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CARTA AO PROFESSOR 

CARO EDUCADOR,

É com prazer que a Edipar apresenta, aqui, este Manual Digital do Professor para 
a obra O melhor de Nelson Rodrigues. Trata-se de uma proposta que visa contribuir 
para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela leitura, contan-
do com a sua mediação e a da escola. 

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é 
um ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de compe-
tências e habilidades que devem ser trabalhadas na escola, por meio de estratégias 
e projetos que possibilitem a crianças e jovens compreenderem a leitura como uma 
prática social, uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comunicação com 
aqueles com quem se relacionam, mas a compreensão de si próprios e do mundo 
em que vivem. 

Este Manual é um convite à educação literária, aquela que, como define o educa-
dor espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das obras e dos 
autores e autoras mais significativos do cânone literário, mas, também e sobretudo, 
para a aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de análise dos textos, para 
o fomento da experiência literária em torno de diferentes tipos de texto e, inclusiva-
mente, para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” (LOMAS, O valor das 
palavras II, 2006). 

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, em 
casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida escolar, 
pois acreditamos que aprender a ler é muito mais que aprender a decifrar palavras. 
Nessa perspectiva, este Manual será sempre uma entre as inúmeras possibilidades 
de trabalho para a construção de um leitor autônomo.

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro O melhor de Nel-
son Rodrigues como um ponto de partida para sua programação do ensino da leitu-
ra em sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades para oferecer aos seus 
alunos razões e opções para ler, multiplicando e diversificando situações de leitura 
que, sabemos, são infinitas. Quanto mais ricas e variadas elas forem, mais chances as 
crianças e os jovens terão de aprender por meio dos textos que leem.

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de 
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e esti-
mular as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na con-
dição formativa da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como 
possibilidade de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser humano. 
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Esperamos que este Manual se constitua numa ferramenta de acesso à língua 
escrita e à compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de 
todas as matérias do currículo escolar como para a construção de cidadãos atuantes 
na sociedade em que vivemos. 

Edipar
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CRIADOR E CRIATURA

“Óbvio ululante” virou uma daquelas expressões corriqueiras registradas pela ca-
neta frenética de Nelson Rodrigues, em várias ocasiões em que ele resolvia colocar a 
tinta sobre o papel. A expressão, imortalizada pela voz e pelo pensamento do autor, 
ainda contém certo grau de significação, sobretudo quando se trata de apresentar a 
clara importância que ele possui. Sim, é “óbvio ululante”, verdade absoluta, fato in-
contestável que Nelson Rodrigues figura como um dos grandes escritores da trama 
literária brasileira.   

Filho de Maria Esther e Mário Rodrigues, Nelson Falcão Rodrigues nasceu em 
1912, em Recife, e por lá ficou apenas cinco anos, quando se mudou com a família 
para o Rio de Janeiro, onde se consagraria escritor, jornalista e dramaturgo — e uma 
das referências canônicas do cenário literário nacional. Na capital fluminense, residiu 
até sua morte, em 1980, aos 68 anos. 

 Iniciou carreira de jornalista aos 13 anos de idade, quando começou a trabalhar 
como repórter policial, trazendo, quem sabe, a herança genética do jornalismo que 
corria nas veias de seu pai. Sua estreia ocorreu no jornal A Manhã, criado por seu 
pai, e que, mais tarde, já com o nome A Crítica, traria encantos e desalentos — no 
caso destes, a trágica morte de seu irmão, Roberto Rodrigues, assassinado nas ins-
talações do jornal, em 1929.

 Nelson trabalhou como cronista esportivo no jornal O Globo e contribuiu tam-
bém, a partir dessa época, para os jornais Correio da Manhã, O Jornal, Última Hora, 
Manchete Esportiva e Jornal do Brasil. 

As experiências profissionais de Nelson Rodrigues, sobretudo como repórter po-
licial, mas não somente, deram-lhe um arcabouço riquíssimo de expressividades e 
temas para a produção de seus contos, crônicas e peças teatrais. Permeado pela 
realidade metropolitana do Rio de Janeiro, do alto ao baixo “clero”, o autor fez um 
verdadeiro escrutínio da sociedade carioca. 

Dono de uma linguagem vulgar, venenosa e, para muitos, rasteira, o autor mes-
clou sua personalidade para lá de polêmica com o que havia de mais realista em seu 
cotidiano. Nelson extraiu desse contexto suas histórias de amores e paixões; mortes 
e adultérios; fatos e atos futebolísticos, incorporando aos seus textos tudo aquilo 
que só se pode ver descortinando a realidade. 

Com olhar atento e crítico, fez de sua escrita elemento de representação real do 
ser humano e, com isso, suscitou admiração, mas também repúdio, sendo adorado 
e odiado por muitos. Para uns, Nelson estava entre os mais geniais; para outros, po-
rém, sua produção e sua pessoa representavam o que havia de mais intolerável no 
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âmbito artístico. Entretanto, são exatamente essas caracterizações que enquadram 
nosso autor como sujeito para o encontro.

Entre os trabalhos mais primorosos do autor estão as obras A vida como ela é, 
Asfalto selvagem, O óbvio ululante, À sombra das chuteiras imortais, A dama do 
lotação, Complexo de vira-latas, além de outras que marcaram a literatura nacional. 

Além do trânsito magistral no gênero narrativo, a estética rodriguiana teve reco-
nhecimento em outros gêneros, como o discurso artístico teatral, que consagrou o 
autor como uma genialidade cultural e uma das mais importantes faces referenciais 
da história da dramaturgia brasileira.

Estreou no gênero com a peça A mulher sem pecado, todavia, seu trabalho de 
maior envergadura foi Vestido de noiva, no qual seu experimentalismo artístico, com 
a tragédia psicológica e com a mistura cênica de planos, inauguraria um novo forma-
to para a linguagem teatral no Brasil. 

Sobre o autor, como se pode notar, é evidente e inequívoco o seu reconhecimen-
to como um dos grandes nomes das artes brasileiras, fazendo corpo com a plêiade 
que figura nesse cenário literário do modernismo brasileiro, como Clarice Lispector, 
João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Não só por isso, mas também, 
Nelson Rodrigues torna-se mais do que fundamental para se compreender as ce-
nas do percurso cultural brasileiro. Tendo em vista o lastro vastíssimo da produção 
artística do autor, subsidiada por vários gêneros literários, o teatro, o romance, o 
conto, a poesia e, sobretudo, a crônica jornalística — associada ao intenso percurso 
profissional como periodista —, é que se põe à prova a necessidade de reunir O 
melhor de Nelson Rodrigues em uma coletânea, dando aos leitores a possibilidade 
de se apropriarem, a um só respiro, do que há de mais representativo no conjunto 
de suas obras.  

O livro de que aqui dispomos faz parte da relevante história literária brasileira. O 
acervo para a composição de O melhor de Nelson Rodrigues, reunido a partir de 
uma curadoria criteriosa, traz importantes textos da larga produção do artista, obras 
com as quais o leitor pode passear, como um flâneur, pela urbe carioca e experimen-
tar, em aparente contraste, a vida moderna do contexto do autor.

A organização da coletânea ficou a cargo de Janaína Senna, editora e tradutora 
com quase duas décadas de carreira no mercado editorial brasileiro. Responsável 
pelo catálogo nacional do grupo Ediouro, Janaína é mestre e doutora em literatura 
brasileira e história literária, pós-doutora em crítica textual e tem larga experiência 
com a preparação e edição de originais. Já trabalhou em inéditos de Rubem Fon-
seca, Carlos Heitor Cony, Laurentino Gomes e diversos outros autores contempo-
râneos; atuou junto à equipe de especialistas do Instituto de Estudos Brasileiros 
(IEB-USP) na fixação de texto dos livros de Mário de Andrade e João Guimarães 
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Rosa; está à frente da seleção e publicação anual de livros inéditos de uma parceria 
da Nova Fronteira com a Amazon, o Prêmio Kindle; coordenou a coleção Clássicos 
para Todos, em parceria com a Saraiva; além de ter traduzido cerca de trinta livros do 
inglês, francês, espanhol e catalão e organizado antologias selecionadas em progra-
mas de governo.

Nas obras aqui compiladas e colocadas, quando possível, em ordem cronológica 
de produção, encontram-se os recorrentes temas de Nelson Rodrigues; suas frases 
emblemáticas — escritas como aforismo —, que ora servem como julgamento acer-
ca do comportamento de sociedade, ora funcionam como ponto de inflexão para 
suas ironias; e seu humor picante, muitas vezes, de teor conservador. Tudo isso reuni-
do em 36 textos divididos em gêneros como teatro, contos e crônicas, que cumprem 
a belíssima função de revelar os assuntos preferenciais do escritor e servem como 
criteriosa representação da sociedade brasileira.

O primeiro texto da obra, a peça teatral “A falecida”, que traz em suas cenas uma 
trama de inveja, traições e obsessões, tem como discussão principal questões que 
envolvem a configuração das relações humanas na intimidade e no meio social. A 
história gira em torno de Zulmira, dona de casa do subúrbio carioca que se vê às 
voltas com a certeza de que vai morrer e a decisão de preparar um enterro de fazer 
inveja à vizinhança, especialmente a sua prima Glorinha.

Somam-se ao texto dramático, em consonância com as temáticas nele presentes, 
alguns contos que foram publicados durante o período em que o autor trabalhou 
no jornal Última Hora: foram dez anos produzindo textos em uma coluna chamada 
“A vida como ela é”. Os contos, aqui selecionados, cumprem, em cada uma das 12 
narrativas, a função de revelar a matéria-prima temática com a qual trabalhava o es-
critor: dilemas amorosos e morais; preconceitos de todas as espécies; sentimentos 
e desejos controversos, como a inveja, posicionamentos sociais e questões sobre a 
sexualidade humana. 

Adentramos, aqui, por meio de breves impressões, em alguns contos presentes na 
obra. Em “O inferno”, primeiro conto da coletânea, Nelson Rodrigues elabora, com 
tratamento linguístico impecável, uma análise detalhada de fatos e ações do coti-
diano que retratam espaços, personagens e atitudes muito verossímeis, dando ao 
gênero literário um significativo valor estético na representação da realidade. Nesse 
conto, estão presentes Romualdo, Lucília e Odésio, personagens que garantem o 
desenrolar de uma trama trágica e conflituosa, capaz de gerar uma série de reflexões 
de âmbito social para o leitor.

 Romualdo envolve-se com a viúva Lucília em uma relação extraconjugal, enquan-
to ela, Lucília, além de exercer o papel de amante, é mãe zelosa de Odésio, um 
garoto de 12 anos de idade.
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 Lucília era dividida pelo imenso medo de que seu filho descobrisse seu caso e 
pela paixão avassaladora que sentia pelo amante. Por vezes, sentia-se culpada por 
não estar presente na vida de Odésio, quando, por exemplo, ele se machucara em 
uma brincadeira com os amigos. Com o fim do relacionamento extraconjugal, a mu-
lher passa a ser menosprezada pelo outrora amante e cai em uma profunda tristeza, 
tendo o filho como espectador de todo o seu sofrimento. 

O menino vai ao encontro de Romualdo, se identifica ao sujeito e, como último 
desejo, pede que ele reate o romance com a mãe; após o pedido, atenta contra a 
própria vida. Odésio se recorda de algo que escutara uma vez: 

“O ‘último’ pedido de alguém, justamente por ser o ‘último’ é al-
guma coisa de terrível e sagrado, que cumpre obedecer, sob pena de 
maldições tremendas.” (p. 102).

Nessas narrativas curtas e de temas corriqueiros, mas carregados de dramaticida-
de, a vida é apresentada pelo contista estabelecendo um laço íntimo com o contex-
to do autor. As imagens do cotidiano que inspiram Nelson são reproduzidas pela 
ficção em um retrato fiel da vida como ela é, exposta livremente em folhetins, nos 
periódicos diários. Sendo assim, as histórias dos contos selecionados nesse livro per-
mitem ao leitor um encontro com a veia mestra de Nelson Rodrigues, a observação 
aguçada da “realidade” do Rio de Janeiro da segunda metade do século XX.

Uma das temáticas mais encontradas nesse compêndio é o adultério. Se, em Ma-
chado de Assis, a traição é veiculada como suspeição e dúvida, pontos-chave para 
a eternidade do autor — conforme já é de conhecimento de todos —, em Nelson 
Rodrigues, o adultério ganha transparência, como se verá com mais detalhes. 

O conto “O decote” — no qual Nelson brinda o leitor com a imagem de Clara, es-
posa de Aderbal, que, segundo a sogra, andava “fazendo os piores papéis” (p. 144) 
— traz um retrato da violência real e simbólica sofrida pelo gênero feminino e pos-
sibilita ao leitor refletir sobre a construção do imaginário coletivo acerca da mulher. 
O conto abre espaço para discussões profícuas sobre cidadania e direitos humanos.

 Alertado sobre a infidelidade da esposa pela mãe, que exigia o fim do casamento 
de 16 anos, Aderbal, pai dedicado, dizia que jamais se separaria da mulher, em razão 
da filha, mesmo tendo “anuência” do comportamento adúltero da esposa. Entretan-
to, um dia, após uma discussão em que Clara confessa todas as suas traições e sua 
filha revela não amar a mãe, Aderbal resolve dar um fim trágico ao seu sofrimento, 
assassinando sua mulher.
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Outro conto da coletânea intitula-se “A dama do lotação”: Carlinhos, após dois 
anos de casamento com Solange, desconfia que está sendo traído, apesar de apa-
rentarem felicidade. Ao desabafar com o pai a respeito de suas desconfianças, Car-
linhos jura matar a esposa caso suas dúvidas sejam confirmadas: “— Se for verdade 
o que eu desconfio, meu pai, mato minha mulher! Pela luz que me alumia, eu mato, 
meu pai!” (p. 103).

Um dia, ao conversar com o amigo Assunção, este lhe informa que encontrara So-
lange em um lotação (micro-ônibus que realiza transporte público), na noite anterior. 
Questionada pelo marido, Solange nega o encontro:

 

Carlinhos não disse mais uma palavra; lívido, foi ao gabinete, apa-
nhou o revólver e o embolsou. Solange men tira! Viu, no fato, um sinto-
ma a mais de infidelidade. A adúltera precisa mesmo das mentiras des-
necessárias. Vol tou para sala; disse, à mulher, entrando no gabinete: 

— Vem cá um instantinho, Solange. 
— Vou já, meu filho. (p. 105).

Embebido pelo ciúme, Carlinhos acusa a esposa de infidelidade e, quando ame-
aça matar Assunção, ela confessa: “— Ele não foi o único! Há outros!” (p. 106). So-
lange confessa que um mês após o casamento, todas as tardes, apanhava o primeiro 
lotação que passasse e escolhia um cavalheiro para consumação do adultério. Estar-
recido, o marido se declara morto para o mundo, deita na cama vestido com paletó, 
gravata e sapatos, mãos entrelaçadas e pés juntos, enquanto Solange apanha um 
rosário e senta-se perto da cama: “(...) aceitava a morte do marido como tal; e foi 
como viúva que rezou” (p. 108).

Como se pode perceber, os textos presentes nessa coletânea envolvem fascinan-
tes histórias sobre a configuração social e as relações pessoais nela inseridas. Esse 
fenômeno tem sequência na última parte do livro, na qual estão incluídas algumas 
das melhores crônicas do autor pernambucano. São 22 textos que percorrem desde 
assuntos políticos aos temas esportivos, passando também por questões humanas e 
pessoais. Neles, o cronista construiu uma linguagem que possibilita ao leitor transitar 
por questões ordinárias da vida, mas, ao mesmo tempo, ampliar seus saberes acerca 
da identidade nacional. Para um leitor atento às crônicas de Nelson Rodrigues, a 
experiência de leitura é uma revisão do senso comum e uma elaborada experiência 
de reflexão sobre a sociedade brasileira.
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MOTIVAÇÃO DO ESTUDANTE PARA A LEITURA 

Ao longo do tempo, definir juventude sempre foi uma tarefa complexa, entretanto, 
fazê-lo na geração atual se tornou algo mais do que arriscado. Em relação à juventude 
de hoje, as simples categorizações biológicas, etárias ou sociais se perdem pelo grau 
de complexidade que envolve o contexto. Esses jovens vêm cingidos pelas questões 
geracionais e pelas circunstâncias culturais de um mundo aberto e dinâmico que in-
corpora novos códigos e modelos comportamentais, apresentados por maneiras ou-
tras de ler velhos discursos. Sendo assim, nada mais instigante e provocador, na atu-
alidade, do que percorrer, na linha histórica, os modos de representação e transfor-
mação social desses discursos. De acordo com Mikhail Bakhtin, filósofo da linguagem 
humana, existe uma relação íntima entre linguagem e sociedade, assim, a maneira 
como nós construímos nossas interações no mundo passa por essa questão dialógica. 

Nesse sentido, a leitura dos contos, das crônicas e da peça de teatro de Nelson 
Rodrigues, reunidos aqui nesse compêndio, é um encontro nada trivial com a histó-
ria da formação social brasileira, tendo como metonímia a região sudeste do país, 
mais especificamente o Rio de Janeiro. As motivações para a leitura das obras aqui 
reunidas são várias, mas essa, o resgate de um modo de ser configurado pela lingua-
gem artística e confrontado, sem anacronismos, pelo imaginário contemporâneo, 
por si só, conduzirá os alunos do Ensino Médio a um mergulho em temáticas muitas 
vezes por eles questionadas.

Nelson Rodrigues abordou a seu modo, a seu tempo e, sobretudo, à sua lingua-
gem, temas plurais que hoje ganham discussão no campo social e educacional. Nel-
son falava, por exemplo, sobre bullying — sem deixar sua crítica pessoal ao ato — 
muito antes de o termo ser utilizado e desenvolvido como problema. Esse é um dos 
temas (o qual se pode extrair da crônica “Fui um menino de paixões de ópera”) em 
que o autor brinda o leitor com as reminiscências de um amor não correspondido, 
uma espécie de crush nos dias atuais. Contudo, para além dessa paixão platônica, 
o enredo tem como um dos pontos centrais outro sofrimento. O protagonista da 
narrativa, um garoto pré-adolescente, é exposto e humilhado, reiteradamente, por 
uma professora que insiste em criticar, na frente de seus colegas, suas intimidades.

Quando fui apanhar o giz, a professora me puxou: — “Menino, você 
não lava as orelhas, menino?” E fez um escândalo para a classe: — 
“Nunca tomou banho?” Exultava: — “Olha aqui o pescoço! Vem cá. 
Deixa eu ver as unhas. Mostra, anda!” Naquele momento, tive a sen-
sação da nu dez pública. (p. 181).
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Por tratar de temáticas variadas, trabalhadas por elementos do cotidiano atem-
poral da vida em sociedade, o livro habilita-se a dialogar com a juventude leitora, 
representada em seus conflitos, e propicia a percepção das muitas nuances que 
englobam a riqueza do trabalho literário rodriguiano — quando extrai, de situações 
triviais, ordinárias e, ao mesmo tempo, humanamente complexas, desenvoltura ar-
tística. Basta, por exemplo, duas primas vizinhas não se cumprimentarem mais — ou 
uma cartomante levantar uma suspeição — para se despertar uma obsessão que 
pode valer a vida. Nesse enredo, fofoca, moral e individualismo norteiam o compor-
tamento dos personagens, desvelando o pensamento de uma sociedade marcada 
pela hipocrisia, resultado de uma formação cultural cuja máscara, segundo o autor, é 
a principal indumentária utilizada. Essa é a história da peça teatral “A falecida”, mais 
um texto apresentado na coletânea. 

Alguns pesquisadores acreditam ter sido na Grécia que surgiram as máscaras tea-
trais; outros sugerem ter sido no teatro da China antiga. Qualquer que tenha sido 
a origem do uso das máscaras, o fato é que elas sempre estiveram simbolicamente 
associadas à noção de persona e à ideia de representação de papéis. A questão 
dialoga com o que sugeriu Nelson Rodrigues na peça, a perspectiva de que as más-
caras sociais visam encobrir a verdadeira face da vida e das relações humanas. O 
tema encontra-se mais do que atual e propício para ser debatido com os jovens es-
tudantes em sala de aula, tendo em vista que as questões que perpassam o enredo 
fazem parte de um cotidiano que hoje é reproduzido nas redes sociais. Dessa forma, 
são ações e atitudes humanas analisadas e refletidas pela juventude contemporânea 
a partir dos perfis que circulam no ciberespaço verdadeira representação de uma 
sociedade cada vez mais personalizada culturalmente.

Toda a diversidade de assuntos presentes no livro torna a antologia excelente fer-
ramenta para o debate sobre o tema “Diálogos com a sociologia e a antropologia”. 
Isso porque a maturidade dos alunos na fase escolar do Ensino Médio os coloca em 
condição de pensarem criticamente acerca dos assuntos trabalhados na obra do 
autor. Esses jovens estão aptos a construírem reflexões persistentes e assumirem 
o protagonismo de questões que envolvem a experiência de leitura dos textos de 
Nelson Rodrigues. 

Segundo os postulados apresentados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
concernentes às habilidades potencializadas pela linguagem artística, 
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A Arte, enquanto área do conhecimento humano, contri-
bui para o desenvolvimento da autonomia reflexiva, criativa 
e expressiva dos estudantes, por meio da conexão entre o 
pensamento, a sensibilidade, a intuição e a ludicidade. Ela é, 
também, propulsora da ampliação do conhecimento do su-
jeito sobre si, o outro e o mundo compartilhado. É na apren-
dizagem, na pesquisa e no fazer artístico que as percepções 
e compreensões do mundo se ampliam e se interconectam, 
em uma perspectiva crítica, sensível e poética em relação à 
vida, que permite aos sujeitos estar abertos às percepções 
e experiências, mediante a capacidade de imaginar e ressig-
nificar os cotidianos e rotinas. (BNCC, 2018, p. 482).

Portanto, a leitura de O melhor de Nelson Rodrigues vai propiciar aos estudantes 
incontáveis ganhos pessoais — entre autonomia, autoconhecimento e pensamento 
crítico — que certamente terão reflexos no âmbito de sua vida escolar e social, con-
forme preconiza a BNCC.
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OS GÊNEROS DO DISCURSO E OS TEMAS

O que significa trabalhar a leitura no contexto contemporâneo?
A formação de jovens capazes de contribuir para a construção de uma sociedade 

mais igualitária, inclusiva, sustentável e ética passa, entre vários outros fatores, pela 
formação de leitores críticos e atentos à relação dialética existente entre lingua-
gem e mundo. 

Os novos formatos de linguagens, potencializados pelas mudanças tecnológi-
cas, trouxeram desafios para a formação de leitores na contemporaneidade, uma 
vez que a leitura, nesse contexto, cobra, indiscutivelmente, a associação entre a 
multiplicidade de elementos discursivos produzidos pela dinâmica comunicacional 
no ciberespaço e as formas já cristalizadas da prática, sejam elas verbais, orais, 
imagéticas ou híbridas. A experiência de leitura, nesse sentido, passa a ser uma 
experiência também sensorial, na medida em que coloca o sujeito leitor imerso 
em modos diversos de representação da linguagem e impelido a configurar suas 
produções de sentido a partir da aglutinação desses e de suas emoções e persona-
lidades sociais, fazendo do ato de ler uma ação reflexiva acerca das circunstâncias 
que envolvem o discurso.

Os jovens, leitores de redes sociais, nas quais circulam diversas tonalidades dis-
cursivas da contemporaneidade — a saber: gifs, memes, blogs, vlogs, snapchat, 
storytelling etc. —, assumem o papel de intérpretes de uma realidade mais dinâmi-
ca, uma vez que é o contexto de produção de linguagem vivenciado por eles. En-
tretanto, esses novos fenômenos discursivos precisam ser associados aos modelos 
tradicionais de linguagem para a melhor compreensão do processo comunicativo, 
uma vez que os aspectos linguísticos que surgem na atualidade são derivações ou 
resultados das transformações naturais da língua.

Sendo assim, trabalhar a leitura no contexto contemporâneo seria, como sugerem 
Moita Lopes e Rojo, considerar

O fato de que a linguagem não ocorre em um vácuo social e que, 
portanto, textos orais e escritos não têm sentido em si mesmos, 
mas interlocutores (escritores e leitores, por exemplo) situados no 
mundo social com seus valores, projetos políticos, histórias e dese-
jos constroem seus significados para agir na vida social. Os signi-
ficados são contextualizados. Essa compreensão é extremamente 
importante no mundo altamente semiotizado da globalização, uma 
vez que possibilita situar os discursos a que somos expostos e re-
cuperar sua situacionalidade social ou seu contexto de produção e 
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interpretação: quem escreveu, com que propósito, onde foi publi-
cado, quando, quem era o interlocutor projetado etc. Tal teorização 
tem uma implicação prática, porque possibilita trabalhar em sala de 
aula com uma visão de linguagem que fornece artifícios para os alu-
nos aprenderem, na prática escolar, a fazer escolhas éticas entre os 
discursos em que circulam. Isso possibilita aprender a problematizar 
o discurso hegemônico da globalização e os significados antiéticos 
que desrespeitem a diferença. (MOITA LOPES; ROJO, 2004, p. 37, 
grifos nossos).

É nesse sentido que o estudo de gêneros discursivos, como os disponibilizados na 
coletânea, é promissor na formação leitora dos alunos, pois possibilita o encontro 
com formas textuais já consagradas enquanto elementos estéticos, e, ao mesmo 
tempo, coloca o leitor mergulhado no contexto situacional de sua produção, levan-
do-o a produzir conflitos, tanto estruturais quanto temáticos.

Os gêneros discursivos presentes na obra O melhor de Nelson Rodrigues são co-
locados na seguinte ordem: teatro, conto e crônica.

Tendo em vista que o público-alvo em questão são alunos de Ensino Médio, é 
importante destacar que se configuram três gêneros que oferecem certa comple-
xidade em suas características próprias e seu enredo. Assim sendo, ainda que já 
tenham tido contato com tais tipos textuais ao longo da vida estudantil, os alunos 
têm, nesse momento, a possibilidade de aprofundar seus conhecimentos a respeito 
de cada um. Então, ninguém melhor que Nelson Rodrigues para lhes oferecer todas 
as nuan ces que uma peça teatral, um conto e uma crônica podem abarcar em ques-
tão de propriedades intrínsecas e profundidade temática, visando, como sugere a 
BNCC, a “progressão das aprendizagens e habilidades” adquiridas durante o pro-
cesso educacional.

Essa diversidade de discursos possibilita, ainda que em uma única obra, que os es-
tudantes percebam algumas particularidades distintas do trabalho com a linguagem, 
identificando-se com elas em maior ou menor escala. Orientados pelo professor, se-
rão capazes de perceber, por exemplo, a necessidade da rubrica para o texto teatral, 
item simplesmente inexistente nas outras duas modalidades do discurso.

Não se deve perder de vista que o conteúdo de língua portuguesa, nos três anos do 
Ensino Médio, cede espaço para que as pautas específicas de literatura sejam traba-
lhadas, o que, até o fim do Ensino Fundamental, é feito de forma combinada. Como 
sugere a BNCC, durante as práticas leitoras, os alunos do Ensino Médio devem:
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• Relacionar o texto com suas condições de produção, 
seu contexto sócio-histórico de circulação e com os proje-
tos de dizer: leitor e leitura previstos, objetivos, pontos de 
vista e perspectivas em jogo, papel social do autor, época, 
gênero do discurso e esfera/campo em questão etc.

• Analisar a circulação dos gêneros do discurso nos dife-
rentes campos de atividade, seus usos e funções relacio-
nados com as atividades típicas do campo, seus diferentes 
agentes, os interesses em jogo e as práticas de linguagem 
em circulação e as relações de determinação desses elemen-
tos sobre a construção composicional, as marcas linguísticas 
ligadas ao estilo e o conteúdo temático dos gêneros.

• Fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políti-
cas e ideológicas, dentre outras, envolvidas na leitura crítica 
de textos verbais e de outras produções culturais. (BNCC, 
2018, p. 72).

Nessa esteira, ao se analisarem os textos estrutural, estética e semanticamente, 
suas características genéricas serão evidenciadas, e os discentes se tornarão capa-
zes de distingui-las em suas peculiaridades. Logo, sobre a peça teatral, discernirão a 
essência de uma produção para ser encenada, representada; sua filiação ao gênero 
dramático; características intrínsecas como: enredo, personagens, tempo, espaço, 
diálogos, informações de interpretação e movimento — fornecidas pelas rubricas — 
e, em muitas, a divisão em atos — momentos diferentes da ação, como mudança de 
cenário e personagens. A respeito do conto, perceberão a estrutura narrativa curta 
em torno de um conflito; o espaço/cenário delimitado; o recorte temporal reduzido, 
bem como o número de personagens. Finalmente, na crônica identificarão a narra-
tiva breve; certa familiarização entre autor e leitor; e as temáticas circundantes ao 
cotidiano, portanto fortemente ligadas ao contexto de produção e ao cenário de 
circulação — geralmente mídias de comunicação.

Então, nada melhor do que uma coletânea de textos de Nelson Rodrigues para 
propiciar, a partir de gêneros discursivos variados, toda a profundidade crítica e aná-
lise do caráter da formação social brasileira, questões que envolvem diversidade e 
identidade cultural. Esses pontos estão intimamente associados ao tema “Diálogos 
com a sociologia e a antropologia”, campos que sempre agenciam questões de 
direitos humanos, valorização e respeito às diferenças. São matérias que exigem, 
indiscutivelmente, reflexão e posicionamentos por parte de quem as discute. 
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ORIENTAÇÕES E PROPOSTAS DE ATIVIDADES

Este manual abre espaço para que os professores trabalhem com a formação lei-
tora de seus alunos, orientando-os para aulas antes da leitura da obra, durante o 
processo, assim como para o momento de retomada e problematização do conte-
údo. Para tal, sugerimos aqui algumas atividades por meio das quais os docentes 
poderão mediar diversas situações de leitura dos gêneros do discurso presentes na 
coletânea, com o objetivo de promover a recepção crítica desses gêneros e a frui-
ção literária, bem como o desenvolvimento de competências específicas de Língua 
Portuguesa e práticas de linguagem. Todo esse trabalho visa alavancar campos da 
atuação da vida pessoal, artístico-literária, das práticas de estudo e pesquisa, do co-
nhecimento jornalístico-midiático e da atuação na vida pública dos discentes.

Intencionamos promover tarefas capazes de propiciarem aos estudantes do Ensi-
no Médio uma maior interação/diálogo entre texto e leitor, promovendo interpreta-
ção, reflexão e construção de sentidos. 

Sugerimos, nesse primeiro momento, uma atividade por meio da leitura da peça 
teatral de Nelson Rodrigues contida nessa coletânea. A partir da peça “A falecida”, 
o professor poderá discutir com seus alunos desde processos estruturais que confi-
guram o gênero teatral até assuntos abordados pelo texto literário e suas associa-
ções com o contexto atual. 

 Em outro momento, ainda nessa atividade, sugerimos um trabalho que estabe-
leça um intercâmbio entre a linguagem do gênero representativo, o teatro, e o gê-
nero narrativo, o conto. Para essa atividade, indicamos um exercício de tradução 
intersemiótica na qual os alunos poderão vivenciar a experiência de adaptação en-
tre gêneros discursivos. Propomos aqui que o trabalho seja realizado com o conto 
“O inferno”. A proposta é que se construa um texto em formato dramático, após 
leitura, análise e compreensão dos principais elementos que fundamentam o gêne-
ro narrativo.

Em outra etapa, indicamos o trabalho com a crônica “Complexo de vira-latas”, 
por meio da qual o professor poderá discutir o formato do gênero, assim como 
aprofundar as questões que o autor desenvolve nesse texto associadas à informação 
científica e jornalística e à formação cidadã.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

A) PRÉ-LEITURA

No primeiro processo de pré-leitura, o professor poderá apresentar o livro aos 
alunos, para que tenham um primeiro contato com a obra. O contato inicial permi-
tirá o reconhecimento de toda sua estruturação, desde capa, imagens, paratextos, 
até divisão e organização do conteúdo interno. Como se trata de uma coletânea, os 
alunos poderão identificar também, nesse primeiro momento, como se distribuem 
os gêneros do discurso selecionados, assim como quais são os textos de Nelson 
Rodrigues que foram escolhidos para compor o livro. 

Apontamos como válido que o professor produza questionamentos a respeito das 
informações adquiridas durante esse primeiro contato. Ainda dentro dessa pers-
pectiva, o professor poderá perguntar quais são as noções que os alunos possuem 
sobre os gêneros presentes na coletânea. Todo esse percurso servirá para mobilizar 
os conhecimentos prévios dos alunos e fornecer as ferramentas necessárias para a 
compreensão dos textos. 

Caminhando para um direcionamento mais específico, sugerimos, ainda durante 
o período de pré-leitura, que o professor apresente o processo de desenvolvimen-
to do gênero teatral, com vista a aprofundar os conhecimentos dos alunos sobre 
essa estrutura de linguagem artística. Em consonância com a ideia, aponta-se que 
a exposição aos alunos das primeiras configurações conceituais ligadas ao gênero 
é de extrema relevância. Sendo assim, o professor poderá, inicialmente, apresentar 
a primeira divisão dos gêneros literários, partindo da classificação estabelecida por 
Aristóteles no livro A poética, dando ênfase na classificação que o autor faz do gê-
nero da representação e as características dispostas nessa classificação. Esse ponto 
inicial poderá servir para que os alunos compreendam as primeiras formulações, na 
cultura ocidental, para o modelo artístico com o qual terão contato na atividade.

É importante que o professor transforme essa primeira abordagem em possibili-
dade de pesquisa sobre a evolução dos elementos que configuram o gênero teatral, 
entre os quais se destacam alguns:

1 – Estrutura: dialogal
2 – Discurso: falas 
3 – Disposição: cênica
4 – Dinâmica: temporal
5 – Divisão: atos
6 – Participação/Recepção: público 
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7 – Linguagem: enredo
8 – Efeitos: visuais e sonoros

Dessa forma, os alunos entenderão as modificações pelas quais passou o teatro 
durante o processo de desenvolvimento dos elementos estéticos/artísticos/discursi-
vos e a necessidade de adaptação da linguagem ao seu contexto de produção.  

Após a apresentação dos elementos nucleares que constituem a linguagem te-
atral, sugere-se que o professor discuta com seus alunos como esse gênero se re-
laciona ao cotidiano deles. Desenvolvendo a noção de que um dos pontos funda-
mentais para a reflexão crítica é a análise do conhecimento prévio do aluno sobre 
o assunto, julgamos válidos questionamentos que aproximem a discussão à reali-
dade dos estudantes. Sendo assim, pode-se fazer um direcionamento no qual se 
busquem informações acerca de como os alunos percebem esse gênero em sua 
dinâmica cultural.

Questionamentos possíveis
– Qual é o seu contato com o gênero teatral?
– Os elementos apresentados aqui são encontrados em outras manifestações?
– Quais manifestações contemporâneas apresentam elementos semelhantes?
– Há alguma manifestação artística da realidade de vocês que seja semelhante?
– Como as novas formas de tecnologia trabalham com esses elementos?

Em outro momento, já trabalhada a apresentação da obra, sugere-se que o pro-
fessor proponha uma pesquisa criteriosa sobre o autor, Nelson Rodrigues, e sua 
importância para o teatro brasileiro. A curadoria feita pelos alunos precisa levar em 
conta as relações contextuais inseridas no discurso do escritor. Sendo assim, para 
uma pesquisa com melhor direcionamento, o professor poderá indicar o site oficial 
dedicado ao autor — http://www.nelsonrodrigues.com.br (acesso em setembro de 
2020) —, assim como o portal da Funarte, site oficial do Governo Federal, onde se 
encontra a biografia de vários autores.

Essas etapas, durante a pré-leitura, são fundamentais tanto para o incentivo à 
leitura da obra quanto para promover um contato mais dinâmico e profundo com o 
gênero que será discutido.
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Habilidades de referência desta seção 

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo em 
vista diferentes propósitos e projetos discursivos. (BNCC, 
2018, p. 508).

(EM13LP28) Organizar situações de estudo e utilizar pro-
cedimentos e estratégias de leitura adequados aos obje-
tivos e à natureza do conhecimento em questão. (BNCC, 
2018, p. 516).

(EM13LP33) Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos 
de coleta de dados e informações (questionários, enque-
tes, mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos 
conteúdos obtidos, que atendam adequadamente a dife-
rentes objetivos de pesquisa. (BNCC, 2018, p. 519).

B) LEITURA

Como sugere a BNCC para o campo artístico-literário, os alunos devem contem-
plar as múltiplas funções da linguagem estética, pois:

O exercício literário inclui também a função de produzir 
certos níveis de reconhecimento, empatia e solidariedade e 
envolve reinventar, questionar e descobrir-se. Sendo assim, 
ele é uma função importante em termos de elaboração da 
subjetividade e das inter-relações pessoais. Nesse sentido, 
o desenvolvimento de textos construídos esteticamente — 
no âmbito dos mais diferentes gêneros — pode propiciar a 
exploração de emoções, sentimentos e ideias que não en-
contram lugar em outros gêneros não literários (e que, por 
isso, devem ser explorados). (BNCC, 2018, p. 504).

Partindo das orientações estabelecidas no documento, para o momento de apre-
ciação da peça teatral, sugerimos que o professor convide os alunos a participar de 
uma leitura coletiva da obra. Sendo assim, o professor suscitará uma experiência 
leitora que envolva: entonação de voz, compartilhamento de linguagem corporal, 
performance, dramatização cênica, entre outros tantos fenômenos de presentifica-
ção de um texto artístico. 
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A mediação do professor, durante o processo, deverá pautar-se pela organiza-
ção dos alunos para a atividade. Entretanto, visando dar autonomia aos estudantes, 
deve-se dar liberdade para que eles pensem na distribuição de personagens, na 
organização dos blocos de texto, na divisão dos turnos de fala e na sugestão sobre 
a performance durante a interpretação. Esse caminho pode ser feito através da sis-
tematização das características do gênero. Seguem, então, alguns pontos relevantes 
para o trabalho de leitura de uma peça teatral:

Caminhos sugeridos
1. De início, o professor poderá indicar alguns elementos que precisam ser iden-

tificados no texto para uma boa leitura dramatizada. Um dos aspectos mais impor-
tantes a ser destacado e que favorecerá a performance dos alunos, facilitando seu 
entendimento, são as indicações de expressividades dos atores para a encenação, 
característica indicada no texto pelas rubricas.

Tuninho (meditativo) — Loura? 
Zulmira — Quem pode ser?

(Dá o estalo em Tuninho.) 

Tuninho — Tua prima! 
Zulmira — Qual delas? 
Tuninho — Ora, Zulmira! Qual é tua prima que mora nesta rua? Aqui 

do lado? Qual?

(Zulmira está assombrada.) 

Zulmira — Glorinha! 
Tuninho — Custaste! 
Zulmira — É mesmo! Glorinha! Oxigenada, mas loura! 
Tuninho — Batata!

(Zulmira está desesperada.)

Zulmira — Só pode ser ela, é ela no duro! (p. 27).
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2. Em um segundo momento, o professor — além de indicar a estrutura dialogal 
do texto, marcada pela interposição de personagens e pelo discurso direto, sinali-
zado pelos travessões — deve mostrar aos alunos que o texto, por se tratar de uma 
reprodução da oralidade, possui algumas rupturas da sequência discursiva.

Tuninho — O senhor é meu sogro, a senhora, mi nha sogra... E vocês, 
meus cunhados... 

um — Perfeitamente! 
ouTro — Claro! 
Tuninho — Pois é. Eu pergunto: estarei errado? 
Sogro — Caso sério! 
Sogra — Enfim!... 
Tuninho — Por exemplo, sabem qual é a mais recente mania de mi-

nha mulher? É a seguinte: digamos que eu a queira bei jar na boca. Ela, 
então, me oferece a face. (p. 33).

3. Na sequência, o professor pode sinalizar outras estratégias utilizadas pelo au-
tor como reforço tanto da ideia de expressividade quanto da representação do 
discurso oral. Essas características são trabalhadas também através de recursos de 
pontuação ou de perguntas retóricas. 

Zulmira — Não dizem que ela é a mulher mais sé ria do Rio de Janei-
ro? Todo mundo diz! E se eu quisesse ser cem por cento, assim, como 
Glorinha? Porque eu não gosto dela, mas justiça se lhe faça: tem linha 
até debaixo d’água! (p. 35).

Pode-se dizer que a leitura de um texto elaborado para representação, como são 
os textos do gênero dramático, precisa suscitar emoções não apenas em quem par-
ticipa da interpretação, enquanto leitor, mas no espectador. Esse processo permite 
maior aproximação com os fenômenos da estética artística, facilitando a compreen-
são dos efeitos alcançados pela encenação. 
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Nesse sentido, a opção pela leitura da peça teatral no espaço escolar necessita, 
como experiência estética, ser estabelecida a partir da produção de presença, para 
que ela produza, durante sua realização, a sensação de vivência real do contato 
com a arte. 

Habilidades de referência desta seção 

(EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na lei-
tura/escuta de textos literários, percebendo diferenças e 
eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas 
de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cul-
tural e aguçar a perspectiva crítica. (BNCC, 2018, p. 525). 

(EM13LP47) Participar de eventos (saraus, competições 
orais, audições, mostras, festivais, feiras culturais e literárias, 
rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis, re-
pentes, slams etc.), inclusive para socializar obras da própria 
autoria (poemas, contos e suas variedades, roteiros e micror-
roteiros, videominutos, playlists comentadas de música etc.) 
e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se nas diferentes 
práticas culturais de seu tempo. (BNCC, 2018, p. 525).

C) PÓS-LEITURA

Indicamos para esse momento a realização de um processo criativo a partir do 
qual os alunos experienciem os modos de construção de diferentes linguagens ar-
tísticas. O ponto de partida para a atividade é o conto “O inferno”. Através dele, 
sugerimos que o professor, em coletivo com os alunos, elabore uma adaptação do 
gênero narrativo para a linguagem teatral.

Por se tratar de um formato sintético e com poucos núcleos narrativos, o conto 
permite melhor adaptação estrutural. Além disso, possibilita a exploração completa 
dos aspectos temáticos da obra. 

A proposta aqui apresentada deve seguir um roteiro detalhado de manipulação da 
obra literária. Sendo assim, sugerimos que antes do processo de transposição dos 
discursos, o professor explore bem a leitura, a interpretação, a análise e a reflexão 
do conto como um todo, tanto dos aspectos estruturais que fundamentam o gênero 
quanto das questões temáticas presentes no texto.  
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Caminhos sugeridos
1. De início, o professor poderá destacar alguns elementos que precisam ser 

identificados no texto para uma boa fruição da leitura. Nessa leitura, os alunos pre-
cisam destacar os elementos característicos do conto. Caso necessário, apresente 
resumidamente as características que correspondem ao gênero. 

2. Em seguida, o professor pedirá aos alunos que identifiquem as relações que 
podem ser estabelecidas entre os dois fenômenos artísticos. Lembramos que o 
gênero dramático já foi objeto de trabalho em atividades anteriores, então, o pro-
fessor, a fim de contextualizá-lo, poderá retomar alguns aspectos discutidos com os 
alunos, sobretudo as questões estruturais.

3. A etapa seguinte será de adaptação do gênero narrativo ao formato teatral. O 
professor deverá pedir aos alunos que identifiquem os elementos da narrativa que 
deverão ser adaptados para peça de teatro. Cabe aqui a orientação do professor 
para que os alunos selecionem de forma satisfatória as características e os momen-
tos mais marcantes da história. 

4. A organização da turma e o direcionamento da atividade são fundamentais 
para que a atividade seja bem-sucedida. Sendo assim, o professor deve chamar 
atenção dos alunos para os traços essenciais da narrativa literária que precisam 
ser preservados através do processo de tradução das linguagens. Destaque, por 
exemplo, que a presença de um narrador pode ser realizada por um personagem 
propriamente ou deve ser transformada em ação e diálogo. Os sentimentos dos 
personagens podem ser descritos em rubricas ou em falas. As partes do conto — 
separadas por subtítulos — podem se tornar cenas ou atos.

5. Após a etapa da adaptação, seguida da correção e da devolutiva do mate-
rial, o professor poderá finalizar a atividade sugerindo a representação teatral do 
texto vertido.

Habilidades de referência desta seção 

(EM13LGG201) Utilizar as diversas linguagens (artísticas, 
corporais e verbais) em diferentes contextos, valorizando-as 
como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogê-
neo e sensível aos contextos de uso. (BNCC, 2018, p. 492).

(EM13LGG301) Participar de processos de produção in-
dividual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, 
corporais e verbais), levando em conta suas formas e seus 
funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes con-
textos. (BNCC, 2018, p. 493).
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D) SUGESTÃO DE REFERÊNCIA COMPLEMENTAR PARA A SEÇÃO 

Publicado em 1960, o livro Laços de família, da celebrada autora Clarice Lispector, 
reúne uma coleção de narrativas curtas que tem como eixo central as relações fami-
liares. Sendo assim, indicamos como referência complementar os contos presentes 
na obra de Clarice. 

Apesar da linguagem intimista da autora, seus enredos são confeccionados a par-
tir de contextos banais nos quais circulam personagens triviais atormentadas pelas 
trágicas circunstâncias das relações humanas. Os temas em Clarice Lispector extra-
em do cotidiano — assim como o fez Nelson Rodrigues — as características mais sui 
generis das relações humanas na cultura brasileira. 

A aproximação entre os autores é uma ótima indicação de diálogo, uma vez que 
ambos descortinam, cada um ao seu modo, a realidade de uma cultura que procura 
de todas as formas camuflar seu comportamento para se adaptar a determinadas 
prerrogativas morais.   

E) POTENCIAL INTERDISCIPLINAR

Acenamos, aqui, para o rico diálogo que se pode desenvolver intercambiando a 
área de Linguagens e suas Tecnologias, com destaque para o campo artístico-literá-
rio — por meio do qual se desenvolvem os textos da coletânea O melhor de Nelson 
Rodrigues —, com a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A partir do tra-
balho com os conceitos de cultura, sociedade, relações simbólicas e reatualização 
histórica, é possível subsidiar interessantes propostas interdisciplinares. Nessa pers-
pectiva, em conjunto com as matérias de História, Filosofia e Sociologia, podem ser 
conduzidos projetos que agucem tais noções em consonância com a percepção de 
passado, presente e futuro em seus contextos macro e micro. Levando em conside-
ração essas diferentes escalas de observação, torna-se possível propiciar ao alunado 
o desenvolvi mento de uma visão de mundo ampliada.
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

A) PRÉ-LEITURA

Nessa segunda atividade, sugerimos ao professor um trabalho que possibilite di-
versificar a apreensão dos gêneros textuais dispostos no livro O melhor de Nelson 
Rodrigues. Sendo assim, o texto selecionado para a segunda atividade é a crônica 
“Complexo de vira-latas”. A narrativa, por se tratar de uma crônica esportiva, traz 
como história central uma paixão nacional, o futebol, e, a partir dela, podem-se de-
senvolver várias questões que percorrem a formação da identidade brasileira.

Seguindo o mesmo percurso da atividade anterior, julga-se necessária aqui a apre-
sentação dos elementos nucleares do gênero crônica, assim como a associação dele 
ao contexto de sua produção. 

SOBRE O GÊNERO

“O nascimento da crônica”
O título “O nascimento da crônica”, que sugere o início da seção que se escreve 

aqui, é, na verdade, o nome de uma crônica escrita por Machado de Assis, na qual 
o autor tratou de desenvolver suas ideias acerca do surgimento do gênero em ques-
tão. Apesar dos sentidos produzidos pelo autor, como veremos a seguir, é sabido 
que, com uma rápida e simples busca, em qualquer dicionário de língua portuguesa, 
do verbete “crônica”, encontram-se, já de início, duas caracterizações importantes: 
“narração histórica” e “por ordem cronológica”. Essas definições ancoram-se no éti-
mo do termo, cuja origem pode ser retomada a partir do latim chronicus, derivado 
do vocábulo grego khronicos que significava “tempo cronológico”, tempo passível 
de medição; para a mitologia clássica, Cronos, entidade simbolicamente associa-
da ao tempo. 

Dessa maneira, percorrendo a origem etimológica do termo, tem-se a construção 
de um tipo de produção textual de caráter documental, que tinha por objetivo narrar 
episódios históricos dentro de uma sequência temporal. Nesse sentido, ao se fazer 
um resgate das primeiras manifestações cronísticas, devem-se encontrar figuras his-
tóricas que representem esse modelo textual. É exatamente o que se percebe, pois, 
no contexto da língua portuguesa, o resgate do passado nos leva a nomes como: 
Fernão Lopes e Pero Vaz de Caminha, dois grandes cronistas lusófonos que narra-
ram, institucionalmente, os registros históricos do cotidiano de suas épocas.

Todavia, essa representação, ancorada no valor histórico e documental que apa-
renta ter o gênero, nos leva à seguinte dúvida: Como distinguir, então, o historiador 
do cronista? Essa resposta foi dada pelo teórico alemão Walter Benjamin (1987), que 
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distinguiu a função do cronista e do historiador, entendendo que este se encarrega 
do relato dos fatos e suas explicações, enquanto aquele tem na narrativa seu fim 
último. O sentido apresentado pelo teórico sugere então um grau de subjetivida-
de ao gênero crônica, uma vez que a história narrada passará pela voz de quem a 
conta. Sendo assim, retomamos, aqui, a figura de Machado de Assis para explicar 
os contornos que configuram o gênero discursivo. Em seu texto “O nascimento da 
crônica”, Machado dirá:

Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas 
há toda a probabilidade de crer que foi coetânea das duas primeiras 
vizinhas. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à 
porta, para debicar os sucessos do dia. Provavelmente, começaram a 
lastimar-se do calor. Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra 
que tinha a camisa mais ensopada do que as ervas que comera. Pas-
sar das ervas às plantações do morador fronteiro, e logo às tropelias 
amatórias do dito morador, e ao resto, era a coisa mais fácil, natural e 
possível do mundo. Eis a origem da crônica. (ASSIS, 1994, p. 15).

A analogia machadiana traz, para a definição de crônica, outra discussão inte-
ressante. No texto, o autor se debruça sobre a transição do romance folhetinesco, 
publicado, à época, em jornais e revistas, para a crônica.

 Do processo de transição de um gênero ao outro, o que se deve observar é que 
a crônica nasce como elemento híbrido e aberto, passando a incorporar tudo aquilo 
que está à disposição para sua representação em forma de linguagem. Segundo 
José Castello, no artigo “Crônica, um gênero brasileiro”, o formato em questão é 
uma clara representação da identidade brasileira.

Terreno da liberdade, a crônica é também o gênero da mestiçagem. 
Haverá algo mais indicativo do que é o Brasil? País de amplas e de-
sordenadas fronteiras, grande complexo de raças, crenças e culturas, 
nós também, brasileiros, vacilamos entre o ser e o não ser. [...] Gênero 
fluido, traiçoeiro, mestiço, a crônica se torna, assim, o mais brasilei-
ro dos gêneros. Um gênero sem gênero, para uma identidade que, 
a cada pedido de identificação, fornece uma resposta. (CASTELLO, 
2007, p. 2).
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Para estabelecer uma melhor relação entre o gênero do discurso e a realidade dos 
alunos, pode-se fazer um questionamento com o qual se busque obter informações 
sobre a percepção dos alunos acerca da presença/ausência desse formato discursivo 
em seu cotidiano, buscando associar, assim, o gênero à dinâmica cultural.

Questionamentos possíveis
– Qual é o seu contato com o gênero crônica?
– Os elementos apresentados aqui são encontrados em outras manifestações?
– Quais manifestações contemporâneas apresentam elementos semelhantes?
– Há alguma manifestação artística da realidade de vocês que seja semelhante?
– Como as novas formas de tecnologia trabalham com esses elementos?

As respostas deverão ser anotadas de modo a serem retomadas mais adiante, 
pois o que se deve buscar, nesse momento, é a aproximação dos alunos ao gênero 
que será trabalhado e, a partir da relação entre o contexto do aluno e a arte, insti-
gá-lo à leitura.

Portanto, aqui, seria interessante, para efeito de expansão de conteúdo, o pro-
fessor destacar que a crônica medieval era um documento que relatava as histórias 
dos reinos e fazer uma associação com livros best-sellers da atualidade, tais como 
As crônicas de Nárnia, As crônicas de gelo e fogo, entre outras que seu repertório 
possibilitar resgatar, contrapondo-as em suas características e solicitando que os 
alunos também apontem diferenças e semelhanças. A crônica moderna, por exem-
plo, fala dos homens comuns, a despeito das quinhentistas mencionadas, que têm 
foco nos “nobres”. A atividade se coaduna em larga medida com as discussões que 
podem ser travadas na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A crônica, 
afinal, serve ao estudo dos costumes e fatos históricos de uma sociedade em deter-
minado período.

Habilidades de referência desta seção 

(EM13LP46) Compartilhar sentidos construídos na lei-
tura/escuta de textos literários, percebendo diferenças e 
eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas 
de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cul-
tural e aguçar a perspectiva crítica. (BNCC, 2018, p. 524).



32

O
 M

E
LH

O
R

 D
E

 N
E

LS
O

N
 R

O
D

R
IG

U
E

S

(EM13LP49) Perceber as peculiaridades estruturais e esti-
lísticas de diferentes gêneros literários (a apreensão pesso-
al do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva 
do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla pers-
pectiva da vida humana e social dos romances, a dimen-
são política e social de textos da literatura marginal e da 
periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos de 
apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura. (BNCC, 
2018, p. 524).

B) LEITURA

Para o momento de leitura da crônica, sugere-se que o professor, a partir do pres-
suposto de que as noções de tempo são fundamentais para a linguagem do gênero 
em questão, peça que os alunos façam uma leitura individual do texto, atentando-se 
para as referências temporais nele marcadas. Essas referências podem ser da própria 
estrutura narrativa ou retomadas históricas realizadas pelo autor. Esse caminho aju-
dará na percepção de como os elementos de referências temporais se constituem 
por meio de significados históricos e sociais importantes na compreensão do texto.

Para suporte da realização de uma segunda leitura, essa mediada pelo professor, 
propõem-se o detalhamento e a análise das referências temporais encontradas no 
texto. São sugeridos, para tanto, os seguintes caminhos:

1. De início, o professor poderá apresentar a data de publicação da crônica — 
originalmente veiculada pela Manchete Esportiva, em 1958 —, estabelecendo, com 
isso, uma associação da marca temporal como elemento característico do gênero. 
Ademais, esse recurso levará os alunos a entenderem que se trata de um texto 
escrito na década de 1950, e, portanto, que é necessária a atenção deles para 
a linguagem.

2. Em um segundo momento, o professor poderá apontar que, no início da crô-
nica, o autor também faz uso de marcas temporais — verbos e advérbios — que 
a enquadram ao seu contexto de produção, assim como de termos vocabulares, 
como gírias e/ou arcaísmos:
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Hoje vou fazer do escrete o meu numeroso personagem da sema-
na. Os jogadores já partiram e o Brasil vacila en tre o pessimismo mais 
obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por 
toda parte, há quem esbra veje: — “O Brasil não vai nem se classifi-
car!”. E, aqui, eu pergunto: — não será esta atitude negativa o disfar-
ce de um otimismo inconfesso e envergonhado? (p. 170).

3. Na sequência, o professor pode sinalizar outras estratégias utilizadas como 
reforço da ideia de tempo. Nesse caso, as marcas do discurso ganham referências 
históricas, como as datas de campeonatos mundiais. 

Eis a verdade, amigos: — desde 50 que o nosso futebol tem pudor 
de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios, na última 
batalha, ainda faz sofrer, na cara e na alma, qualquer brasileiro. Foi 
uma humilhação nacio nal que nada, absolutamente nada, pode curar. 
Dizem que tudo passa, mas eu vos digo: menos a dor de cotovelo que 
nos ficou dos 2 x 1. E custa crer que um escore tão pequeno possa 
causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota. 
Dir-se-ia que foi ontem, e não há oito anos, que, aos berros, Obdulio 
arrancou, de nós, o título. Eu disse “arrancou” como poderia dizer: — 
“extraiu” de nós o título como se fosse um dente. (p. 170).

4. Dando prosseguimento à leitura, sugere-se que o professor indique uma mu-
dança na estratégia discursiva. Desse modo, torna-se necessário mostrar como 
o autor cria uma conexão entre o passado histórico e o presente (da produção 
da crônica), assim como estabelece uma relação temporal para a formulação de 
um ponto de vista sobre o comportamento do jogador brasileiro e das projeções 
dos torcedores. 

E, hoje, se negamos o escrete de 58, não tenhamos dú vida: — é ain-
da a frustração de 50 que funciona. Gostaría mos talvez de acreditar 
na seleção. (p. 170).
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5. Por fim, para que os alunos compreendam o processo de síntese do autor, jul-
ga-se importante mostrar como todo o recurso discursivo, subsidiado pela questão 
temporal, serve como ponto de inflexão para construção do conceito de “comple-
xo de vira-latas”.

Por “complexo de vira-latas” entendo eu a inferiori dade em que 
o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. 
Isto em todos os setores e, sobre tudo, no futebol. Dizer que nós nos 
julgamos “os maiores” é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que 
perdemos? Porque, diante do quadro inglês, louro e sardento, a equi-
pe brasileira ganiu de humildade. Jamais foi tão evidente e, eu diria 
mesmo, espetacular o nosso vira-latismo. Na já citada vergonha de 50, 
éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vanta-
gem do empate. Pois bem: — e perdemos da maneira mais abjeta. Por 
um motivo muito simples: — porque Obdulio nos tratou a pontapés, 
como se vira-latas fôssemos. 

Eu vos digo: — o problema do escrete não é mais de futebol, nem 
de técnica, nem de tática. Absolutamente. É um problema de fé em si 
mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas 
e que tem fu tebol para dar e vender, lá na Suécia. Uma vez que ele se 
convença disso, ponham-no para correr em campo e ele precisará de 
dez para segurar, como o chinês da anedota. Insisto: — para o escre-
te, ser ou não ser vira-latas, eis a questão. (pp. 171-172).

A mediação do professor durante o processo de leitura na perspectiva assinalada 
é fundamental para que os alunos percebam como o autor desenvolve toda a narra-
tiva tendo como baliza a questão do tempo. É a partir dele que estabelece o diálogo 
de seu contexto, característica básica do gênero crônica, com referenciais históricos, 
deixando no texto marcas de ampliação temporal e simbólica.

O caminho apontado tem como finalidade instruir os alunos a lerem criticamente, 
como sugere a BNCC para as habilidades para a prática da leitura:
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(EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como 
na leitura/escuta, com suas condições de produção e seu 
contexto sócio-histórico de circulação (leitor/audiência pre-
vistos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel so-
cial do autor, época, gênero do discurso etc.), de forma a 
ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de 
análise crítica e produzir textos adequados a diferentes si-
tuações. (BNCC, 2018, p. 506).

Após a compreensão do processo criativo do autor e das estratégias discursivas 
adotadas, sugere-se que o professor retome a leitura, dessa vez para discutir, de 
maneira mais aprofundada, as questões que envolvem a caracterização que o autor 
faz do “complexo de vira-latas”, a fim de criar uma exploração interpretativa do 
termo, para além de sua representação no texto. É importante, afinal, que os alu-
nos observem que, ainda que se trate de um texto apoiado em um fato episódico, 
o autor sugere uma análise comportamental baseada na representação da identi-
dade nacional.

Por “complexo de vira-latas” entendo eu a inferiori dade em que o 
brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto 
em todos os setores e, sobre tudo, no futebol. (p. 171).

Para que os alunos identifiquem todo esse processo, é imprescindível que o pro-
fessor peça para que eles deem atenção a algumas partes em que o narrador aponta 
a forma como torcedores e jogadores constroem, segundo a perspectiva do primei-
ro, uma representação depreciativa da identidade nacional. Esse caminho é funda-
mental para que o alunado perceba, como sugere Bakhtin (2003), que linguagem é 
uma construção social e, por isso, está sempre carregada de representatividade.

Sendo assim, é interessante que os discentes, a partir dessa atividade de pesquisa 
intratextual, consigam apropriar-se do conceito de identidade nacional, a fim de es-
tabelecerem, por meio dele, relações com outros campos do saber como a História, 
a Sociologia, a Filosofia e a Antropologia. Esses são espaços em que o conceito 
também transita, sobretudo enquanto fenômeno de compreensão cultural da nos-
sa sociedade. 
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Habilidades de referência desta seção 

(EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como 
na leitura/ escuta, com suas condições de produção e seu 
contexto sócio-histórico de circulação (leitor/audiência pre-
vistos, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel so-
cial do autor, época, gênero do discurso etc.), de forma a 
ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de 
análise crítica e produzir textos adequados a diferentes si-
tuações. (BNCC, 2018, p. 506).

(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido decorrentes de 
usos expressivos da linguagem, da escolha de determina-
das palavras ou expressões e da ordenação, combinação e 
contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as 
possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico 
da língua. (BNCC, 2018, p. 507)

(EM13LP07) Analisar, em textos de diferentes gêneros, 
marcas que expressam a posição do enunciador frente àqui-
lo que é dito: uso de diferentes modalidades (epistêmica, 
deôntica e apreciativa) e de diferentes recursos gramaticais 
que operam como modalizadores (verbos modais, tempos e 
modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou 
orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adver-
biais, entonação etc.), uso de estratégias de impessoaliza-
ção (uso de terceira pessoa e de voz passiva etc.), com vistas 
ao incremento da compreensão e da criticidade e ao manejo 
adequado desses elementos nos textos produzidos, consi-
derando os contextos de produção. (BNCC, 2018, p. 507).

C) PÓS-LEITURA

Agora, com a crônica lida e com as reflexões feitas, o professor deve possibilitar 
que os alunos experienciem todo o aprendizado através da produção textual. Para 
isso, pode realizar uma breve discussão sobre a relação do brasileiro com o futebol, 
sua paixão e fanatismo por esse esporte. Esse debate pode ser subsidiado em di-
álogo com alguns textos que apresentam essa temática, como Futebol ao sol e à 
sombra, de Eduardo Galeano.
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Após as discussões, o professor poderá requisitar que os alunos pesquisem e 
leiam crônicas contemporâneas para que se familiarizem à linguagem atualizada do 
gênero. O professor deverá recomendar, então, que os alunos façam uma análise 
comparativa entre os textos que pesquisaram e a crônica trabalhada nas atividades. 
Esse processo permitirá que eles confrontem linguagens e percepções de diferentes 
épocas, assim como reconheçam as características do gênero que ficaram mantidas 
ao longo do tempo.

Para a produção da crônica, o professor precisa indicar que, apesar de todas as 
discussões — até então em torno do texto selecionado para a atividade — estarem 
associadas ao tema futebolístico, os alunos poderão percorrer outros temas, lem-
brando apenas que a exposição das ideias precisa relacionar o conceito “complexo 
de vira-latas” com os temas escolhidos. 

Algumas proposições, em forma de perguntas, podem ser sugeridas pelo profes-
sor como caminho reflexivo para a produção textual:

— Onde vocês identificam o complexo de vira-latas na sociedade brasileira?
— É possível encontrar essa questão em relação à valorização/desvalorização da 

produção cinematográfica, musical e de outras esferas do âmbito artístico no Brasil?
— É possível perceber esse fenômeno nas questões que envolvem desenvolvi-

mento tecnológico ou científico no país?

As respostas a esses e a outros possíveis questionamentos poderão subsidiar os 
alunos no processo de feitura do texto.

Por fim, o professor, após todo esse processo de desenvolvimento da escrita por 
parte dos alunos, deve refletir com sua turma sobre caminhos e formatos para a di-
vulgação das crônicas produzidas. Os textos poderão ser adaptados para diversos 
formatos, a fim de que se recorra às mais variadas mídias de difusão de conteúdo, 
sejam elas ambientadas em plataformas off-line ou de ambientação on-line. Nesse 
último momento, a intenção principal é proporcionar aos alunos uma forma de se 
expressarem e garantir, com isso, que adquiram habilidades para lidarem com um 
gênero do discurso, a crônica, que transita entre diversos campos sociais.
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Habilidades de referência desta seção 

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo em 
vista diferentes propósitos e projetos discursivos. (BNCC, 
2018, p. 508).

(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever 
e avaliar textos escritos e multissemióticos, considerando 
sua adequação às condições de produção do texto, no que 
diz respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem que 
se pretende passar a respeito de si mesmo, ao leitor pre-
tendido, ao veículo e mídia em que o texto ou produção 
cultural vai circular, ao contexto imediato e sócio-histórico 
mais geral, ao gênero textual em questão e suas regularida-
des, à variedade linguística apropriada a esse contexto e ao 
uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia 
padrão, pontuação adequada, mecanismos de concordân-
cia nominal e verbal, regência verbal etc.), sempre que o 
contexto o exigir. (BNCC, 2018, p. 509).

(EM13LP49) Perceber as peculiaridades estruturais e esti-
lísticas de diferentes gêneros literários (a apreensão pesso-
al do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva 
do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla pers-
pectiva da vida humana e social dos romances, a dimen-
são política e social de textos da literatura marginal e da 
periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos de 
apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura. (BNCC, 
2018, p. 525).

D) SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA A SEÇÃO 

A fim de que potencializem ao máximo o aprendizado a partir do contato com 
um gênero tão rico, indicamos nesse espaço outras referências que dialogam dire-
tamente com algumas questões trabalhadas na crônica “Complexo de vira-latas”. 
“Insisto: — para o escrete, ser ou não vira-latas, eis a questão” (p. 172).
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Partindo da última sentença inscrita na crônica, uma vasta intertextualidade po-
derá ser associada para dialogar com Nelson Rodrigues e suas reflexões. Deixamos, 
aqui, ao menos dois caminhos referenciais interessantes. O primeiro é a peça teatral 
Hamlet, de William Shakespeare, na qual se encontra a sentença em sua origem: “To 
be or not to be, that’s the question”, imortalizada no monólogo de Hamlet. Outro 
texto que eleva a relação intertextual enfatizada é o “Manifesto antropófago”, de 
Oswald de Andrade, no qual a frase vem reconfigurada — “Tupi or not Tupi, that’s 
the question” — para representar a antropofagia nacionalista do poeta brasileiro. 
Em ambos, os caminhos são bem produtivos para o professor apresentar uma leitura 
a mais em torno da crônica de Nelson Rodrigues. 

E) POTENCIAL INTERDISCIPLINAR 

Sinalizamos a possibilidade de interconexão da área de Linguagens e suas Tecno-
logias, a partir do campo artístico-literário, no qual se desenvolve o texto selecio-
nado, com a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, envolvendo conheci-
mentos da História — noções de referencialidade, fatos e registros, temporalidade, 
memória, resgate cultural etc.; Filosofia — noções de moral e ética, compreensão do 
ser no mundo, individualidade e identidade; e Sociologia — questões inter-relacio-
nais, configurações de vínculos afetivos das relações humanas e sociais. Todas essas 
disciplinas podem favorecer o desenvolvi mento de uma percepção aguçada e crítica 
dos jovens sobre quem eles são e sobre a sociedade em que vivem.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hamlet
http://g1.globo.com/educacao/blog/dicas-de-portugues/post/tupi-or-not-tupi-thats-the-question.html
http://g1.globo.com/educacao/blog/dicas-de-portugues/post/tupi-or-not-tupi-thats-the-question.html
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APROFUNDAMENTO

No mundo contemporâneo, atravessado por diferentes formas de comunicação, os 
jovens são instanciados a todo o momento a reconhecer os diversos contornos que 
compõem o universo linguístico e a partir deles compreender os significados trans-
postos. Seja no campo literário, nas artes plásticas, na música, seja nos campos da 
dança, da performance, seja ainda na linguagem publicitária, de propaganda, jornal, 
rádio, seja nas imagens técnicas, eletrônicas, no campo da fotografia, do cinema, da 
televisão, seja, até mesmo, em referências de hipertextualidade como as ferramentas 
do ciberespaço, enfim, qualquer que seja o canal desenvolvido para o discurso, a 
linguagem e seu contexto de representação são campos de constantes diálogos. E 
hoje, mais do que nunca, é um processo carregado de semiotização e simbologia. 

Nesse sentido, o papel institucional da escola e do professor é fundamental para a 
formação de sujeitos intérpretes de sua realidade e conscientes dos processos de suas 
experiências de leitura. A busca pela capacitação de leitores críticos aptos a decifrar 
os mais distintos recursos discursivos passa, necessariamente, pela exposição desses 
alunos a maior diversidade de formulações da linguagem contemporânea. O melhor 
de Nelson Rodrigues abre espaço para que os leitores contemplem os mais variados 
fenômenos estéticos e, através deles, transitem pelas configurações de uma cultura 
plural como a brasileira, representada aqui pelo olhar transparente e crítico do autor. 
Isso porque a obra oferece imagens carregadas de verossimilhança e que dão ao lei-
tor uma fotografia interessante e ao mesmo tempo provocadora da realidade social. 

No ano de 1929, Dziga Vertov, cineasta e documentarista russo, tornou viva, com 
o célebre filme O homem com uma câmera, uma linguagem artística cinematográfi-
ca que revolucionaria os modelos de representação da realidade. Com uma máquina 
filmadora na mão e carregado pelo espírito experimentalista, Vertov percorreu os es-
paços cotidianos de seu contexto, filmando a realidade dos acontecimentos com o 
mínimo de filtro possível. Buscava, assim, o contato livre e direto do olhar da câmera 
com os acontecimentos captados. A arte nesses moldes deu sentido aos aspectos 
sensoriais e à percepção aguçada do artista. 

É levando em conta essa simbologia e tudo o que foi apresentado aqui nesse 
manual que reconhecemos como mais do que óbvia a importância de escritores 
como Nelson Rodrigues para a compreensão da formação cultural brasileira. Nosso 
autor foi um intérprete da realidade do país e suas obras, verdadeiras singularidades 
de uma cultura. São essas características que se colocam como potenciais, nessa 
coletânea de que aqui dispomos, de aprendizagem para que os alunos do Ensino 
Médio aprofundem suas experiências educacionais, sociais e humanas a partir da 
vivência literária. 
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O livro é uma curadoria criteriosa feita pelo professor e pesquisador inglês John 
Gledson. Nele, além das crônicas machadianas, encontram-se explicações em no-
tas e comentários acerca dos cinquenta textos selecionados. São direcionamentos 
abertos que possibilitam ao leitor um melhor cotejamento do texto com a verve 
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A obra é uma tradução de Paulo Bezerra do ensaio de Bakhtin “Os gêneros do 
discurso”. Nela, o tradutor propicia ao leitor uma perspectiva ampla da teoria dia-
lógica bakhtiniana. O livro é um agrupamento de textos de Bakhtin que possibilita 
percorrer os principais temas trabalhados pelo autor russo, entre eles os gêneros 
do discurso.
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MEC/CONSED/UNDINE, 2018. Disponível em: <http: basenacionalcomum.mec.
gov.br/>. Acesso em 29 de ago. 2020. 

Trata-se de um documento normativo, no qual se encontram as definições para a 
trilha de aprendizagem que todos os alunos percorrem durante a Educação Básica. 

CASTELLO, José. Crônica: um gênero brasileiro. Curitiba, 2007. Disponível em: 
<http://www.suplementopernambuco.com.br/suplemento/84-artigo/1231-um-ge-
nero-brasileiro-a-cronica.html>. Acesso em: 14 ago. 2020.

Nesse artigo, José Castello aborda a importância da crônica como manifestação 
literária. Através da caracterização do gênero, o autor possibilita uma associação 
entre a identidade brasileira e as características da crônica. Para o autor, o gênero 
literário, pela heterogeneidade da linguagem presente em seu formato, traço que 
Castello traduz como sua riqueza essencial, dialoga muito com a cultura brasileira, 
uma vez que esta também se constitui da multiplicidade de elementos. Sendo assim, 
a crônica seria um ótimo instrumento para representação do cotidiano da socieda-
de brasileira.
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GUMBRECHT, Hans Ulrich. Produção de presença: o que o sentido não consegue 
transmitir. Rio de Janeiro: Contraponto, 2010.

A obra de Gumbrecht traz uma reflexão sobre a crise da representação, sobretudo 
no contexto ocidental. O texto é uma análise acerca das condições epistemológicas 
de diversas áreas das ciências humanas em relação à produção de conhecimento 
que, para o autor, se solidifica na busca incansável da produção de sentido e na au-
sência de preocupação com a produção de presença.  

MOITA LOPES, L.P.; ROJO, R.H.R. “Linguagens, códigos e suas tecnologias”. In: 
SEB/MEC. Orientações curriculares para o Ensino Médio. Brasília: SEB/MEC, 2004, 
pp. 37-8. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/02Linguagens.
pdf>. Acesso em: 14 ago. 2020.

O trabalho desenvolvido por Luiz Paulo da Moita Lopes e Roxane Rojo em “Lin-
guagens, códigos e suas tecnologias” buscou uma reflexão acerca de como os es-
tudos sobre a linguagem estavam configurados nos documentos e diretrizes que 
estabelecem o formato para apresentação e trabalho com o conteúdo de linguagem 
para a educação. É uma abordagem crítico-analítica promovida por dois grandes 
especialistas da área da linguagem e uma grande contribuição reflexiva sobre as 
questões que envolvem formatação do ensino de linguagem no Brasil.
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