, por uma abertura 

reflexiva, mas também pelo inescapável vínculo com o mundo e a vida cotidiana. Em 

certa medida, a elaboração, ainda que inconsciente, da experiência vivencial da 

passagem do tempo que se desdobra entre um evento e outro, de forma aparentemente 

desconexa e aleatória, é outro nível de experiência que se realiza em simultâneo às 

atividades gerais e cotidianas.  

Aristóteles (1993) afirma na Poética que “o imitar é congênito no homem (e 

nisso difere dos outros viventes, pois, de todos, é o mais imitador, e, por imitação 

aprende as primeiras noções), e os homens se comprazem no imitado”. (p. 27) 

Se recorrermos aos estudos sobre o desenvolvimento cognitivo encontraremos 

na obra do bielorrusso Lev Semenovitch Vigotski (1896-1934) um trabalho que ajuda a 

comprovar a verdade reconhecida por Aristóteles. Na obra “Imaginação e criação na 

infância”, Vigotski (2009) faz a seguinte consideração:  

Se olharmos o comportamento humano, para sua atividade, de um 

modo geral, é fácil verificar a possiblidade de diferenciar dois tipos 

principais. Um tipo de atividade pode ser chamado de reconstituidor 

ou reprodutivo. Está ligado de modo íntimo à memória; sua essência 

consiste em reproduzir ou repetir meios de conduta anteriormente 

criados e elaborados ou ressuscitar marcas de impressões precedentes. 

(...)   

É fácil compreender o enorme significado da conservação da 

experiência anterior para a vida do homem, o quanto ela facilita sua 

adaptação ao mundo que o cerca, ao criar e elaborar hábitos 

permanentes que se repetem em condições iguais. (....)  

Além da atividade reprodutiva, é fácil notar no comportamento 

humano outro gênero de atividade, mais precisamente a combinatória 

ou criadora. Quando na imaginação, esboço para mim um quadro 

futuro, digamos, a vida do homem no regime socialista, ou o quadro 

de um passado longínquo de vida e luta do homem pré-histórico, em 

ambos não reproduzo as impressões que tive a oportunidade de sentir 

alguma vez. Não estou simplesmente restaurando a marca de 

excitações anteriores que chegaram ao meu cérebro, pois nunca vi, de 

fato, nem esse passado e nem esse futuro. Apesar disso, posso ter a 

minha ideia, a minha imagem, o meu quadro.  
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Toda atividade do homem que tem como resultado a criação de novas 

imagens ou ações, e não a reprodução de impressões ou ações 

anteriores de sua experiência, pertencem a esse segundo gênero de 

comportamento criador ou combinatório. O cérebro não é apenas o 

órgão que conserva e reproduz nossa experiência anterior, mas 

também o que combina e reelabora, de forma criadora, elementos da 

experiência anterior, erigindo novas situações e novo comportamento.  

(p.11-14) 

 

O que se verifica, portanto, é que a imitação está diretamente relacionada à 

prática, ao hábito e ao uso, aspectos essenciais do discurso que encena situações reais e 

concretas e outras imaginadas em que atores ou personagens — reais ou fictícios — 

interagem ou contracenam, fazendo uso da linguagem verbal.  Quando se diz que 

alguém para aprender a escrever bem deve exercitar-se, escrevendo, bem como lendo 

textos variados, o que se procura afirmar é que esse aprendizado ocorre por meio da 

experiência e da imitação. As regras e as prescrições ajudam muito pouco nesses casos, 

pois há na experiência e na imitação uma espécie de envolvimento pessoal, quase 

corporal, que o conhecimento e aceitação de regras linguísticas por demais abstratas não 

podem ocasionar.   

Enfim, o que está em jogo na aprendizagem da narrativa, por crianças e jovens 

em situação escolar, não é especificamente o conhecimento de aspectos composicionais, 

particularidades estilísticas e nem mesmo sofisticadas questões de natureza filosófica. 

Esse conhecimento é fundamental ao professor que, além de atualizar-se em termos dos 

diversos segmentos da Linguística onde o texto está centralizado, deveria também 

embasar suas reflexões sobre práticas seculares e universais relacionadas ao uso social 

da linguagem. Dessa comunhão entre revisão histórica das práticas relativas ao uso da 

linguagem poética e a inclusão de novos saberes sobre a produção de textos em geral 

poderá advir um projeto de ensino de língua mais interessante e significativo.  

Reconhecer que o diálogo com a Narratologia e com os estudos literários em 

geral é exercício constitutivo da didática de Português é essencial, pois concerne a essa 

didática promover a compreensão das dinâmicas próprias do processo de tornar as 

narrativas existentes como produtos e como objetos de conhecimento e de cultura que 

dialogam com outros objetos mundanos. Mais que isso, a dinâmica de produção tem de 

alcançar algum nível dessa compreensão pelo produtor em seu esforço produtivo, 

reconhecível por ele como um modo particular de elaboração do próprio fazer. Sem 

dúvida, portanto, o caráter imperioso da busca de esclarecimentos sobre os principais 
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aspectos metodológicos dessa experiência a fim de que, ao ser repetida, venha a 

produzir algum tipo de conhecimento sobre o tempo e sobre a humanidade válido ao 

aprendiz. A complexidade pertinente a esta tarefa reflete, em grande medida, a 

problemática de trabalho do professor que se indaga sobre como realizar certos 

objetivos fundamentais, profundamente estudados e validados por pensadores e 

teóricos.  

A aproximação com outros campos de estudo ocupados com a compreensão dos 

sentidos produzidos pela linguagem em diferentes circunstâncias geográficas e 

históricas também é muito importante. Segundo Ricoeur (apud Mongin, 1994, p. 128), a 

tarefa da Hermenêutica “é reconstruir o conjunto das operações, por meio das quais, 

uma obra se eleva sobre o fundo opaco do viver, do agir e do sofrer, para ser dada por 

um autor a um leitor que a recebe e assim modifica seu agir. ” Ora, não haveria nessa 

descrição quase que um espelhamento da tarefa educativa do professor de Português?  

 E ainda que se pense no ensino/aprendizagem de Português como 

ensino/aprendizagem da língua, sem considerar a arte literária, há que se considerar que 

esta está sujeita à mesma problemática da identidade pessoal e coletiva, visto que, a 

existência de ambas — língua e humanidade — não é dissociável. Tanto a língua não 

pode ser considerada um sistema fechado e encerrado sobre em si mesmo, que o 

discurso da Linguística fez com que se tornasse evidência comum o fato de que a língua 

varia em muitas dimensões que vão desde a histórica diretamente relacionada à 

sociedade e à nacionalidade, até as variações relativas às escolhas dos indivíduos.  

 Em todos os casos, as tensões entre permanência e mudança, tradição e inovação 

estão presentes no ensino/aprendizagem de qualquer idioma. Embora, a escrita esteja 

relacionada à fixação do conhecimento e das formas de expressão, nem por isso o 

ensino da produção de textos poderia perder de vista a obrigação de trazer à luz essas 

tensões. Por vezes, esse enfrentamento é evitado pela prioridade dada ao novo, aquilo 

que está próximo, como parte de uma estratégia didática de facilitação da aprendizagem. 

Outras vezes, essa mesma estratégia de facilitação prioriza as estruturas tradicionais que 

são mais facilmente reconhecíveis sem problematizar as transformações históricas e 

culturais que foram sendo incorporadas aos diversos gêneros textuais ou que levaram ao 

desaparecimento de alguns.  

 Enfim, as indicações que esta pesquisa encontrou revelam que o ensino relevante 

e significativo, reivindicado por Lucy M. Calkins e Tzvetan Todorov como anunciado 
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no capítulo 1, pode ser sustentado pelas teses de Paul Ricoeur acerca da narrativa. Por 

outro lado, não se pode deixar de pensar nas circunstâncias que o ensino de narrativas 

tem de enfrentar.  

 A primeira dessas circunstâncias está relacionada ao ceticismo quanto à 

sobrevivência da narrativa. O mais famoso arauto dessa fatalidade foi Walter Benjamin. 

Jeanne Marie Gagnebin (2007) explica que as preocupações de Benjamin são mais bem 

compreendidas se considerarmos que ele  

“(...) se atém aos processos sociais, culturais e artísticos de 

fragmentação crescente e secularização triunfante, não para tentar tirar 

dali uma tendência irreversível, mas, sim, possíveis instrumentos que 

uma política verdadeiramente ‘materialista’ deveria poder reconhecer 

e aproveitar em favor da maioria dos excluídos da cultura, em vez de 

deixar a classe dominante se apoderar deles e deles fazer novos meios 

de dominação.” (p. 56) 

  

Como se pode notar o que está problematizado por Walter Benjamin é muito 

mais que a forma literária ou o simples hábito tradicional. O que está à frente de suas 

inquietações são as transformações da vida social sobrepujadas por uma lógica 

econômica muito perversa que é capaz de destruir tudo aquilo que ela afirma buscar: a 

cultura, a elevação da condição humana etc.  

Outros alertas importantes sobre os rumos do desenvolvimento econômico e 

seus efeitos destrutivos continuarão sendo produzidos ao longo do século XX, visando, 

como parece, indicar o caminho da resistência. Nesse sentido, cabe demonstrar o efeito 

da reflexão crítica que não deixa de reproduzir no campo dos estudos sociológicos e 

filosóficos aquilo mesmo que a narrativa histórica e a ficcional realizam, que é o esforço 

de compreensão dos fenômenos que compõem a realidade. Para essa demonstração, três 

excertos foram selecionados, porque os alertas são convergentes e porque são 

produzidos em lugares e tempos distintos.  

O primeiro deles foi produzido no início dos anos de 1960, pelo pensador 

alemão T.W. Adorno (2006), e mostra a seriedade com que se deve encarar os objetivos 

da educação: 

 “(...) o problema que se impõe, nesta medida, é saber se por meio da 

educação pode-se transformar algo decisivo em relação à barbárie. 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na 

civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se 

encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação 

à própria civilização — e não apenas por não terem em sua arrasadora 
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maioria experimentado a formação nos termos correspondentes ao 

conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por 

uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia 

culta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda 

mais o perigo de que toda esta civilização venha a explodir, aliás uma 

tendência imanente que a caracteriza. Considero tão urgente impedir 

isto que eu reordenaria todos os outros objetivos educacionais por esta 

prioridade”. (p. 155) 

 

O segundo, produzido por Eric Hobsbauwn (1995), confirma os efeitos do 

excesso de valor atribuído ao conhecimento tecnocientífico: 

Vivemos num mundo conquistado, desenraizado e transformado pelo 

titânico processo econômico e tecnocientífico do desenvolvimento do 

capitalismo, que dominou os dois ou três últimos séculos. Sabemos, 

ou pelo menos é razoável supor, que ele não pode prosseguir ad 

infinitum. O futuro não pode ser uma continuação do passado, e há 

sinais, tanto externamente quanto internamente, de que chegamos a 

um ponto de crise histórica. As forças geradas pela economia 

tecnocientífica são agora suficientemente grandes para destruir o meio 

ambiente, ou seja, as fundações materiais da vida humana. As próprias 

estruturas das sociedades humanas, incluindo mesmo algumas das 

fundações sociais da economia capitalista, estão na iminência de ser 

destruídas pela erosão do que herdamos do passado humano. Nosso 

mundo corre o risco de explosão e implosão. Tem de mudar. (p. 562) 

 

E, finalmente, em uma referência mais próxima, as palavras da filósofa brasileira 

Olgária de Matos, no artigo “Democracia Midiática e República cultural”, publicado em 

seu livro de 2006, Discretas Esperanças – reflexões filosóficas sobre o mundo 

contemporâneo, as quais apontam para a emergência de se recolocar a humanidade no 

centro das reflexões sobre as práticas em geral, mas da educação antes de tudo: 

No mundo midiático, o escândalo foi substituído pelo 

sensacionalismo. (...) nesse horizonte, revisitar a tradição humanista 

em uma perspectiva renovada e renovadora e suas práticas existenciais 

e intelectuais, que se contrapõem aos procedimentos banalizadores do 

mal pela mídia, nos trazem de volta à atividade do pensamento 

autônomo e à educação, às leituras canônicas. Suas “narrativas” — as 

da mídia, as das artes — não constituem dois discursos concorrentes, 

mas duas maneiras de viver e de comunicar, dois planos diversos de 

existência em uma cultura: a narração dirige-se a uma comunidade, a 

informação visa um mercado. A opinião pública midiatizada é tocada 

por imagens, impactos emocionais de acontecimentos, tão intensos 

quanto breves. Oscila-se entre a indignação e a compaixão, mas não se 

trata nunca de reflexão e compreensão. (...) O humanismo e a ética, 

diversamente da mídia, encontram-se indissoluvelmente ligados à 

alfabetização, à educação, e à leitura. (p. 23 e 25) 
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No final das contas, retornando a Paul Ricoeur, o que se notou em sua obra é que 

não só compartilha dos temores de Walter Benjamin, declarando isso em vários 

momentos de Tempo e Narrativa, como se mostra empenhado em enfrentar esse 

desaparecimento iminente da arte de narrar que levaria consigo importante meio de 

resistir à desumanização anunciada por vários pensadores do século XX. Sem dúvida, 

sua filosofia é prova disso. 

Poder-se-ia, contudo, alegar que a realidade de século XXI atingiu um grau 

elevado de complexidade e desenraizamento dos valores seculares que acompanharam a 

humanidade até aqui. A velocidade e a instabilidade tornaram-se aspectos 

incontornáveis da experiência e, nesse sentido, as questões sobre o tempo e a identidade 

estariam abaladas em sua linha histórica de compreensão.  

A ideia de um “mundo líquido” para falar com Zygmunt Bauman traz enormes 

dificuldades à compreensão da identidade. Dirá o próprio Bauman (2005): 

Estamos agora passando da fase “sólida” da modernidade para a fase 

“fluida”. E os “fluidos” são assim chamados porque não conseguem 

manter a forma por muito tempo e, a menos que sejam derramados 

num recipiente apertado, continuam mudando de forma sob a 

influência até mesmo das menores forças. Num ambiente fluido, não 

há como saber se o que nos espera é uma enchente ou uma seca — é 

melhor estar preparado para as duas possibilidades. Não se deve 

esperar que as estruturas, quando (se) disponíveis, durem muito 

tempo. Não serão capazes de aguentar o vazamento, a infiltração, o 

gotejar, o transbordamento — mais cedo do que se possa pensar, 

estarão encharcadas, amolecidas, deformadas e decompostas. 

Autoridades hoje respeitadas amanhã serão esquecidas; ídolos 

formadores de tendências só serão lembrados nos quizz shows da TV; 

novidades consideradas preciosas serão atiradas nos depósitos de lixo; 

causas eternas serão descartadas por outras com a mesma pretensão à 

eternidade (embora, tendo chamuscado os dedos repetidas vezes, as 

pessoas não acreditem mais); poderes indestrutíveis se enfraquecerão 

e se dissiparão, importantes organizações políticas ou econômicas 

serão engolidas por outras ainda mais poderosas ou simplesmente 

desaparecerão; capitais sólidos se transformarão no capital dos tolos; 

carreiras vitalícias promissoras mostrarão ser becos sem saída. Tudo 

isso é como habitar um universo desenhado por Escher20, onde 

ninguém, em lugar algum, pode apontar a diferença entre um caminho 

ascendente e um declive acentuado. (p. 57, 58) 

  

                                                             
20 Maurits Cornelis Escher (1898 — 1972) foi um artista gráfico holandês, famoso por explorar em suas 

gravuras os efeitos do entrecruzamento de formas geométricas que modificam a percepção do espectador 

quanto à realidade espacial. 
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 Interessantemente, a estratégia para lidar com o alto grau de incerteza e 

imprevisibilidade, Bauman (2005) a extrai da literatura:  

Don Juan (tal como retratado por Molière, Mozart ou Kierkegaard) 

pode ser considerado inventor e pioneiro dessa estratégia. Pelas 

confissões do próprio Don Juan de Molière, o prazer da paixão 

consistia na mudança incessante. O segredo das conquistas do Don 

Giovanni de Mozart, na opinião de Kierkegaard, era a sua habilidade 

em terminar rapidamente e partir para um novo começo. Don 

Giovanni vivia num estado permanente de autocriação. Na visão de 

Ortega y Gasset, Don Juan/Don Giovanni era a verdadeira encarnação 

da vitalidade do viver espontâneo, e isso o tornava a maior 

manifestação da inquietação fundamental, das preocupações e 

ansiedades dos seres humanos modernos. Tudo isso levou Michel 

Serres (em ‘A aparição de Hermes’, no seu livro Hermes) a considerar 

Don Juan o primeiro herói da humanidade. (...) A estratégia de carpe 

diem é uma reação a um mundo esvaziado de valores que finge ser 

duradouro. (p. 59) 

 

Enfim, ainda que o mundo contemporâneo esteja assombrado com as 

transformações e muitas pessoas se sintam em uma aventura vertiginosa onde lhes falta 

o chão, caso tenham conhecimento, se forem leitores de literatura, poderão encontrar 

exemplos estratégicos para lidar com a realidade. Claro que não se pretende dizer com 

isso que a literatura possa salvar ou resolver o mundo, mas não se pode deixar de 

reconhecer-lhe o valor permanente.  

Contudo, o que fazer com as crianças e jovens que precisam e devem constituir 

sua bagagem para enfrentar a aventura descrita por Bauman, mas que estão inseridas 

nesse mundo em que a própria bagagem só tem valor temporário?  

Talvez, seguindo o mesmo conselho de Bauman — usar o carpe diem como 

estratégia — mas em outro sentido. Em vez de reforçar e justificar o prazer imediato, 

sem preocupações futuras, segui-lo no sentido de que não se deve gastar tempo com 

coisas inúteis. Ideia que remete aos Existencialistas, Heidegger e Sartre, para os quais a 

finitude da vida impõe o aproveitamento sagaz do tempo. Talvez, ainda, educar para a 

incerteza tenha alguma relação com a insistência no cuidado, na autodisciplina, na 

autopreservação, como se não deixássemos em tempo de algum de reconhecer não com 

pessimismo, mas como incentivo à coragem, o antigo preceito popular: “bora, cuidar da 

vida que a morte é certa! ” 

Do ponto de vista específico do uso do tempo no ensino de Língua Portuguesa, 

cabem as considerações de REZENDE (2015) 
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Na disciplina de Língua Portuguesa, cujo cerne é ‘a produção de 

textos orais e escritos, ponto de partida e chegada de todo processo de 

ensino/aprendizagem’, como diz João Wanderley Geraldi21, ter o 

domínio linguístico do texto é perceber também as estratégias 

enunciativas, portanto, entender o que se diz, por que se diz e como se 

diz. O sentido se perfaz por um processo de integração do novo ao 

sistema de referências do aluno. O ritmo com que isso ocorre não 

pode ser o da leitura rápida e imediatamente substituída por outra, tal 

qual ela se processa nos meios eletrônicos digitais. A escola deve ser 

justamente o espaço de processamento dessas informações, visando ao 

conhecimento mais elaborado e consistente, e também lugar de 

resistência aos esquemas fragmentados, fugazes, lineares, epidérmicos 

de apreensão. (p. 121)  

  

 No rastro dessas considerações22, pode-se reconhecer que o ensino de produção 

de textos narrativos não pode ocorrer sem que o tempo seja considerado um fator 

importante no planejamento. O processo que levaria a alcançar a amplidão do “arco 

hermenêutico”, nas bases propostas por Paul Ricoeur não se desenvolve a pleno vapor.   

  Chegamos, então, ao ponto em que a discussão se afunila, porque 

evidentemente é necessário supor uma ponte entre as teses de Ricoeur e o ensino de 

produção escrita de narrativas.  

 A primeira questão a ser tratada liga-se ao fato de que uma teoria hermenêutica 

está costumeiramente associada à problemática da interpretação. A segunda é que a 

tripla constituição da Mímesis — prefiguração, configuração e refiguração — realizam 

um percurso dialógico que vai do autor ao leitor. Por fim, uma terceira questão que 

poderia surgir vem do fato de que os pressupostos exigidos pelo círculo da Mímesis e 

que fundamentam o conceito de identidade narrativa estão associados: 1)  a um certo 

domínio da linguagem e um certo nível de experiência que permitam reconhecer e 

identificar os dados da realidade e os símbolos que o referenciam (prefiguração); 2) a 

um certo repertório cultural que permita reconhecer a dinâmica da criação poética, ainda 

que minimamente (configuração); 3) a uma certa bagagem de experiências que faça 

repercutir o trabalho da obra, a história, provocando a reinterpretação do mundo da vida 

(reconfiguração).  

                                                             
21 A autora cita em referência: GERALDI, João Wanderley (org). O texto na sala de aula. São Paulo: 

Ática, 1999.   

22 A temática do constrangimento do tempo nas atividades escolares, particularmente no 

ensino/aprendizagem de leitura e escrita, como fator de grande relevância tem sido estudada e investigada 

há alguns anos pelo Grupo Linguagem na Educação da FEUSP, sob coordenação da profa. Neide Luzia 

de Rezende.  
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 Como se procurou esclarecer no Capítulo 1 o ensino de produção de textos 

narrativos desenvolveu sua didática a partir da Retórica, incorporando a ela, anos mais 

tarde, a abordagem Estruturalista.   

Dessas influências, pode-se dizer que a produção de textos narrativos ainda se 

ocupa e, quase exclusivamente, da Mímesis 1: a prefiguração do campo prático. A 

prova disso é que o estudo da narrativa na educação básica costuma valorizar aquelas 

perguntas às quais Ricoeur compreende como a tomada de conhecimento acerca da 

ação: Quem? O quê? Quando? Onde? Por quê? Como?  A resposta a essas questões e o 

preenchimento delas através de exercícios de predicação dos agentes (pelos adjetivos) e 

das circunstâncias (pelos advérbios) são, quase sempre, todo o trabalho desenvolvido.  

No caso da Mímesis 2: configuração da narrativa, há duas características 

reconhecíveis. A primeira delas é que se dá muita importância à ordenação cronológica 

dos eventos sem que se faça um trabalho de seleção e organização do material a ser 

narrado com vistas à produção de uma coerência que indique um sentido possível — 

nem mesmo à passagem da felicidade à infelicidade ou da infelicidade à felicidade 

como ensina a Poética de Aristóteles.  

A segunda é que o trabalho de escrita quase sempre focaliza um único episódio, 

em razão da quantidade de texto que se limita a uma ou duas páginas e também do 

tempo de aula e de correção pelo professor. Assim, mais uma vez recorrendo à Poética, 

esse trabalho é pouco efetivo porque não ajuda o estudante a elaborar os episódios, 

articulando-os em uma perspectiva moral, por exemplo. Como afirma Aristóteles 

(1993), para mantermos a comparação, “dos mitos e ações simples, os episódicos são os 

piores. Digo ‘episódico’ o Mito em que a relação entre um e outro episódio não é 

necessária e nem verossímil. Tais os Mitos de maus poetas (...)” p. 57) 

Quanto à Mímesis 3: refiguração da prática, ainda que a escrita de um estudante 

não visasse o público, nem mesmo os colegas da sala, seu trabalho, ao final, além da 

leitura exclusiva do professor, deveria ser confrontado com a obra de algum escritor23 

                                                             
23 Vale mencionar uma experiência interessante. Em um trabalho de assessoria didática a professores do 

ensino fundamental, sugeri que se pedisse aos alunos um pequeno texto que contasse algo da própria 

biografia. Com a intenção de que os professores se pusessem a escrever também, sugeri que após a leitura 

dos textos, fosse realizado um mapeamento das questões principais. Com essa lista, iniciou-se uma 

discussão com a finalidade de encontrarmos histórias e provérbios tradicionais da cultura popular e 

histórias de grandes escritores. Desse levantamento, extraiu-se um conjunto de textos que foram lidos e 

discutidos pelos professores. Depois disso, os professores foram levados a escrever histórias que fossem 

uma espécie de generalização de algumas das histórias pessoais, fazendo um diálogo com a literatura 

estudada. Os textos foram lidos e revisados. Finalmente, as histórias escritas pelos professores foram lidas 
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ou com alguma realidade da vida prática. O fato é que, quase sempre, o trabalho 

proposto não tem uma ligação importante com a realidade dos estudantes. Muitas vezes, 

aliás, as propostas de escrita limitam-se a esclarecer as delimitações de extensão do 

trabalho, do tipo de linguagem, de algumas características estruturais típicas de algum 

gênero etc. e, quanto ao tema, que, quase sempre, parece resultar de uma suposição do 

professor acerca dos interesses dos alunos.   

Assim, o que se pode notar é que o conhecimento das teses de Paul Ricoeur 

poderia levar a um melhor nível de aproveitamento do tratamento do material narrativo. 

Isso resultaria em produções mais significativas, porque o professor teria de pensar em 

um processo capaz de abarcar o círculo da Mímesis.  

Esse trabalho desenvolvido com devido planejamento e depois de um certo 

tempo poderia trazer reflexões acerca das mudanças no modo de ser e de usar a 

linguagem verbal. Nesse sentido, o trabalho sobre si mesmo que atingiria os alunos de 

forma indireta e até mesmo velada, muito provavelmente os levaria a refletir sobre suas 

identidades.  

Um outro fator importante é que, de algum modo, o exercício narrativo poderia 

ajudar a reconstituir a própria história pessoal feita de fragmentos e passagens mal 

explicadas acerca das origens familiares, por exemplo. Os pesquisadores da Pedagogia 

Crítica do Hip-Hop24, por exemplo, costumam salientar a função “curativa” que a 

narrativa desempenha entre os jovens afetados pela marginalização.  

  Claro está que em uma sociedade como a brasileira com níveis tão profundos de 

desigualdades sociais, a escola tem um papel fundamental na construção de 

possibilidades de estruturação da vida pessoal, a despeito dos problemas crônicos que a 

afeta. Dentre essas possiblidades, destacam-se a busca de meios de expressão das 

                                                                                                                                                                                   
para os alunos que reagiram a elas, afirmando identificações com uma personagem ou com uma situação, 

sem saber dos bastidores. Tal foi o sucesso da estratégia que muitos quiseram cópias dos textos para 

guardar e ler depois. Do mesmo modo, começou a surgir entre os professores certos comentários acerca 

do desejo de escrever e até mesmo da vontade de repetir a estratégia. Enfim, em uma medida muito 

pequena ocorreu uma reconfiguração pelos alunos, que reconheceram em uma história inventada uma 

semelhança com a sua; e, no caso dos professores, o que se viu foi o trabalho de configuração de 

narrativas visando a um efeito de sentido em seus alunos.  

24 O norte-americano Marc Lamont Hill é uma referência nas pesquisas sobre essa pedagogia., conforme 

o apresenta Mônica do Amaral, professora livre-docente da FE-USP:  seu trabalho “insere-se na mesma 

tradição de pesquisa etnográfica nas escolas, ensejada pelo multiculturalismo crítico, tomando o Hip-Hop 

não apenas como estratégia de ensino “culturalmente relevante”, mas, sobretudo como Salienta Gloria 

Ladson (...) como sendo fundamental para o desenvolvimento da identidade, contribuindo, desse modo, 

para o engajamento da juventude negra e latina nos EUA com a educação. In: Hill, M.L. Batidas, rimas e 

vida escolar: pedagogia Hip-Hop e as políticas de identidade. Petrópolis, RJ : Vozes, 2014, p. 9.  
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angústias e insatisfações, das experiências de desrespeito, ofensa, rebaixamento que 

impedem o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança fundamentais não só em 

termos íntimos, mas também nas inter-relações sociais. Não se trata, necessariamente, 

de imaginar curativos, mas de humanizar por meio de estratégias de reconhecimento. 

 Por fim, cabe dizer que a preocupação excessiva com o conhecimento científico 

e com os resultados finais a serem alcançados no ENEM ou nos vestibulares não podem 

constranger nem o tempo e nem o espaço necessários ao desenvolvimento dos saberes 

artísticos. 

Vale pensar sobre a condição humana na atualidade e se, de fato, as respostas 

para as nossas dificuldades virão da ciência e da técnica. Nesse caso, só a reflexão 

filosófica pode nos ajudar. Eis a contribuição de Franklin Leopoldo e Silva (2009): 

O caráter inacabado da modernidade poderia indicar a esperança 

inerente a uma tarefa ainda por cumprir. Mas pode indicar também 

que o ser humano — indivíduo e sujeito, tal como o concebeu o 

humanismo moderno — está prestes a ser superado antes mesmo de 

ser ter realizado completamente. Tudo se passa como se o homem 

estivesse para ser ultrapassado antes de ter afirmado totalmente as 

qualidades que a modernidade lhe atribuiu, antes de encarnar o valor 

que expressaria a humanidade. Mas esse além-do-homem, esse pós-

humano que talvez esteja por advir, não é fruto do esgotamento das 

possibilidades humanas ou demasiado humanas, como se pode 

depreender de Nietzche. Antes, seria o caso de dizer que o processo de 

invenção do pós-humano é um processo de recusa do humano, uma 

atitude que consiste em evitar a experiência do humano. Nesse 

sentido, não é propriamente algo que supera o homem, mas sim 

alguma coisa produzida por ele, pela capacidade de sua razão teórica e 

pela incapacidade de sua razão prática. (p. 87) 
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Considerações Finais 

  

 Não se pode esperar respostas definitivas e nem completas aos problemas que 

atravessam nossa vida e nossas práticas profissionais. Mas também não se pode deixar 

de buscá-las por dever e por prazer de encontrar tanta coisa no trajeto.  

  Assim, o que esse trabalho buscou revelar é que há caminhos para um 

aprimoramento do ensino de narrativas. E que esses caminhos, iluminados por 

abordagem teórica consistente podem levar a um novo significado dessa prática escolar.  

 A obra de Paul Ricoeur mostra que há muito o que se estudar e pesquisar a 

respeito dos conhecimentos que a produção de textos narrativos pode proporcionar a 

crianças e jovens. Contudo, antes mesmo, de buscarmos uma relação entre as teses de 

Ricoeur e possíveis questões de ensino há problemas elementares a serem enfrentados. 

 Um desses problemas básicos diz respeito ao fato de que não há uma narrativa a 

ser estudada ou aprendida, nem do ponto de vista formal e nem do ponto de vista da 

variedade de finalidades que a narrativa possa atender. Por conseguinte, uma das 

questões de ensino a ser considerada é o fato de que existem muitas e diferentes formas 

de narrar. As estruturas típicas das narrativas curtas e as estruturas dos romances, por 

exemplo, não são as mesmas e, por isso é fundamental pensarmos em ensinar estruturas 

e não em uma única forma padrão. Vale dizer que essas variações não estão apenas 

associadas aos gêneros textuais como eles vêm sendo estudados. A narrativa de 

aventura ou de mistério, por exemplo, não se desenvolve do mesmo modo em um 

romance e num conto. Essas mesmas narrativas, ainda, modificaram-se historicamente, 

portanto, uma narrativa de aventura do século XVIII – como Robinson Crusoé — 

responde a expectativas de seu tempo, mas pode não corresponder às expectativas que 

um jovem tenha em relação a um enredo de aventura, hoje. Não se pretende dizer com 

isso, nem que o romance de Daniel Defoe não seja interessante ou que não deva ser 

estudado porque é antigo e por isso ultrapassado. Menos ainda que as escolhas e gostos 

juvenis, somente pelo fato de serem contemporâneos, tenham qualidades excepcionais. 

O que se quer dizer é que o professor deve conhecer e estudar tanto a narrativa 

tradicional quanto suas transformações histórico-culturais. Essa preocupação com a 

história de cada gênero narrativo é uma das contribuições da abordagem hermenêutica 
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de Paul Ricoeur, porque leva ao reconhecimento das transformações que a própria 

humanidade e não só a literatura produziram nos modos de compreender a experiência 

humana. Não só isso, mas a ideia de que aquilo que se pode elaborar em um texto curto 

não é o mesmo que se pode elaborar em um texto longo, onde as exigências da mímesis 

se tornam outras. Assim, a elaboração de uma certa quantidade de tempo e de situações 

diversas em um plano de coerência e coesão como se exige no romance é muito 

diferente da elaboração do recorte que o conto ou crônica modernos podem promover.  

 Outro problema a ser considerado é que as narrativas a serem estudadas não são 

apenas as literárias. As narrativas estão presentes em muitos lugares, funções e também 

suportes. Muito se tem falado sobre as narrativas digitais, as narrativas como  

metodologia de pesquisa etc. E a escola não forma o escritor, principalmente nos 

padrões que essa atividade se desenvolve atualmente. O escritor é um profissional e tem 

uma relação com o público mediada pelos editores em uma complexa rede de interesses, 

principalmente comerciais.  

Importante chamar a atenção para o fato de que a associação entre identidade 

pessoal e identidade narrativa proposta por Paul Ricoeur não se relaciona diretamente à 

problemática psicológica que se manifesta de muitos modos no processo de constituição 

identitária que marca o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Uma coisa é o uso 

que um psicólogo ou psicanalista possa fazer da produção escrita de uma criança ou 

jovem em seu trabalho clínico, mas essa não é prerrogativa que se estende ao professor 

que não tem autoridade e nem formação para isso. Vale ressalvar que a abordagem de 

Paul Ricoeur é filosófica e por isso pode servir de aparato teórico a um trabalho clínico, 

mas este não é seu objetivo imediato. Embora pareça claro que o trabalho de elaboração 

da experiência humana que se dá no processo de imitação da realidade pela via da 

narrativa beneficia o sujeito envolvido e esses benefícios incluem níveis de 

autoconhecimento muito importantes a adolescentes e jovens.  

Outro aspecto que merece ser discutido e pesquisado diz respeito ao uso do 

tempo e sua distribuição no programa de ensino de Português. O trabalho com produção 

escrita de narrativas é processual e leva tempo. Não se pode pedir a alguém que escreva 

um conto em quarenta e cinco ou cinquenta minutos, partindo do nada. O trabalho de 

escrita envolve pesquisa, observação, aproximação de algumas coisas e realidade, 

experimentação formal e de linguagem. Por isso mesmo é um trabalho de caráter 

laboratorial ou de oficina. A escola deveria ter um “escritório” com todos os materiais e 
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condições necessárias ao trabalho de escrita como mantém laboratórios de ciências, por 

exemplo. Isso significa dizer que as teses de Paul Ricoeur indicam um trabalho 

minucioso, feito de idas e vindas sobre o material a ser narrado. Assim, o tempo de 

trabalho e a própria ideia de que narrar é um trabalho têm grande importância na 

significação do ensino de escrita. O produto de um trabalho pessoal tem valor diferente 

do produto de um mero exercício. 

Indiscutivelmente, o exercício de escrita e os hábitos de leitura do professor 

fazem muita diferença para o ensino. Um professor que elabora o material de sua 

experiência pessoal e desenvolve o hábito de escrever compreende o processo e aprende 

questões importantes sobre a elaboração e sobre o movimento que a mímesis desenha. 

Aliás, essa seria uma boa prática a ser incentivada nos programas de formação 

continuada de professores, tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino. 

Não se pode deixar de falar sobre a avaliação da produção de textos narrativos, 

caso a pensemos sob os princípios discutidos aqui. Os critérios costumeiramente usados 

para avaliar necessitam ser revistos, se esses textos forem produzidos processualmente e 

se houver expectativas relacionadas à produção de sentidos mais amplos.  

Enfim, como se procurou mostrar, há muito ainda a se pesquisar a fim de que se 

possa estabelecer diretrizes metodológicas suficientes para sustentar a narrativa e os 

conhecimentos que ela produz em lugar elevado entre os ensinamentos escolares, 

particularmente nos cursos de língua.  

Espera-se que a discussão aberta pelo presente trabalho possa ser ampliada e 

desenvolvida em outras pesquisas. 
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