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Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo analisar três perfis femininos presentes 

em duas obras shakespeareanas: Romeu e Julieta e O Mercador de Veneza. Em nossa 

análise levaremos em consideração os aspectos sociais, políticos e religiosos que 

vigoravam na época em viveu o autor das duas obras. A pesquisa traz um caráter 

descritivo e exploratório e busca analisar e comparar os aspectos tanto literários quanto 

históricos e sociais. Ao final da pesquisa, foi possível verificar que o autor reproduziu 

em suas obras a situação da mulher vigente em sua época.  

Palavras-chave: Shakespeare; Feminismo; Igualdade de gênero. 

 

INTRODUÇÃO 

O papel que a mulher desempenha na sociedade se manteve inalterado ao longo 

de muitos séculos. Somente no último século XX a mulher tem alcançado liberdades e 

direitos que antes lhe eram definitivamente negados sob alegações de várias vertentes, 

desde motivações biológicas, psicológicas e até mesmo religiosas. Certamente que 

nenhuma dessas razões possuía qualquer fundamento científico ou racional, apoiando-se 

apenas no poder de decisão da misoginia vigente em cada época. Cabia aos homens 

decidir quais papéis cabiam às mulheres representar em cada época de cada sociedade. 

Assim como em outros períodos da história, o período do Renascimento foi 

marcado por um forte patriarcalismo, sistema que organiza a sociedade em torno da 

supremacia do homem sobre a mulher. Partindo dessa ideia inicial, a mulher era 

considerada um mero produto de propriedade do homem, que detinha o direito de 

usufruir deste produto como lhe aprouvesse. Sobre o patriarcalismo da época de 

Shakespeare, Camati (2008) afirma que: 

 

 
Havia toda uma série de preconceitos com relação à mulher, como 

revela a criação das estruturas de pensamento binárias, cultivadas pelo 

poder patriarcal, sempre ávido em assegurar a hegemonia masculina. 

A mulher era considerada fraca, passiva, submissa, dependente, falsa e 

volúvel, deixando-se guiar demasiadamente pela emoção; em 

contrapartida, o homem era visto como o exato oposto: forte, ativo, 

dominador, independente, sincero e verdadeiro, orientado pela razão. 

(p. 138) 

                                                           
1
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Partindo, dessa perspectiva, seguiremos nossa análise considerando as reflexões 

propostas pela visão da crítica sociológica para tentar compreender a relação existente 

entre a obra, o autor e o contexto da sociedade na qual ambos estão inseridos. Nesse 

sentido, em nossa análise levaremos em consideração os aspectos sociais, políticos e 

religiosos que vigoravam na época em viveu o autor das duas obras, o poeta e 

dramaturgo William Shakespeare, e que podem ter influenciado o autor na construção 

de suas personagens. Para tanto, faz-se necessário traçar um breve histórico da época 

em que vivia o dramaturgo, o Renascimento, e do período que o antecede, a Idade 

Média. Um dos conceitos – presente nesses dois períodos – fundamentais para entender 

a situação das personagens supracitadas é o patriarcalismo, uma tradição que condiciona 

o comportamento das quatro mulheres e que as influencia durante todo o enredo das 

obras supracitadas. 

 

“NÃO É BOM QUE O HOMEM ESTEJA SÓ” 

A ideia da inferioridade da mulher remonta às mais antigas civilizações. 

Excetuando-se algumas culturas matriarcais, a grande maioria das sociedades organizou 

e estruturou suas convivências baseando-se na ideia de que a mulher seria uma 

propriedade do homem, desprovida de ideias, desejos ou de planos para seu próprio 

futuro. Cabia inicialmente ao pai gerir a vida da filha para, em seguida, transferir o 

título de propriedade para o marido. Na morte do marido, caberia ao filho a 

responsabilidade sobre a mãe viúva. Dessa forma, a mulher passava de um dono para 

outro, sem jamais ter a oportunidade de gerir sua própria existência ou de tomar suas 

próprias decisões. 

Um dos aspectos que mais reitera essas ideias é a religião judaico-cristã. Nos 

livros do Antigo testamento é possível verificar várias passagens que pregam a 

inferioridade da mulher em relação ao homem. Provavelmente a citação mais 

referenciada seja a passagem do livro de Gênesis que coloca a mulher numa posição de 

inferioridade, primeiro quando Deus afirma que vai  criar uma mulher porque “Não é 

bom que o homem esteja só”, ou seja, ele criou a mulher para fazer companhia ao 

homem, e não para ser um ser humano independente e trabalhador, como ele criou o 

homem e o colocou no jardim do Éden “para o lavrar e guardar”. A mulher também é 

considerada a culpada por ter feito o homem pecar contra Deus ao oferecer-lhe o “fruto 
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proibido” e fazer com que o homem perdesse o paraíso. Mesmo em épocas mais 

recentes, já na era Cristã, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5 da Epístola aos 

Efésios do Novo Testamento, versículos 22 e 23, nos quais o apóstolo aconselha: “Vós, 

mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor; porque o marido é a cabeça da 

mulher”.  

Na sociedade grega do século IV a.C., a ideia de inferioridade da mulher já era 

bastante difundida, inclusive entre os filósofos, considerados os detentores das mentes 

mais racionais e excepcionais em cada época. Ao expor a visão de Aristóteles sobre a 

mulher, Pinto (2010) esclarece que as razões que o filósofo apresenta para justificar essa 

suposta inferioridade seria em razão das diferenças biológicas entre homens e mulheres. 

Na ausência do órgão sexual masculino, a mulher seria um ser incompleto, e isso 

justificaria a sua inferioridade biológica, psicológica e intelectual. 

Um pouco mais recente, já no século XVII, Spinoza reforçou as mesmas ideias 

aristotélicas sobre a mulher, considerando-a incapaz para exercer cargos políticos com a 

justificativa de que falta às mulheres “a força de alma e o engenho”.  Vejamos as 

palavras do filósofo em seu Tratado Político (FERREIRA, 2010, p. 143-144): 

 

“Se as mulheres fossem por natureza iguais aos homens, se tivessem 

no mesmo grau a força de alma e o engenho em que consiste 

3maximamente a potência humana, e, consequentemente, o direito, 

com certeza, entre tantas nações diferentes, não poderia deixar de se 

encontrar umas em que ambos os sexos reinassem igualmente e outras 

em que os homens fossem governados pelas mulheres e recebessem 

uma educação própria para diminuir seu engenho. Mas, como isso 

nunca se viu em parte alguma, pode-se afirmar, em termos gerais, que 

as mulheres, por natureza, não têm o mesmo direito que os homens, 

mas que deverão 3necessariamente ceder aos homens, e também que é 

impossível que ambos os sexos reinem igualmente e, muito menos, 

que os homens sejam regidos pelas mulheres”. 

 

Um pouco depois de Spinoza, no século XVIII, Rousseau também reitera a 

mesma visão misógina de seus antepassados. Na obra Emílio, ou Da Educação (1762), 

Rousseau descreve em detalhes quais devem ser as diferenças entre a educação do 

homem e da mulher, de maneira que “toda a educação das mulheres deve ser relativa 

aos homens. Agradar-lhes, ser-lhes útil, fazer-se amar e honrar por eles...” 

(HENRIQUES, 2010, p. 196) deveria ser o objetivo principal da educação feminina. 
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Desse modo, com tantas afirmativas teóricas e práticas sobre a inferioridade da 

mulher e sobre a necessidade que ela tem de ser guiada e orientada por um homem, seja 

um pai ou um marido, não é de se estranhar que a supremacia masculina tenha se 

estendido por tantos séculos ao longo da história. Nesse sentido, foi necessário traçar 

um breve histórico sobre a situação da mulher para melhor compreendermos as 

personagens femininas nas obras de Shakespeare, considerando que a obra do autor, 

“apesar de sua decantada universalidade, é, também, produto de sua época, de onde 

deriva a necessidade de examinarmos a cultura onde se encontra inserida” (LEÃO & 

SANTOS, 2008, p. 15). 

Não diferente do que acontecia na sociedade, a dramaturgia de Shakespeare 

também retratou essa situação da mulher e muitas das crenças que eram difundidas em 

sua época. É possível perceber a presença do patriarcalismo em muitas de suas obras 

que apresentam personagens femininas. Semelhante ao tratamento recebido pelas 

mulheres reais da Inglaterra do século XVI, as personagens femininas também são 

tratadas a partir de sus papéis sociais altamente restritos e excludentes. Segundo Camati 

(2008),  

 
Na Inglaterra de Shakespeare, o homem podia exercer uma grande 

variedade de papéis de acordo com suas possibilidades e capacidades; 

o desempenho social da mulher, no entanto, era bastante limitado. Sua 

identidade derivava exclusivamente do sexo ao qual pertencia: ser 

mãe, esposa ou viúva; dama ou criada; virgem, prostituta ou bruxa. A 

opção do claustro, que assegurava uma vida de respeito e segurança às 

mulheres solteiras, não mais se apresentava desde os tempos da 

reforma anglicana, quando os mosteiros e conventos foram extintos e 

seus bens confiscados pela coroa, fato que elevou os níveis de 

prostituição e mendicância. (138) 

  

 Assim, iremos discorrer nossa análise orientando-nos pela perspectiva da critica 

sociológica, sempre relacionando as personagens femininas com os papéis que as 

mulheres efetivamente desempenhavam na sociedade inglesa dos séculos XVI e XVII. 

 

“AS MULHERES AUMENTAM DE TAMANHO COM OS HOMENS” 

Em todas as esferas da sociedade inglesa do século XVI, a mulher detinha papéis 

extremamente limitadores de suas capacidades físicas e intelectuais. No âmbito social, a 

mulher não possuía direitos como cidadã civil. Além disso, também não possuía direitos 
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à propriedade privada e nem à herança herdada pelo pai, que deveria ser encaminhada 

para o parente homem mais próximo: marido, irmão ou tio. A participação profissional 

era destinada às classes mais pobres, e geralmente vista como motivo de vergonha. 

Ainda assim, não podiam sonhar com qualquer atividade profissional, ficando restritas 

apenas aos serviços de criadas, damas de companhias e prostitutas.  

Na esfera familiar, a mulher exercia apenas os papéis de filha, esposa e mãe. E 

isso incluía quase que obrigatoriamente a necessidade do casamento. Visto que as 

mulheres não podiam trabalhar, o único meio de sustento seria através de um 

casamento, preferencialmente com um marido rico que pudesse sustenta-la na ausência 

do pai. Como não havia acesso para uma carreira acadêmica ou profissional, os 

preparativos para o casamento eram iniciados desde a infância, cabendo ao pai ou outro 

parente próximo a escolha do pretendente adequado. O casamento poderia levar muitos 

anos para acontecer, até que fosse possível juntar um dote razoável que pudesse garantir 

a subsistência da noiva durante os anos de casada. 

Na obra Romeu e Julieta, o senhor Capuleto promete sua filha em casamento ao 

jovem Páris. Mesmo reconhecendo que a filha ainda seja muito nova para o casamento, 

Páris tenta convencê-lo usando o argumento do costume da época, que era o casamento 

de meninas no início da adolescência (SHAKESPEARE, 2016, p. 23): 

 

Capuleto: [...] minha filha ainda é uma principiante nesse mundo. 

Ainda nem passou pela mudança de completar os catorze anos de 

idade. 

Páris: Então não há mulheres casadas e com filhos e mais novas que 

ela? 

Capuleto: Pois essas casaram-se cedo demais e cedo demais 

tornaram-se mães, e isso as estragou.  

 

É interessante destacar as palavras que o autor coloca na boca de seus 

personagens, pois, de início, o pai é contra o casamento de sua filha não porque ela seja 

muito nova e ainda poderia fazer outras coisas antes de assumir tal responsabilidade, 

mas porque ele acredita que sua filha ficará menos bela depois que se tornar mãe. 

Após ser convencido por Páris, o senhor Capuleto pede para que sua esposa, 

Lady Capuleto, informe a filha de que ela irá se casar dentro de dois dias com o jovem 

Páris. No entanto, não somente os personagens masculinos reproduzem 

comportamentos machistas como também as personagens femininas, pois a própria mãe 
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de Julieta também corrobora o mesmo pensamento de seu esposo (SHAKESPEARE, 

2016, p. 28-29): 

 

Lady Capuleto: Dize-me, filha Julieta, te sentes com disposição para 

enfrentar o casamento? 

Julieta: Essa é uma honra com a qual nem sonho! 

Lady Capuleto: Bem, pois começa a pensar em casamento a partir de 

agora. Mais novas que tu, aqui em Verona, há senhoras de respeito, 

que já são mães. Pelas minhas contas, eu já era tua mãe bem antes 

dessa idade em que tu agora continuas donzela.[...] E então? Gostarias 

de com ele compartilhar tudo o que ele possui, aceitando-o como teu 

amo, ao mesmo tempo que não te diminuis? 

Ama: Diminuir! Ora, tornas-te maior; as mulheres aumentam de 

tamanho com os homens. 

 

 Como a mãe muito bem explica para sua filha, utilizando o argumento de sua 

própria experiência, ela deveria casar-se jovem porque era o costume da época, 

independente de sua vontade de casar-se ou não. A senhora também informa que, a 

partir do casamento, o marido será o “amo”, o senhor, a quem ela deverá prestar 

obediência no lugar do pai. 

 No entanto, Julieta, que já estava apaixonada por Romeu, enfrenta o pai, 

recusando-se a casar com o jovem escolhido pelo seu genitor. Ainda assim, neste 

revolucionário ato de rebeldia, a jovem Julieta foge de um casamento forçado para cair 

em outro escolhido por ela mesma. Ou seja, no final das contas, ela realmente queria 

casar, ter filhos e seguir o costume de sua época, desde que isso acontecesse com o 

eleito do seu coração. No entanto, escolher o futuro marido não era uma liberdade da 

qual as mulheres pudessem gozar. 

 Na obra O Mercador de Veneza encontramos uma situação semelhante, pois um 

pai decide o futuro marido de sua filha Pórcia, mesmo depois de morto. Antes de 

morrer, o pai da jovem Pórcia, que já era viúvo, organizou um plano para tentar escolher 

o melhor pretendente para sua filha mesmo depois de morto. O sábio senhor deixou três 

baús fechados: um de ouro, um de prata e um de chumbo. Um desses três continha a 

fotografia de Pórcia e aquele que acertasse o baú correto poderia casar-se com ela. Ou 

seja, mesmo depois de morto o pai continuava exercendo sua autoridade. 

 Depois de várias tentativas de pretendentes vindos de diversas partes do 

mundo, o jovem Bassânio escolhe o baú correto e ganha a mão da linda Pórcia. Mesmo 

sendo jovem, bonita e infinitamente mais rica do que Bassânio, Pórcia não alimenta 
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esperanças de vencer o autoritarismo masculino de sua época e se coloca numa posição 

inferior em relação ao seu marido (SHAKESPEARE, 2016, p. 158): 

 

Pórcia: Mas a soma total de mim é a soma de alguma coisa; em seu 

valor bruto, é uma moça sem estudo, sem escola, sem vivência; nisto 

ela é feliz, pois não é velha demais para aprender; e felicíssima, acima 

de tudo, porque o seu espírito gentil compromete-se com o seu, Lorde 

Bassânio, para que você o guie como esposo, governante, rei. O meu 

próprio eu, e o que é meu, converte-se agora para você e para o que é 

seu. Ainda agora eu era o dono desta linda mansão, o amo de meus 

serviçais, rainha de mim mesma; e agora mesmo, neste momento, esta 

casa, essa criadagem, e esta mesma que sou eu, são seus, meu senhor. 

  

 O fato mais interessante dessa história reside justamente na inversão de papéis 

entre o masculino e o feminino desempenhado pela personagem Pórcia. O personagem 

Antônio, melhor amigo de seu marido Bassânio, havia sido condenado a pagar a multa 

de uma libra de carne, o que resultaria na sua morte. Tendo um tio que era juiz, Pórcia 

vai ao encontro de seu tio para pedir ajuda. Estando doente e impossibilitado de 

comparecer ao julgamento no tribunal em Veneza, Tio Belário orienta Pórcia a realizar 

a defesa de Antônio. No entanto, não havia mulheres advogadas na época, dessa forma, 

Pórcia é obrigada a disfarçar-se de homem para poder entrar no tribunal e defender 

Antônio, o que ela faz com mestria. A obra não informa detalhes sobre a vida da 

personagem Pórcia, mas considerando seu desempenho seguro e convincente diante de 

um tribunal formado somente por homens, é provável que ela já tivesse um prévio 

conhecimento acerca das leis de seu país, o que demonstra a qualidade de sua educação, 

mesmo numa época em que a educação acadêmica das mulheres era restrita e 

superficial.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que expomos acima, foi possível perceber ligações profundas entre o 

real e o fictício nas duas obras analisadas. Não se trata de ver uma simples ligação com 

a realidade, mas de entender de que forma essas personagens reforçam preconceitos e 

estereótipos vivenciados pela mulher real.  

Shakespeare, inclusive, pode ter apresentado Pórcia inicialmente como uma 

garota boba e sem conhecimentos para surpreender seu público numa estratégia de 

trazer um elemento surpresa para sua peça. 
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RICARDO III: VILÃO MONSTRUOSO OU HUMANO AMBICIOSO? 

 

Marcella de Melo Faria
1
 

 

Resumo: O presente artigo tem como finalidade analisar a peça Ricardo III escrita por William 

Shakespeare por volta de 1593, bem como a relevância dos acontecimentos históricos 

relacionados ao enredo, o período da Guerra das Rosas. Esta análise consiste na investigação do 

caráter de Ricardo III e como sua incessante busca pela coroa constrói a narrativa criada pelo 

bardo. Observando os eventos históricos e os personagens criados por Shakespeare, é possível 

contrastar suas inacurácias históricas.  

Palavras-chave: Ricardo III; Shakespeare; Guerra das Rosas. 

 

 

1. Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo geral analisar a peça Ricardo III escrita por 

William Shakespeare por volta de 1593, bem como a relevância de seus respectivos 

acontecimentos históricos durante o período da Guerra das Rosas. Esta análise consiste 

na investigação do caráter de Ricardo III e como sua incessante busca pela coroa 

constrói a narrativa criada pelo bardo. A peça em questão relata os acontecimentos que 

ocorreram no final do conflito onde a dinastia York, depois de ter derrubado os 

Lancastrianos, é por sua vez derrotada pela dinastia Tudor. Ricardo III nos é 

apresentado como um vilão fisicamente deformado disposto a matar todos aqueles que 

lhes são empecilhos para alcançar o trono.  

Dessa forma, o corpus desta pesquisa é composto por uma análise histórica dos 

conflitos que ocorreram durante o período da Guerra das Rosas e pela peça 

shakespeariana. Os objetivos específicos são entender a razão de tantas divergências 

entre os eventos históricos e a narrativa escrita pelo bardo em relação ao caráter de 

Ricardo III, e analisar a escrita imaginativa de Shakespeare.  

Constitui o aporte teórico deste trabalho o new historicism, tendo como base o 

pressuposto de que para analisar um texto literário, é preciso compreender o contexto 

histórico no qual ele foi escrito. Ademais, também será utilizada uma palestra de Smith 

(2012), além de textos de Bloom (1998), Carpenter (2002), Parvini (2012), entre outros. 

Quanto à metodologia é importante destacar seu caráter exploratório, uma vez que seus 

procedimentos técnicos baseiam-se em uma análise comparativa.  

                                                             
1 Graduada em Letras-Inglês (UnB); Mestranda em Literatura (UnB). 
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Logo, o presente trabalho torna-se importante àqueles que buscam compreender 

o caráter de Ricardo III a partir de uma análise comparativa entre eventos históricos e a 

peça shakespeariana. De tal maneira, este artigo colabora para o entendimento das peças 

históricas de Shakespeare e como os acontecimentos políticos moldaram sua escrita. 

Ainda, tal pesquisa busca contribuir para a análise das peças escritas pelo bardo através 

de uma perspectiva humana. 

 

2. As Rosas de Shakespeare 

 

A peça Ricardo III foi escrita por William Shakespeare por volta de 1593, sendo 

a última a tratar sobre a Guerra das Rosas
2
. A história real inglesa era muito popular no 

teatro e a carreira de Shakespeare começou com a encenação de suas peças históricas. É 

importante ressaltar que o bardo escrevia para entreter o público e, portanto, veracidade 

histórica não era necessária.  

Antes da fama de Shakespeare começar, os ingleses deleitavam-se com textos de 

outros autores, tais como The Union of the Two Noble and Illustre Families of 

Lancaster and York de Edward Hall, publicado em 1548; Chronicles of England, 

Scotland and Ireland de Raphael Holinshed, publicado ente 1577 e 1587; The Actes and 

Monuments de Jonhn Knox, publicado em 1563, e os textos de Sir Thomas More. Tais 

textos retratam Ricardo III como um vilão monstruoso e deformado devido à lealdade 

de seus autores à dinastia Tudor. Shakespeare seguiu a senda aberta por seus 

contemporâneos sobre a Guerra das Rosas e contribuiu para a propaganda dos Tudors, 

onde os Yorkistas eram os vilões derrotados pelos heroicos Tudors, descendentes dos 

Lancastrianos. 

 

“A leitura da peça oferece uma visão rica dos bastidores políticos (por 

extensão, de todos os tempos e de todas as culturas) naquilo que esses 

bastidores têm de mais corriqueiro: as alianças que se fazem e 

desfazem conforme os interesses mais prementes; as promessas e 

traições políticas; o ser político como um ator que se vale de objetos 

de cena e de personagens coadjuvantes para cativar o seu público; 

tudo isso e muito mais está em Ricardo III. Esse que foi rei da 

                                                             
2 Cronologia das peças de Shakespeare que tratam sobre a Guerra das Rosas: Ricardo II, Henrique IV 

parte 1, Henrique IV parte 2, Henrique V, Henrique VI parte 1, Henrique VI parte 2, Henrique VI parte 

3, Ricardo III. 
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Inglaterra de 1483 a 1485 de fato armou complôs e tramou a morte de 

vários de seus desafetos” (VIÉGAS-FARIA, 2010, p. 14).   
 

A peça Shakespeariana se inicia com um dos solilóquios mais famosos do teatro, 

no qual Ricardo nos fala: “Temos agora o inverno do nosso descontentamento 

transformado em verão glorioso por esse astro rei de York; e todas as nuvens que 

pesaram sobre nossa Casa estão enterradas no fundo do coração do oceano” 

(SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 25). 

Ricardo fala conosco e nos conta que agora a casa de York reina em paz após a 

derrota dos Lancastrianos, e em seguida nos revela sobre sua deformidade e condição 

física: 

 

“eu, que fui desertado de belas proporções, roubado de uma forma 

exterior por natureza dissimuladora, foi com deformidades, inacabado 

e antes do tempo que me puseram neste mundo que respira, feito mal-

e-mal pela metade, e esta metade tão imperfeita, informe e tosca que 

os cachorros começam a latir para mim se me paro ao lado deles” 

(SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 26). 

 

Mas ele não está satisfeito com a paz, a alegria, a música e as festas do reino. Ele 

deseja nova guerra e nos promete provar-se um vilão que buscará a coroa para si: 

“Portanto, uma vez que não posso e não sei agir como um amante, a fim de me ocupar 

nestes dias de elegância e de eloquência, estou decidido a agir como um canalha e 

detestar os prazeres fáceis de hoje” (SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 26). 

Ricardo nos relata ter colocado seu irmão, Rei Eduardo IV, contra seu outro 

irmão, George, Duque de Clarence, sobre o pretexto da profecia G, que diz que os 

herdeiros do rei serão assassinados por um assassino cujo nome começa com a letra G. 

Logo, o rei acredita ser George este assassino. Mas nós devemos nos ater ao título real 

de Ricardo que também se inicia com a letra G, Duque de Gloucester.  

Desde início, nós leitores/espectadores nos tornamos cúmplices de Ricardo uma 

vez que somos seus confidentes. Nós sabemos seus planos e sentimentos, e acabamos 

sendo convencidos pela sua maldade.  

 

“We deserve our possible beheading, because we have been unable to 

resist Richard's outrageous charm, which has made Machiavels of us 

all. [...] We are there to be entertained by the suffering of others. 

Richard co-opts us as fellow torturers, sharing guilty pleasures with 
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the added frisson that we may join the victims, if the dominant 

hunchback detects any failure in our complicity” (BLOOM, 1998, p. 

71).
3
 

 

Em seguida, vemos a hipocrisia de Ricardo ao fazer uma promessa a George de 

que intercederia por ele diante de Eduardo IV, uma vez que George fora preso. 

Posteriormente, Ricardo planeja se casar com Lady Anne
4
 que está em luto pela morte 

de seu esposo e de seu sogro, e caminha ao lado do corpo do falecido rei Lancastriano. 

Ela acusa Ricardo de tê-los assassinado, enquanto ele a corteja. Depois de várias brigas, 

Anne acaba cedendo aos encantos de Ricardo e se casa com ele: 

 

“Ricardo – Tua beleza foi a causa desse efeito: a beleza que não me 

dava paz nos meus sonhos, pedindo que eu levasse a cabo a morte de 

todo mundo, para que eu pudesse viver uma hora que fosse na doçura 

do teu peito” (SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 37). 
 

Na próxima cena, Elizabeth Woodville teme a doença de Eduardo IV, uma vez 

que Ricardo será Regente caso o rei venha a falecer. Ao ver a discussão, Margaret de 

Anjou entra em cena e amaldiçoa todos aqueles que contribuíram para a derrota dos 

Lancastrianos. Curiosamente, todas as suas maldições acabam se realizando. Ela prevê a 

morte dos herdeiros da rainha, que perderá seu título e morrerá em desgosto, a morte do 

Conde Rivers, Richard Grey e Lorde Hastings, a traição e a morte violenta de Ricardo. 

Margaret poupa Buckingham de suas maldições, uma vez que ele descende da Rosa 

Vermelha.  

Após Margaret se retirar, Ricardo ordena a morte de seu irmão Clarence. Dois 

assassinos se dirigem à prisão e o matam por afogamento em um barril de vinho 

malvasia. Em seguida, Ricardo, Elizabeth e sua família vão de encontro ao rei acamado 

e se reconciliam para o bem do reino. Eduardo IV morre e Elizabeth pranteia, enquanto 

a Duquesa Cecily (mãe do rei, de George e de Ricardo) lamenta a morte dele assim 

como a de Clarence, junto aos filhos órfãos de George.  

                                                             
3 Nós merecemos uma possível decapitação uma vez que somos incapazes de resistir aos maldosos 

encantos de Ricardo, o que nos torna maquiavélicos. [...] Nós somos entretidos pelo sofrimento dos 

outros. Ricardo nos torna seus companheiros torturadores, e divide seus maliciosos prazeres conosco, 

além do receio de que podemos nos tornar a próxima vítima caso o corcunda dominante detecte alguma 

falha em nossa lealdade. 

Obs: Todas as citações estrangeiras contidas neste artigo foram traduzidas livremente pela autora. 
4 Para selar a aliança do Conde de Warwick com Henrique VI, Margaret de Anjou casou seu filho 

Eduardo, Príncipe de Gales, com a filha mais nova de Warwick, Lady Anne. No entanto, Warwick, 

Eduardo e Henrique VI foram mortos após a derrota dos Lancastrianos. 
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Após a morte de Eduardo e George, apenas duas criaturas impedem Ricardo de 

se tornar rei: Eduardo e Ricardo, os dois jovens príncipes filhos do falecido rei. Ricardo 

viaja com Buckingham para adquirir controle sobre o novo rei Eduardo V, e acaba 

prendendo e executando Conde Rivers e Richard Grey. Depois de obter controle do 

jovem Ricardo, ele os aloja na Torre de Londres e prepara o golpe para usurpar a coroa.  

Quando Hastings se recusa a fazer parte do plano de Ricardo, ele acaba sendo 

executado como traidor sobre o pretexto de defender Elizabeth Woodville, que jogou 

um feitiço no braço de Ricardo
5
. Em seguida, Buckingham convence o prefeito e os 

outros lordes de que Eduardo IV era filho ilegítimo de Ricardo, Duque de York e, 

portanto, seus filhos eram bastardos. Sendo assim, o prefeito convida e insiste que 

Ricardo deva assumir o trono e ele acaba se tornado rei Ricardo III.  

Mas o novo rei se sente ameaçado pelos jovens príncipes alojados na Torre e 

paga James Tyrrel, um “cavalheiro insatisfeito” (SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 134), 

para matar as duas crianças, que acabam morrendo sufocadas durante o sono: “Quero os 

dois bastardinhos mortos, e gostaria que isso fosse providenciado com rapidez” 

(SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 134).  

No entanto, Ricardo III se recorda de uma antiga profecia realizada por Henrique 

VI na qual dizia que Henrique Tudor, Conde de Richmond, um dia seria rei: “Estou me 

lembrando de que Henrique VI profetizou que Richmond seria Rei; e isso quando 

Richmond não passava de um menino impertinente. Rei... talvez... talvez...” 

(SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 138). 

Richmond estava em exílio no País de Gales e agora planeja invadir a Inglaterra 

para tomar a coroa de Ricardo III. Ele promete casar-se com a princesa Elizabeth (filha 

do Rei Eduardo IV e Elizabeth Woodville) para unir a Rosa Vermelha à Rosa Branca e 

trazer paz à Inglaterra. Assim sendo, Ricardo planeja a morte de sua esposa Anne e 

convence Elizabeth Woodville a casar sua filha com ele: 

 

“Rei Ricardo – O que está feito não pode agora ser remediado. Os 

homens às vezes agem impensadamente, coisa que, mais tarde, traz a 

oportunidade de arrependimento. Se tomei o reino de seus filhos, para 

remediar, quero dá-lo à sua filha. Se matei os frutos de seu ventre, 

para aumentar sua prole encarrego-me de gerar uma prole do seu 

sangue, com sua filha” (SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 154). 

                                                             
5 Muitas pessoas acreditavam que Elizabeth Woodville era uma bruxa que havia enfeitiçado o rei Eduardo 

IV para que se casasse com ela.  
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No final da peça, Buckingham arma seu exército contra Ricardo, uma vez que 

ele não cumpre as promessas que fizera ao Duque de lhe dar algumas terras que 

pertenceram a sua família no passado, mas graças a um dilúvio, Buckingham acaba 

morrendo. Vemos também os exércitos e as alianças sendo formadas. Um dia antes da 

batalha, os fantasmas de todos aqueles que foram assassinados
6
 invadem o sono de 

Richmond, encorajando-o e incitando sua vitória, e atormentam Richard ao lhe 

provocarem medo e prevendo a sua derrota. Nesse momento, podemos ver a carnificina 

que Ricardo executara para chegar ao trono.  

Richmond acorda em paz, enquanto Ricardo acorda atormentado. Os exércitos 

lutam no campo de Bosworth, onde Ricardo é derrotado. Assim morre o último rei 

plantageneta e a dinastia Tudor começa: 

 

“Rei Ricardo - Escravo! Apostei minha vida em um lance, então 

aceito o que marcarem os dados. Acho que tem seis Richmonds no 

campo de batalha; cinco deles eu já matei hoje, em vez de ele mesmo. 

Um cavalo! Um cavalo! Meu reino por um cavalo!” 

(SHAKESPEARE, 1593/2010, p. 186). 

 

3.  Vilania ou ambição? 

 

Há várias divergências entre a peça Ricardo III e os eventos históricos que se 

sucederam durante a Guerra das Rosas. Um grande contraste é a questão do tempo. Na 

peça shakespeariana, o Duque de Clarence está vivo durante o final do reinado de 

Eduardo IV, quando na verdade sabemos que o rei morrera em 1483 e que Clarence foi 

executado em 1478. Além disso, Henrique VI morrera em 1471, anos antes da morte de 

Clarence e Eduardo IV, mas na peça vemos Lady Anne de luto ao lado de seu corpo, 

pois ele falecera recentemente. Ademais, Ricardo se casou com Lady Anne em 1472, e 

na peça o casamento acontece após a morte do rei Eduardo IV. Outro grande contraste é 

a presença de Margaret de Anjou na peça quando na verdade ela havia voltado para a 

França em 1475 e morrera em 1482 (antes da morte de Eduardo IV e da ascensão de 

                                                             
6 Eduardo (Príncipe de Gales), Henrique VI, Clarence, Conde Rivers, Richard Grey, Vaughan (ajudante 

de Rivers e Grey que também fora morto), Hastings, os jovens príncipes, Anne e Buckingham. 
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Ricardo). Por último, Ricardo reinou a Inglaterra por dois anos, e na peça os eventos se 

sucedem rapidamente.  

Além da questão de tempo, há outras divergências em relação aos eventos 

históricos. O primeiro que nos chama atenção é a descrição física de Ricardo. Em 2012, 

os restos mortais de Ricardo III foram encontrados na Inglaterra através de uma 

escavação arqueológica liderada pela Universidade de Leicester. Ao analisar o corpo, 

evidenciou-se que o último rei plantageneta possuía uma grande curvatura na coluna e 

que ele morrera por meio de um grave golpe na cabeça, além de outros ferimentos. 

Sendo assim, Ricardo III de fato possuía uma certa deformidade física, mas não como 

Shakespeare nos relata. A monstruosidade física de Ricardo elaborada pelo bardo é um 

meio de enfatizar sua maldade, e os sentimentos ruins de Ricardo acabam sendo 

manifestados pela deformidade de seu corpo.  

 

“há que se atentar para o fato de que ao romancear ascensão e queda 

de Ricardo III para o palco, Shakespeare retratou Ricardo, Duque de 

Gloucester, exagerando-lhe as características físicas de feiura e sua 

maldade pessoal. Na verdade, sabe-se que Ricardo agiu de acordo com 

os costumes políticos da época – decapitam-se os inimigos que podem 

vir a trazer dores de cabeça na arena política e, para garantir a coroa 

para si, matam-se os herdeiros à sua frente na linha sucessória.” 

(VIÉGAS-FARIA, 2010, p. 14 e 15). 

 

Quando se trata de outras inacurácias, sabemos que Clarence traiu seu irmão, 

recebeu o perdão real e, mesmo assim, voltou a conspirar contra o rei e acabou sendo 

executado. Na peça, vemos um Clarence inocente que sempre fora fiel a Eduardo IV. 

Sua morte se dá pela traição de Ricardo, responsável pela sua execução. No entanto, 

Clarence e o personagem de Shakespeare têm o mesmo fim, onde são afogados em um 

barril de vinho malvasia.  

Ao ler a peça, sabemos que Lorde Hastings fora preso por ordens de Eduardo 

IV, embora não saibamos o motivo. Mas Hastings nunca fora preso uma vez que sempre 

fora um dos amigos mais íntimos do rei. No entanto, ele realmente fora decapitado por 

ordens de Ricardo que se sentia ameaçado por Hastings, embora sua suposta traição não 

se desse sob a acusação de defender Elizabeth por ter enfeitiçado o braço de Ricardo. 

Em seguida, vemos Lady Anne na corte em luto pela morte de seu marido e de seu 

sogro. Ela discute com Ricardo, enfatiza seu desprezo por ele, o acusa de assassino, mas 

acaba aceitando se casar com ele. Pouco se sabe sobre a vida de Anne Neville, mas é 
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bem provável que ela conhecia Ricardo desde criança, uma vez que a educação do 

Duque de Gloucester era responsabilidade de seu pai, o Conde de Warwick. Além disso, 

seu casamento com o filho de Henrique VI simplesmente acontecera para selar a aliança 

de Warwick com Margaret de Anjou. É pouco provável que ela entrasse em um estado 

de luto tão grande pelas mortes de Eduardo e Henrique VI, uma vez que sua família 

sempre fora aliada dos Yorkistas, seu casamento com Eduardo durou meses, e ela não 

teria tamanho desprezo por Ricardo, tendo aceitado casar-se com ele logo depois de 

ficar viúva.  

Quando se trata do casamento de Ricardo com Anne, não vemos a presença e 

nem sequer menção de seu filho, Eduardo, na peça. Eduardo morrera quando ainda 

criança. Anne permanecera doente por alguns meses antes de morrer devido a causas 

naturais. Na narrativa, Ricardo deseja se livrar dela e Anne acaba morrendo embora não 

saibamos como.  

Outros contrastes que vemos na peça são o casamento da filha de Clarence 

arranjado por Ricardo, sendo que tal casamento fora arranjado posteriormente por 

Henrique VII, uma vez que a filha de Clarence ainda era criança durante o reinado de 

Ricardo; e a cena em que Elizabeth, a Duquesa Cecily e Lady Anne tentam visitar os 

príncipes na Torre, sendo que Elizabeth estava alojada em santuário na Abadia de 

Westminster e Anne apoiava Ricardo.  

Sabemos que Shakespeare seguia a versão de seus contemporâneos e que ele 

contribuiu para a propaganda dos Tudors ao vilanizar os Yorkistas e favorecer o regime 

dos Lancastrianos e Tudors. No entanto, jamais saberemos o que Shakespeare realmente 

pensava sobre Ricardo III. É certo que entender a Guerra das Rosas nos ajuda a 

compreender as peças históricas de Shakespeare, embora haja várias divergências. O 

new historicism nos apresenta uma leitura interessante uma vez que busca analisar o 

contexto cultural que formou o texto literário. Ou seja, para ler Shakespeare, temos que 

entender a Guerra das Rosas.  

 

“Reading Shakespeare in itself is an inextricably historical experience, 

since the plays come to us from the remote past. But they also exist in 

the present. They occupy a strange dual space: they are 

simultaneously products of the distant past and objects within the 

present time that have a history of their own. New historicists and 

cultural materialists have stressed the need to read historically: to 
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study, above all else, the historical moment from which the plays 

came” (PARVINI, 2012, p. 72).
7
 

 

Contudo, como afirma Neema Parvini, o poder de mudar o curso da história está 

nas mãos dos indivíduos e de suas habilidades tais como a imaginação. Shakespeare nos 

dá a oportunidade de explorar a questão humana na história uma vez que ele criou 

conflitos internos e motivos individuais para as ações de cada personagem através de 

uma profunda análise de caráter. O bardo não precisava se ater aos eventos históricos. 

Ele simplesmente escrevia sua narrativa conforme os interesses do seu próprio texto 

dramático.  

 

“And to assume on the strength of his plays that Shakespeare was an 

exceptionally intelligent and imaginatively gifted individual is to 

expect them to be engaged in more than merely upholding or exposing 

Tudor or Stuart propaganda. Accordingly, my aim is to attempt to read 

the history plays on their own terms in order to determine what they 

have to say about history and politics, and whether they are still of 

relevance today” (PARVINI, 2012, p. 80).
8
 

 

De acordo com Emma Smith, Shakespeare poderia ter tido uma maior admiração 

por Ricardo III do que por Richmond (Henrique VII). O título original da peça é The 

Tragedy of King Richard III: His treacherous Plots against his brother Clarence, the 

pittiefull murther of his iunocent nephews, his tyrannicall víurpation with the whole 

course of his defeated life and most defeated death, o que nos mostra que Ricardo é o 

personagem principal da peça, e não Henrique VII. Ao analisarmos tragédias, vemos 

que os personagens mais relevantes morrem no final da peça. Mais uma vez, Richmond 

se torna pouco relevante uma vez que ele sobrevive à batalha. Além disso, ele possui 

poucas falas e aparece no palco somente no final do enredo. Essa sugestão contradiz a 

visão de que Richmond aparece como o salvador e herói do reino e nos mostra uma 

                                                             
7
 Ler Shakespeare é uma experiência histórica inextricável uma vez que as peças chegam até nós de um 

passado remotamente distante. Mas elas também existem no presente. Elas ocupam um espaço 

curiosamente duplo: elas são simultaneamente um produto do passado distante e objeto do tempo presente 

que tem uma história própria. Os estudiosos do new historicism e cultural materialism têm ressaltado a 

necessidade de se ler historicamente: de estudar, acima de tudo, o momento histórico no qual as peças 

foram escritas. 
8 E, diante da magnitude das peças de Shakespeare, acreditar que ele possuía uma inteligência 

excepcional e um dom criativo único é supor que ele tenha feito mais do que simplesmente contribuir 

para a propaganda dos Tudors ou dos Stuarts. Logo, meu objetivo é tentar ler as peças históricas em si 

mesmas para tentar identificar o que elas têm a dizer sobre a história e a política, e se elas podem ter 

alguma relevância no contexto atual. 
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possível preferência por Ricardo III. Ademais, Ricardo estabelece uma conexão com a 

audiência que se encanta e se torna cúmplice dele, o que não acontece com Richmond.  

Essa teoria nos mostra que por mais que Shakespeare possa ter sido influenciado 

pela visão dos seus contemporâneos, ele possuía sua própria genialidade e imaginação. 

Peças históricas eram populares na sua época e o bardo usou pessoas famosas para 

escrever suas próprias histórias e criar seus próprios personagens.  

 

“although he was undoubtedly conditioned by the prevalent ideas of 

his time, Shakespeare had the capacity to write about his subjects in 

ways that had no precedent in those ideas. That is not to suggest that 

his views of these subjects are transculturally, transhistorically true, 

but to stress the fact that they had their origins in the creative genius 

of an extraordinary individual who had engaged with and thought 

deeply about such pertinent issues as the relationship between society 

and the individual, the forces that motivate individuals to make 

decisions and take action, and the forces that determine the shape of 

history” (PARVINI, 2012, p. 80 e 81).
9
 

 

Logo, há muitas interpretações quanto ao caráter de Ricardo III. O personagem 

de Shakespeare é por muitos considerado como um vilão monstruoso disposto a matar 

todos que sejam empecilhos para que ele obtenha a coroa, e sua maldade se exterioriza 

na sua deformidade física. No entanto, muitos historiadores e até mesmo críticos 

literários o considerariam um humano ambicioso. De acordo com Bloom, Shakespeare 

inventou o humano uma vez que criou personagens individuais com características 

próprias, e talvez seja a ambição de Ricardo que o torna humano. Diante de tantas 

divergências entre os historiadores e inacurácias entre Shakespeare e a história, torna-se 

uma tarefa difícil expressar o verdadeiro caráter do último rei plantageneta. Cabe ao 

leitor optar pela versão que mais lhe agrada.  

 

 

 

 

 

                                                             
9 Apesar de ele ter certamente sido influenciado pelas ideias prevalentes de seu tempo, Shakespeare tinha 

uma capacidade de escrever sobre questões relevantes de uma forma que nenhum de seus predecessores 

fizeram. Isso não sugere que seu ponto de vista em tais assuntos seja transcultural ou transhistórico, mas 

enfatiza o fato de que ele teve sua origem na criatividade genial de um indivíduo extraordinário que havia 

se engajado um uma reflexão profunda sobre questões pertinentes, bem como sobre relações entre 

sociedade e indivíduo, sobre as forças que motivam os indivíduos a tomarem decisões e atitudes, e as 

forças que determinam o curso da história. 
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4. Considerações finais 

 

Apesar de as peças históricas de Shakespeare terem sido baseadas em fatos reais, 

elas são um trabalho da sua imaginação. O bardo não tinha intenção de ser fiel à 

história, desejando entreter sua audiência. Por isso, ele muda e omite certos eventos que 

não servem para a narrativa que ele quis criar. O público inglês era bastante 

familiarizado com os eventos que se sucederam no período da Guerra das Rosas e tais 

batalhas eram parte de sua cultura. Além disso, as obras shakespearianas podem ser 

vistas como um meio de utilizar eventos históricos para expressar opiniões e críticas 

políticas da época. Tais peças nos dão uma ideia da sociedade e da política medieval 

através do ponto de vista dos Tudors no qual Ricardo III era representado com uma 

deformidade horripilante tanto física como interior. Curiosamente, é essa representação 

que molda sua fama nos dias de hoje. 

Certamente há muitas divergências entre os fatos históricos e a narrativa 

shakespeariana, e o new historicism nos auxilia a interpretar tais diferenças, uma vez 

que ao entender os eventos que ocorreram durante a Guerra das Rosas, podemos 

compreender o texto do bardo. No entanto, Ricardo III é mais do que um simples 

reflexo do seu contexto histórico e um personagem único que nos proporciona várias 

interpretações e análises quanto sua vilania e ambição.   

Os personagens de Shakespeare são humanos e atuam no mundo. Suas peças não 

são simplesmente um reflexo da propaganda Tudor, e sim um produto da imaginação de 

Shakespeare, já que revelam um pensamento crítico sobre a história e política da Guerra 

das Rosas. Como conclusão, evidencia-se que analisar Shakespeare como um simples 

produto de seu contexto que reflete ideias de sua época é uma leitura limitada, visto que 

Shakespeare nos proporciona um trabalho histórico, cultural e ideológico onde os 

personagens agem individualmente na história. Afinal, não é a história que molda os 

indivíduos, e sim eles que fazem história. Por fim, este trabalho busca contribuir para a 

análise das peças históricas de Shakespeare através de uma perspectiva humana, ou nas 

palavras de Bloom, da “invenção do humano”. 
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OS AMIGOS MISSIVISTAS: CYRO DOS ANJOS E CARLOS 

DRUMMOND DE ANDRADE 

 

 

Angélica Pereira Martins Chagas (UFU)1 

 

Resumo: O presente trabalho pretende discorrer sobre a amizade entre dois escritores 

brasileiros: Cyro dos Anjos e Carlos Drummond de Andrade. Os autores mineiros 

compartilhavam a rotina entre o serviço público e a literatura. Trocaram correspondências por 

toda a vida, se mostraram amigos e confidentes para falar dos mais diversos assuntos – a 

política vigente da época, o círculo de amizades de ambos, família, trabalho e sobre a criação 

literária de cada um. Drummond, deposita em Cyro dos Anjos uma grande confiança, relatando 

com intimidade os acontecimentos de sua vida. Já Cyro dos Anjos se mostra um aprendiz, 

seguidor de Carlos Drummond. O poeta serve de inspiração e encoraja o romancista à escrita 

literária. 

Palavras-chave: Cyro dos Anjos; Carlos Drummond; correspondências; escrita de si. 

 

O poeta Carlos Drummond de Andrade foi um dos maiores nomes da literatura 

brasileira de todos os tempos, tem uma obra vasta e de muito prestígio. Viveu a maior 

parte de sua vida no Rio de Janeiro entre 1934 e 1987, o mineiro nascido em Itabira 

produziu poesias, crônicas para jornais e compartilhou a vida de funcionário público 

com a escrita literária. Drummond era rodeado de rapazes que também oscilavam entre 

a escrita e o serviço público, um desses amigos foi o escritor mineiro nascido em 

Montes Claros: Cyro Versiani dos Anjos.  

Mais conhecido como Cyro dos Anjos, o romancista, ao contrário de Drummond, 

possui uma quantidade pequena de obras, detalhe que não diminui a qualidade das 

mesmas. A estudiosa Ana Paula F. Nobile Brandileone ressalta a diferença da escrita 

dos romances de Cyro dos Anjos na literatura de 1930: “explorou as suas 

potencialidades: a inconclusividade, a liberdade, as possibilidades concernentes ao 

tratamento da linguagem e, acima de tudo, por glosar o mundo misturado, a partir do 

hibridismo dos gêneros” (BRANDILEONE, 2007, p.92). Sobre Cyro dos Anjos, 

Constância Lima Duarte diz: 

                                                           
1 Graduada em Letras pelo Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM); Mestre em Estudos 

Literários pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Doutoranda em Estudos Literários pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). angelicapereiiraa@hotmail.com 
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Filho de conhecido professor-fazendeiro, e de mãe também instruída, 

Cyro dos Anjos teve a trajetória esperada para um rapaz de sua posição 

social. Ainda jovem mudou-se para Belo Horizonte, estudou 

Humanidades, bacharelou-se em Direito e, como amanuense 

qualificado, ocupou inúmeros cargos na administração pública ao longo 

da sua vida. Era previsível que integrasse também o grupo de escritores 

capitaneados por Drummond, João Alphonsus, Guilhermino e Emílio 

Moura, pois frequentavam os mesmos cafés, as mesmas redações de 

jornais, os mesmos ideais. (DUARTE, 2009, p.179) 

 

 

A amizade entre esses dois grandes escritores se criou em Minas Gerais, boa parte 

dela em Belo Horizonte. Mas esse laço ultrapassou as fronteiras mineiras e seguiu 

circulando pelo Rio de Janeiro e até mesmo fora do Brasil. Uma amizade marcada por 

cartas que transitaram por diversos territórios, inclusive os de sentido figurado: entre o 

serviço público e a literatura. 

Por muitas décadas, os homens de letras das Gerais buscaram o 

aconchego da burocracia. Em Belo Horizonte, também por muito 

tempo uma cidade de funcionários, não lhes faltavam “boas 

colocações”, como então se dizia. O serviço público não apenas 

permitiu vagares para a criação literária como também inspirou 

copiosa produção ficcional, da qual o conto “A morte burocrática”, do 

burocrata João Alphonsus, é das ilustrações mais saborosas, ao lado 

do Amanuense Belmiro, de Cyro dos Anjos. (WERNECK, 2012, 

p.146) 

 

Um escritor de qualidade não precisa publicar dezenas de livros. Cyro dos Anjos 

possui uma obra relativamente pequena, é um escritor mineiro, nascido em 1906, foi 

amigo de diversos escritores do movimento modernista em Minas Gerais, como Carlos 

Drummond de Andrade, Pedro Nava, Emílio Moura, Aníbal Machado e Abgar Renault. 

De acordo com Ivan Marques: “Quatro anos mais novo que os rapazes do círculo de 

Drummond, Cyro foi um ‘modernista retardatário’ que só aderiu ao grupo quando o 

movimento estava acabando” (MARQUES, 2011, p.200).  

Cyro dos Anjos e Carlos Drummond de Andrade tornaram-se amigos e trocaram 

correspondências por toda a vida. As cartas revelam que Cyro foi o escritor com quem 

Drummond se sentiu mais à vontade para atravessar as barreiras da formalidade e da 

discrição. Drummond, por sua vez, também ocupava lugar especial na economia 

sentimental de Cyro:  

“Você perdoará a extensão da carta. É que sinto a necessidade 

absoluta de explicar-me perante você, o amigo a quem mais me sinto 
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ligado na vida”. Essa amizade, calcada em afinidades profundas, cria 

condições especiais para que ambos se exponham francamente. 

(MIRANDA, SAID, 2012, p.5,6) 

 

Segundo Wander Melo Miranda e Roberto Said: “Tornaram-se compadres, 

confidentes, na vida e na escrita” (MIRANDA, SAID, 2012, p.5). Ambos partilhavam a 

rotina entre serviço público e literatura, falavam sobre os mais diversos temas: política, 

pretensões quanto a carreira, casamento, crítica literária, círculo de amizades, alegrias e 

frustações. O atarefado serviço público e as viagens de um e outro, são os motivos mais 

citados para justificar os demorados períodos que se passam entre algumas 

correspondências.  

Um dos temas mais recorrentes nos registros é a política. Os conturbados 

acontecimentos políticos em 1945 – como o fim do Estado Novo – afetavam a vida dos 

escritores que mandavam benevolências um ao outro, Drummond diz em uma carta de 

novembro do referido ano: “Nascemos todos incapazes para a política, mas fadados a 

sofrer no lombo suas transformações” (MIRANDA, SAID, 2012, p.119). Em 21 de 

Março de 1932, Cyro dos Anjos comenta: “A política parece cada vez mais confusa, 

não?” (MIRANDA, SAID, 2012, p.41). 

A troca de cartas mostra que quando falavam das suas obras literários, ou das 

criações dos escritores amigos, escapavam dos assuntos políticos e burocráticos da 

época, comentavam da escrita em si dos textos, numa troca de elogios, críticas sinceras 

e constante apoio para que o amigo prosseguisse pelo caminho da escrita literária. Cyro 

dos Anjos chega a citar trechos de poemas de Drummond nas cartas, seja para usá-los 

com a função de alguma comparação ao tema da carta, seja para elogio desmedido e 

exagerado. Já Drummond encoraja a todo momento que Cyro publique seus textos, não 

se demore na escrita e elogia a escrita dos mesmos ao receber os exemplares. 

A incitação para que Cyro termine logo o Amanuense Belmiro (1937) 

e, posteriormente, a alegria ao receber o exemplar de Abdias (1945) 

expressam um ponto de fuga as inquietações existenciais e literárias 

do poeta-missivista e aos constrangimentos políticos a que os 

escritores estão submetidos, em contexto de acirramento ideológico e 

cooptação política. A linguagem sintetiza, mais do que um empenho 

político, em rigor fadado ao desolamento e à decepção, um 

compromisso ético com o tempo. (MIRANDA, SAID, 2012, p.11) 
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O livro base utilizado para a escrita do presente artigo é intitulado Cyro & 

Drummond organizado pelos professores da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG): Wander Melo Miranda e Roberto Said. As correspondências entre Cyro dos 

Anjos e Carlos Drummond de Andrade foram transcritas no livro a partir das originais 

que são arquivadas na Fundação Casa de Rui Barbosa e no Acervo de Escritores 

Mineiros da UFMG. As cartas foram trocadas entres os anos de 1931 e 1986, são 163 

textos, entre cartas, bilhetes, radiogramas, cartões-postais e telegramas. “As cartas 

superpõem traços de um e outro, ao compor um largo painel intimista, valha o 

paradoxo, da vida literária e política brasileira de um período crucial do século XX” 

(MIRANDA, SAID, 2012, p.17). 

Na condição de estudantes: Carlos Drummond, Emílio Moura, Alberto Campos, 

Milton Campos, Gabriel Passos, Abgar Renault, Gustavo Capanema, entre outros 

começaram a se unir em 1921. No livro O desatino da rapaziada que trata da vida e 

obra de jornalistas e escritores de Minas Gerais no período de 1920 a 1970, o escritor 

Humberto Werneck diz que esses rapazes “amavam a literatura, simplesmente, 

brincavam de modernismo” (WERNECK, 2012, p.46). Em rodas de conversa trocavam 

seus escritos literários trazidos no bolso, numa espécie de troca de crítica informal uns 

aos outros. Afinal, a Belo Horizonte daquele século não era uma cidade com muitas 

opções de lazer e distração:  

Como tudo o mais em Belo Horizonte, a vida daqueles moços se 

organizava em torno da rua da Bahia: iam ao cinema no Odeon, 

tentavam a sorte na casa lotérica de Giacomo Aluotto, bebiam no 

Estrela ou no Trianon, compravam livros na Francisco Alves e, de 

madrugada, sentavam-se para conversar à porta da Caixa Econômica, 

no cruzamento com a avenida Álvaro Cabral. No Grande Hotel, em 

1924, tiveram seu primeiro encontro com Mário e Oswald de 

Andrade, decisivo para a formação de todo o grupo. (WERNECK, 

2012, p.45) 

 

Werneck diz que essa falta de ter o que fazer e de não ter muitas escolhas de onde 

ir refletem a vida de personagens de Cyro dos Anjos, ele cita O amanuense Belmiro, 

primeiro livro escrito pelo montes-clarense, destacando que as personagens da obra 

“podem ser vistas, nas primeiras linhas do romance, a constatar com melancolia que em 

Belo Horizonte não havia nada para fazer – a não ser, como elas,  tomar chope no bar do 

Parque Municipal” (WERNECK, 2012, p.35). 
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Cyro dos Anjos morou em Belo Horizonte desde novembro de 1924, mas não 

aderiu integralmente ao modernismo. Humberto Werneck ressalta que o escritor de O 

amanuense Belmiro “não está apenas fazendo uma boa frase quando diz que não aderiu 

ao modernismo e sim a Carlos Drummond de Andrade, a quem atribui papel decisivo 

em sua formação literária” (WERNECK, 2012, p.85). Nas correspondências entre Cyro 

e Drummond é perceptível que se não fosse pelo encorajamento de Drummond, talvez 

Cyro dos Anjos não estaria de fato no âmbito da escrita literária. O escritor foi 

incentivado e auxiliado durante todas as suas sete criações literárias pelo amigo poeta: 

seja com perguntas sobre as possíveis datas de término dos livros, com as leituras e 

críticas positivas, e até mesmo pela ajuda no quesito de contatos para publicação dos 

textos. 

Sobre Belo Horizonte, Werneck também afirma que “em 1930, passava de 

duzentos o número de jornais surgidos desde a inauguração da capital, 33 anos antes” 

(WERNECK, 2012, p.89). Ganhar a vida com a escrita não era tarefa fácil, Cyro dos 

Anjos passou por períodos em que “precisava lançar mão de recurso extremo para ter o 

que comer: frequentar velórios – “os abastados, onde a empadinha e o pastel eram 

certos” (WERNECK, 2012, p.88). Jornais eram abertos ano após ano e iam se acabando 

por falta de recurso financeiro, público leitor e temáticas que interessassem. “Não que o 

escritor montes-clarense fosse um pé-frio em matéria de imprensa. A mortalidade 

jornalística, na Belo Horizonte do início do século, é que era impressionante” 

(WERNECK, 2012, p.88). O romancista passou pela carreira jornalística com apertos, 

também tentou trabalhar como professor de português, inglês e francês e teve 

dificuldade em conseguir alunos, e, naquele período, recorrer as publicações em busca 

de dinheiro não era um caminho viável. “Em seus primeiros 25 anos de vida, a cidade 

viu brotarem nada menos de 160 publicações, sem contar aquelas numerosas, que 

nasceram e se extinguiram sem deixar traço nos arquivos e bibliotecas” (WERNECK, 

2012, p.89). 

Drummond acompanhou a trajetória de Cyro dos Anjos como advogado, redator, 

professor e o incentivou na publicação de seus livros desde o primeiro até o último. No 

período da publicação de Abdias, segundo livro de Cyro dos Anjos, Drummond recebeu 

um exemplar da obra e enviou a seguinte mensagem via carta para o romancista no dia 

11 de novembro de 1945:  
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Obrigado pelo Abdias, que eu já agradecera num telegrama breve, 

apenas para registrar uma pequena impressão de leitura. Apesar de 

considerar o Amanuense uma coisa literariamente perfeita, achei que 

neste novo romance você conseguiu mais da arte de escrever. Uma 

discrição maior, dentro da mesma segurança técnica. Os dois livros se 

aproximam muito, como você será o primeiro a reconhecer, porém não 

há repetição, e sim variações novas do mesmo tipo humano. De resto, o 

que mais me interessou em Abdias foi a escrita em si, pois ando 

preocupado com esse problema, e despreocupado de quaisquer 

“mensagem” ou sentidos que a obra possa trazer. E repito que fui 

sensível aos achados, tão pouco ostensivos mas tão autênticos, de seu 

novo trabalho. (MIRANDA, SAID, 2012, p.118) 

 

Em resposta à carta de Drummond sobre a obra Abdias, Cyro dos Anjos 

respondeu humildemente no dia 22 de novembro de 1945 com a seguinte mensagem: 

“Prezado Carlos, guardei, com carinho, suas palavras sobre o Abdias. Ainda 

descontando o que há de benevolência e simpatia no seu julgamento, sobra o bastante 

para encorajar o autor” (MIRANDA, SAID, 2012, p.119). Em observação às cartas 

entre Cyro dos Anjos e Drummond, publicadas no livro Cyro & Drummond, é 

perceptível que nessa amizade, Cyro dos Anjos ocupa um papel de admirador de 

Drummond, se comporta como um aprendiz, sempre humilde ao receber elogios sobre 

sua própria obra, ao mesmo tempo que demonstra grande apreciação pelo trabalho do 

poeta. De acordo com Ivan Marques, para Drummond e Cyro: 

O importante era expor a precariedade do individualismo e desaprovar 

“a conduta (ou falta de conduta) espiritual do autor”. Com isso, 

realizava-se o duplo esforço de encerrar uma etapa pessoal e ao mesmo 

tempo sintetizar a experiência modernista. Ambos os escritores estariam 

trabalhando no sentido de mostrar, pela impossibilidade de resistir “a 

vida presente”, a necessidade de resistir e sobreviver ao passado, que no 

entanto voltaria sempre a repontar. (MARQUES, 2011, p.246) 

 

Através da leitura da obra Cyro & Drummond foi possível observar a atitude de 

Cyro dos Anjos como um grande admirador de Carlos Drummond de Andrade em 

diversos momentos. Do mesmo modo humilde como ele respondeu ao elogio de 

Drummond a respeito de sua obra Abdias, ele também o fez quando o elogio se referiu a 

sua obra Poemas Coronários: “Meu caro Poeta, sua carta, a propósito dos Poemas 

Coronários, tão generosa, me teria encorajado a trilhar a vereda nova, se a prudência 

não me puxasse a aba do paletó e me lembrasse quanto o Compadre é indulgente senão 

conivente com as temeridades dos amigos” (MIRANDA, SAID, 2012, p.255). Cyro dos 

Anjos diz que com os elogios do poeta até se aventuraria a escrever poesias, mas o bom 
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senso lhe puxa a orelha e ressalta que Drummond se mostra sempre favoravelmente 

disposto na apreciação de seus trabalhos, sendo um cúmplice amigo de todas as suas 

obras. Daí percebemos certa dificuldade em aceitar elogios, em enxergar a qualidade da 

própria obra. 

Vale notar que as cartas definem uma espécie de hierarquia 

“espiritual” e “estética”. Cyro comporta-se quase sempre como 

discípulo ou aprendiz. Pede desabusadamente conselhos, leituras e 

revisões de seus textos. A admiração pela obra do amigo deixa-o 

quase sempre sem palavras: os comentários que intenta fazer sobre as 

subsequentes publicações do poeta vão pouco além do elogio 

desmedido. Desconcerta-se como fã diante do ídolo. Drummond 

serve-lhe como guia, modelo, uma espécie de interlocutor secreto 

pulsando nas tramas de sua escrita. (MIRANDA, SAID, 2012, p.8) 

 

Cyro dos Anjos, era um intelectual muito preocupado com a crítica voltada para 

si. Como podemos verificar em uma carta de Cyro dos Anjos para Carlos Drummond de 

Andrade, em que o mesmo se preocupa com um pequeno detalhe de correção referente a 

uma carta enviada anteriormente: 

Meu caro Carlos, ao guardar a cópia da carta que lhe enviei a 25, vi 

que, por distração, a datilógrafa escreveu avidez, em vez de aridez, e 

pôs um g, no lugar do j, de engajar. Não por mim, mas pelo 

destinatário, é de presumir que a carta, se guardada, venha a ser lida 

por futuros biógrafos. Achar-se-ia descabida, no texto, a palavra 

avidez. E o infeliz g conduziria a um mau juízo acerca dos 

acontecimentos etimológicos e ortográficos deste velho escriba. 

Assim, com vista aos pósteros, peço fazer no original as competentes 

correções... (MIRANDA, SAID, 2012, p.279) 

 

Além da preocupação com a crítica de seus possíveis leitores, seja os leitores das 

cartas ou os leitores de suas obras publicadas, Cyro dos Anjos também se mostra um 

escritor lento no ato da escrita, cauteloso e preocupado com as mensagens que procura 

transmitir. Fato que pode justificar suas poucas sete obras – em comparação ao volume 

vasto de publicações do amigo poeta – é a vida corrida de servidor público, sendo 

transferido diversas vezes e morando em vários lugares. Mas o próprio romancista 

assume sua porcentagem de culpa em ser um escritor de poucas publicações. Em 19 de 

Julho de 1930 ele escreve a Drummond: “Você está me supondo um grandessíssimo 

preguiçoso, pois tendo-me arranjado a colaboração no Minas, tenho estado muito mole 

na remessa da mesma. Reabilitar-me-ei, porém, nesta semana” (MIRANDA, SAID, 

2012, p.25). Em 31 de Junho de 1935 ele confessa: “Quanto a mim, continuo desejoso 
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de ejacular, num livro, minhas disponibilidades sentimentais” (MIRANDA, SAID, 

2012, p.66), se referindo ao projeto de seu primeiro livro O amanuense Belmiro, que só 

foi publicado em 1937. Sobre essa questão, Drummond se mostra a todo tempo 

empolgado com as pretensões literárias do amigo e o incentiva, em 22 de Julho de 1936 

ele declara a respeito de O amanuense belmiro: “Conclua o seu livro e venha ao Rio, 

como prometeu” (MIRANDA, SAID, 2012, p.82). Em 4 de Agosto de 1936 ele volta a 

mencionar a obra:  

Ainda não pedi notícias do seu romance, que me interessa muito. É da 

maior necessidade que você o conclua e o publique, contribuindo para 

que se retifique o conceito atual do romance entre nós. A mim não me 

satisfaz nem a transcrição imediata e anticrítica de aspectos de uma 

vida regional, como fazem os rapazes do Norte (entre parênteses: 

como escrevem mal!), nem essa literatura “restaurada em Cristo” com 

que nos aporrinham os pequeninos gênios marca Lúcio Cardoso. Tudo 

isso é literariamente bem insignificante e, acredito, não resistirá ao 

tempo. Mas é preciso ir marcando as diferenças, trabalhando numa 

direção nova, de que aparentemente não há igual no quadro literário 

brasileiro do momento. Tenho muita esperança no Amanuense e o 

exorto, civicamente, a pô-lo na rua. (MIRANDA, SAID, 2012, p. 85). 

 

Ao enviar enfim O amanuense Belmiro para o amigo Carlos Drummond, Cyro 

dos Anjos em 22 de Março de 1937 destacou: “Como lhe disse pelo telefone, não o faço 

sem algum receio. Em cada capítulo, sempre procurei imaginar – ao escrever – o que o 

poeta Carlos poderia pensar disso ou daquilo (MIRANDA, SAID, 2012, p.92). Ainda na 

mesma carta ele pede: “Peço-lhe que o leia com severidade e me mande sua opinião” 

(MIRANDA, SAID, 2012, p.93). Drummond responde em 24 de Março de 1937: “Vou 

ler sua obrinha menos como um crítico do que cúmplice e interessado no sucesso do 

autor” (MIRANDA, SAID, 2012, p.95). Semanas depois Cyro dos Anjos pede que 

Drummond o auxilie na publicação do livro, se mostra preocupado, em 13 de Abril de 

1937: “Vários indivíduos, que nunca lerão o livro, vivem a perguntar por ele, só para 

me cacetear. Sabem que seguiu para o Rio e indagam se foi ou não aceito. Você sabe 

como é isso” (MIRANDA, SAID, 2012, p.97). Em 30 de Julho de 1937 ele Cyro dos 

Anjos ressalta: “É uma tolice cara, esta de publicar um livro, mas meti-me nisso, e, 

agora, só me resta concluir a asneira” (MIRANDA, SAID, 2012, p.98). Visto que o 

escritor teve dificuldades para concluir sua primeira publicação. Porém, apesar da 

lentidão, falta de tempo e dificuldades de publicação, Cyro dos Anjos não deixou de 

escrever. O lançamento de suas obras era para o intelectual uma questão de prestígio, se 
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orgulhava de seus textos, se preocupava com que ficassem bons e apesar de serem 

poucos, a escrita foi uma questão com que se preocupou durante sua vida.  

 Nas correspondências também é possível encontrar menções, semelhanças e 

resquícios presentes nas obras de ambos os autores. Quando Cyro dos Anjos menciona, 

por exemplo: “Verifiquei nesse espaço de tempo, e em dois ou três bailes que 

compareci, que é astronômica a distância que nos separa das moças em flor. São uma 

outra humanidade, de uma outra era (MIRANDA, SAID, 2012, p. 67) Essa constatação 

da distância entre o homem adulto e as “moças em flor” é temática de discussão entre os 

personagens Belmiro e Abdias dos dois primeiros romances do autor. Ou a declaração 

de 10 de Junho de 1938: 

Empurrei o ano passado com a ajuda de uma namorada imaginária, 

mas este ano está duro de roer. Tudo anda ruim: doenças em casa, 

pessimismo, tristezas. Materialmente, até vou próspero, construindo 

uma casa com o auxílio da Caixa Econômica e de boa-fé do construtor 

(meu único capital é o lote). Mas já descobri que isso não significa 

coisa alguma. Seu velho, Cyro. (MIRANDA, SAID, 2012, p.105) 

 

O que se assemelha a namorada imaginaria do personagem Abdias: Gabriela. O 

protagonista de Abdias se esquece de que não é mais um jovem em meio às moças, não 

se preocupa em ser o professor das meninas do Colégio das Ursulinas e em ser um pai 

de família casado. Ignorando questões do tempo, espaço e circunstâncias adversas, ele 

busca conquistar, no presente, seus objetivos de quando ainda era um jovem morador de 

Várzea dos Buritis. E o caminho por ele divisado é apaixona-se por uma moça rica e 

sonhar se casar com a mesma. Essas comparações nos permitem perceber um pouco de 

Cyro dos Anjos em suas obras literárias. 

Em observação às correspondências lidas é possível afirmar que o que mais 

difere Cyro dos Anjos de Carlos Drummond de Andrade é a capacidade de ação 

contínua do poeta: na escrita, no trabalho, nas relações sociais; em contrapartida com a 

incapacidade de ação e inércia contínua do romancista: na demorada escrita, oscilações 

de trabalho e até a instabilidade financeira. 

Percebemos que serem servidores públicos pôde ser um aspecto positivo na vida 

dos escritores, que puderam tomar algum tempo do trabalho para o estado para se 

dedicarem à escrita literária. Observando o círculo de amizades de Drummond, 

podemos constatar que a literatura brasileira foi composta de numerosos funcionários 
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públicos. E as cartas nos fazem ter uma ideia de como foi o papel desses intelectuais na 

literatura, em meio aos seus percursos, suas limitações e em meio a sociedade.  

Com a leitura das correspondências, ao longo dos diálogos e dos comentários 

dos amigos missivistas é possível observar aparições pontuais de traços dos autores em 

seus poemas – Carlos Drummond de Andrade – e romances – Cyro dos Anjos. 

Drummond se mostra um literato ativo a todo instante. Cyro aparece como um escritor 

autocrítico, complicado, mas também totalmente convicto do seu pertencimento ao 

mundo literário. Ao ler as cartas nos deparamos com intelectuais com caraterísticas 

diferentes que carregaram uma grande amizade por toda a vida, conhecemos um pouco 

de seus anseios, receios, e percebemos como ponto comum aos dois autores o amor 

pelas letras e a ligação profunda e marcante que constroem com a literatura em suas 

vidas.  

 

Referências: 

BRANDILEONE, Ana Paula F. Nobile. Cyro dos Anjos: um espírito de renovação 

latente. In: CELLI – Colóquio de Estudos Linguísticos e Literários. 3, 2007, Maringá. 

Anais... Maringá, 2009, p. 84-94. 

 

DUARTE, Constância Lima. Cyro, Belmiro, Abdias. In: Souza, Eneida Maria de; 

Marques, Reinaldo. (Org.). Modernidades alternativas na América Latina. 1 ed. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2009. 

 

MARQUES, Ivan. Cenas de um modernismo de província: Drummond e outros 

rapazes de Belo Horizonte. São Paulo: Editora 34, 2011. 

 

MIRANDA, Wander Melo. Corpos escritos. São Paulo: EDUSP, 2009. 

 

MIRANDA, Wander Melo. SAID, Roberto (org). Cyro & Drummond: 

correspondência de Cyro dos Anjos e Carlos Drummond de Andrade. São Paulo: 

Biblioteca Azul, 2012. 

 

1607



 

 
 

WERNECK, Humberto. O desatino da rapaziada. São Paulo: Companhia das Letras, 

2012. 

1608



 

 
 

A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA EM AGUAFUERTES PORTEÑAS DE ROBERTO 

ARLT 

 

Graziele Camilo da Costa (UFU)
1
 

 

Resumo: Neste trabalho, analisaremos os personagens da obra Aguafuertes Porteñas de acordo 

com o estilo de vida que possuem e aproximá-los dos cínicos, filósofos da Antiguidade Grega, e 

do pícaro, personagem que surgiu no Século de Ouro espanhol. Defendemos que Arlt faz uma 

homenagem ao saber popular e que seus personagens possuem um estilo de vida 

autoderminado, pautado na estética da existência, que é, segundo o filósofo Michel Foucault, 

uma proposta ético-estética da própria vida. Os resultados concluem que o estilo de vida dos 

personagens ativa o imáginario do leitor provocando experiência estética e mostrando que 

existem formas de vida além das que são impostas pela sociedade. 

Palavras-chave: Experiência estética; Imaginário; Saber popular. 

 

A obra Aguafuertes Porteñas, de Roberto Arlt, é composta por crônicas 

publicadas no jornal El Mundo entre os anos 1928 e 1933. O jornal começou a circular 

no dia 14 de maio de 1928 e tratava de temas variados de forma leve, fazendo com que 

qualquer pessoa conseguisse ler com facilidade. Arlt teve alguns problemas com a 

redação do jornal, pois, apesar de utilizar a linguagem popular, sua escrita não era 

amena e o autor escrevia de forma irônica. Arlt ganhou uma coluna diária e no ano de 

1933 publicou o livro com algumas de suas crônicas, porém não há registros dos 

critérios utilizados para a seleção dos textos.  

 Roberto Emilio Godofredo Arlt foi um dos maiores nomes da literatura latino-

americana, porém é pouco divulgado. Um dos motivos pode ser a opção do autor em 

utilizar o lunfardo, dialeto usado nos bairros pobres de Buenos Aires. Essa opção 

dificulta sua tradução, limitando, assim, sua divulgação. Outro motivo pode ser o fato 

de ele ser da mesma época de Jorge Luis Borges e Júlio Cortázar e a fama desses dois 

autores pode tê-lo opacado.  

Cada crônica da obra Aguafuertes Porteñas possui como personagem principal 

um tipo popular. Com humor e ironia, Arlt faz homenagens à cultura popular e a alguns 

tipos portenhos cujo estilo de vida desafia as normas e as convenções sociais. A 

representação se faz por temas observáveis nas ruas da cidade e por uma linguagem, 

como afirmado anteriormente, ligada ao lunfardo.  

                                                           
1
 Graduada em Letras/Espanhol (UFU), Mestre em Estudos Literários (UFU). Contato: 

grazzi_camilo@hotmail.com. 
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Seus personagens possuem um estilo de vida fora dos limites das convenções 

sociais, tornando-se automarginalizados. Seu caráter irreverente conquista os leitores 

porque estimula o riso. Prova disso é o fato de que quando as crônicas eram publicadas, 

o jornal El Mundo era vendido quase exclusivamente em razão dos escritos. Os 

personagens de Arlt, por meio do riso irreverente, mostram aos seus leitores que há 

possibilidades de vida que vão além das convenções, pois escolhem e sustentam o estilo 

de vida que, para eles, é mais prazeroso e belo. Destacaremos alguns desses 

personagens e seu estilo de vida autodeterminado, aproximando-os do do riso da 

picaresca, do Século de Ouro espanhol, e do estilo de vida dos cínicos, filósofos da 

Antiguidade Grega. Mostraremos também que o estilo de vida dos persongens provoca 

experiência estética no leitor, fazendo com que ele se simpatize com os personagens.  

Mas, por que o título aguafuertes porteñas? Para compreender precisamos, 

primeiramente, entender o que é aguafuerte. Aguafuerte é uma técnica de gravar 

desenhos utilizando uma superfície de metal com ácido. O ácido corrói a placa onde 

foram feitas marcações com uma ferramenta pontiaguda e após retirar a placa da 

substância, é feita a estampação no papel, gerando traços deformados. Já a palavra 

porteño designa aquilo que é referente a Buenos Aires e também se refere aos nascidos 

na capital portuária. Sendo assim, aguafuertes porteñas são desenhos ou gravuras da 

cidade de Buenos Aires realizados por meio da técnica aguafuerte. 

Ao dar esse título à obra, Roberto Arlt propõe descrever com acidez a capital 

portenha como se fosse gravuras com deformações. Cada crônica seria uma dessas 

gravuras e seus conteúdos, o que foi corroído, o que passa despercebido, o que quase 

ninguém vê. Os personagens, ao contrariarem as convenções, também são o que tem de 

ácido e “deformado” nas cidades. Eles subvertem as leis dos homens, assim como 

faziam os cínicos e os pícaros, como veremos mais adiante, e não aceitam fazer parte de 

nenhum grupo social.  

A forma de escrita de Arlt também é “deformada” como as gravuras das 

aguafuertes. Muitos especialistas o criticaram ao usar o lunfardo sob a alegação de que, 

como o autor possuía origem pobre e por ser filho de imigrantes, não saberia escrever 

corretamente. Porém, Arlt foi um autodidata e a escolha por esse tipo de linguagem é 

proposital, uma forma de valorizar a cultura popular da cidade. 
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Por meio das aguafuertes o autor também critica, de forma ácida, a hipocrisia da 

sociedade da época e ridiculariza aqueles que só pensam no dinheiro, na ascensão social 

e vivem de aparências. Ao contrário, Arlt valoriza os tipos que são contra as convenções 

e vivem da maneira que querem, deixando que os outros trabalhem por eles, como 

afirmado na crônica “Divertido origen de la palabra ‘squenun’”: “Y que trabajen los 

otros, como si él trajera a cuestas un cansacio enorme ya antes de nacer” (ARLT, 2005, 

p. 70). Antes de analisarmos as crônicas, abordaremos a picaresca e o cinismo para 

compreendermos o estilo de vida dos personagens da obra.  

A picaresca apareceu por primeira vez no período do Século de Ouro espanhol e 

tem como personagem principal o pícaro. Esse personagem é uma figura popular que 

vive de pequenos golpes, não está ligado a nenhuma ideologia e se move de acordo com 

suas buscas por sobrevivência e por interesses próprios. Curiosamente, conquistou um 

importante espaço na Literatura Universal em uma época em que, como afirma o crítico 

Mário González (1988), admiravam-se narrativas de heróis, cavaleiros, pastores 

apaixonados e pacatos.  

A obra El Lazarillo de Tormes é considerada a precursora do gênero. Essa é uma 

obra anônima, escrita em primeira pessoa em estilo epistolar e cuja edição conhecida 

mais antiga é de 1554. Lazarillo vive em uma sociedade organizada, com a igreja, o 

exército, a nobreza, os comerciantes, todos em seus lugares. Ele é um personagem 

pícaro e pobre, abandonado pela mãe, sendo assim, não se encaixa socialmente. Como 

um bom pícaro, é muito astuto, sabe onde buscar comida e sobrevivência e faz de tudo 

até conseguir ascensão social. No prólogo da obra, o narrador-personagem já nos dá a 

ideia de que consegue o que quer por meio da esperteza, que chama de “suerte”: 

 

Y, como desea conocer todos los detalles, he comenzado la historia 

desde el principio. Así lo sabrá todo sobre mí. Y se verá también que 

tienen más mérito las personas que consiguen algo con trabajo e 

inteligencia que las que lo consiguen con suerte (ANÓNIMO, 1996, p. 

8). 

 

Nesse trecho vemos também, que pessoas como ele são marginalizadas 

socialmente, pois afirma que pessoas com mérito são aquelas que são inteligentes e que 

conseguem algo com o fruto de seu trabalho. 

No território hispano-americano a arte de ser pícaro foi denominada viveza 

criolla, em razão da influência desse personagem no imaginário popular. Porém, desde 
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os tempos de imposição de modernidade do continente, a viveza criolla vem sendo 

reprovada e tratada como desobediências civis, na tentativa de desvalorizar essa figura 

que por vezes inspirou ideias libertárias nos tipos marginalizados.  

Em Aguafuertes Porteñas, há personagens inspirados na viveza criolla, tratada 

como legítima e libertária. De acordo com Hernández (2001), Arlt se inspira em 

personagens pícaros na criação de suas obras: 

 

El fervor revolucionario de aquél se contradice con los modelos que el 

escritor rioplatense introduce en su escrito, es decir, La vida de 

Lazarillo de Tormes, con certeza Guzmán de Alfarache e Historia de 

la vida del Buscón, llamado don Pablos, más las citas impresas y 

relativas a Nietzsche, a Rocambole, a Baudelaire y a otros modelos 

menores (HERNÁNDEZ, 2001, p. 3).  

 

Propomos, então, a leitura da obra como uma homenagem à picaresca e, portanto, 

ao saber popular. Os personagens de Aguafuertes Porteñas, assim como os pícaros, são 

automarginalizados por algum motivo e vivem na cidade de Buenos Aires. Como forma 

de resistência contra estratégias que controlam o imaginário e as sociedades nas 

microesferas por meio da normalização de condutas e da imunização das relações 

comunitárias, os personagens utilizam o recurso estético do riso. Esse recurso também é 

utilizado pelos cínicos. 

De acordo com o estudioso Henri Bergson (1978), a comicidade só é possível no 

que é propriamente humano: “Uma paisagem poderá ser bela, graciosa, sublime, 

insignificante ou feia, porém jamais risível” (BERGSON, 1978, p.7). O filósofo Mikhail 

Bakhtin também afirma que o riso é próprio do ser humano: “o riso era considerado 

como o privilégio espiritual supremo do homem, inacessível às outras criaturas” 

(BAKHTIN, 1987, p. 59). Ainda segundo Bergson, todo personagem cômico é um 

“tipo”, sendo assim, os personagens de Arlt são tipos e vivem da maneira que querem, 

sem se preocuparem com a opinião das outras pessoas e com as normas impostas, assim 

como viviam os pícaros, o que estimula seu caráter irreverente e nos causa riso. O 

pesquisador define “tipo” como um personagem que possui traços gerais e coletivos, ou 

seja, os personagens que são “tipos” não possuem nomes. Eles são identificados por 

características, por exemplo, o bêbado, o malandro. 

Já o cinismo é a corrente filosófica criada por Antístenes, que era discípulo de 

Sócrates, e tem como principal representante Diógenes de Sínope. Os principais ideais 
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dos cínicos, filósofos que praticavam essa filosofia, são o desprezo pela riqueza, pelas 

honras e pelas convenções. Os cínicos possuem uma forma de vida extremamente 

marcante, articulada no princípio ilimitado e corajoso de dizer a verdade. Por essa razão, 

esses filósofos são chamados pelo filósofo francês Michel Foucault de o “homem da 

parresía”, ou seja, da fala franca, da palavra livre, da veracidade: 

 

Podemos ver que o cínico é constantemente caracterizado como o 

homem da parresía, o homem do dizer-a-verdade. Claro, o termo 

parresía não é reservado aos cínicos, não os designa constante e 

exclusivamente. Ele é encontrado designado com frequência outras 

formas de fala franca, filosófica, de palavra livre e verídica. 

(FOUCAULT, 2011, p.145) 

 

Os filósofos que praticavam o cinismo mostravam sua verdade por meio do seu 

modo vida, por essa razão é considerada uma filosofia prática. Eles não tinham apego a 

nada, não viviam com a família, não tinham residência fixa, satisfaziam-se apenas com 

o que era disponibilizado pela natureza, desprezavam a nobreza de nascimento e as 

convenções, tomavam água dos rios ou riachos e, de acordo com Foucault (2011), a 

apreciação da natureza desempenhava papel fundamental em suas vidas.  

Os cínicos praticavam a ética do mínimo não tendo outras necessidades além das 

que podiam satisfazer imediatamente, como a fome e a sede, por exemplo. Uma anedota 

de Diógenes que exemplifica a satisfação de necessidades imediatas é quando lhe 

repreenderam por comer em plena praça do mercado e ele respondeu: “Mas senti fome 

na praça do mercado” (LAÊRTIOS, 2014, p. 167). Sendo assim, para o cinismo, a 

filosofia é uma preparação para a vida e implica, antes de tudo, cuidar de si mesmo, 

censurando aqueles que se preocupam demasiado com o corpo esquecendo de sua 

essência.  

Os cínicos se autodenominavam cães e essa qualificação nos ajuda a compreender 

o modo como eles viviam. Uma das interpretações é que eles viviam, definitivamente, 

uma vida de cão, na medida em que não tinham vergonha, nem pudor, nem hipocrisia. 

Faziam em público o que só os animais ousavam fazer. Os cínicos admiravam os cães, 

pois para eles, esses animais eram despreocupados, de conduta livre e não tinham medo 

da morte nem da punição. 

 Todas essas características coincidem com diferentes personagens da obra 

Aguafuertes Porteñas, assim como também se aproximam dos pícaros, o que faz com 
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que os tipos tenham um estilo de vida autoderminado, pautado na estética da existência, 

uma proposta ético-estética da própria vida. Ética porque agrada a si e respeita o 

próximo e estética porque dá prazer, fazendo da vida uma obra bela.  

 Uma característica comum entre os pícaros, os cínicos e os tipos de Arlt é o fato 

de serem típicos das cidades. Podemos considerá-los nômades, pois nenhum deles 

possui residência fixa e vivem perambulando pelo espaço urbano em contato com todos. 

O historiador francês Michel de Certeau (1998) nos dá uma definição para cidade em 

sua obra A invenção do cotidiano: 

 

“A cidade”, à maneira de um nome próprio, oferece assim a capacidade 

de conceber e construir o espaço a partir de um número finito de 

propriedades estáveis, isoláveis e articuladas uma sobre a outra. Nesse 

lugar organizado por operações “especulativas” e classificatórias”, 

combinam-se gestão e eliminação (CERTEAU, 1998, p. 173). 

 

Sendo assim, a cidade, concepção racionalista de organização urbana, é um lugar 

organizado que classifica de acordo com as relações de poder, ou seja, aqueles que não 

se enquadram nas normas são excluídos. Certeau afirma ainda que “a linguagem do 

poder ‘se urbaniza’, mas a cidade se vê entregue a movimentos contraditórios que se 

compensam e se combinam fora do poder panóptico” (CERTEAU, 1998, p. 174). 

Assim, aquele que se dispõe a estar fora do poder panóptico precisa errar pelo espaço 

público. Os cínicos, os pícaros e os personagens de Arlt resistem às convenções sociais 

e ao ser considerados nômades, sua errância se torna uma forma de contrariar 

imposições de poder, pois, 

  

o caminhante transforma em outra coisa cada significante espacial. E se, 

de um lado, ele torna efetivas algumas somente das possibilidades 

fixadas pela ordem construída (vai somente por aqui, mas não por lá), 

do outro aumenta o número dos possíveis (por exemplo, criando atalhos 

e desvios) e o dos interditos (por exemplo, ele se proíbe de ir por 

caminhos considerados lícitos e obrigatórios). Seleciona, portanto 

(CERTEAU, 1998, p. 178). 

 

Na crônica “El placer de vagabundear”, temos um personagem caminhante que 

prestigia a convivência com todos os tipos de pessoas. O vagabundo é uma pessoa que 

vaga de um lugar a outro sem destino, com o gozo de viver com todos os tipos nas ruas 

das cidades, motivo pelo qual não tem casa nem trabalho fixo. Diógenes, o Cínico, 
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também não tinha residência fixa e convivia com todos os tipos das cidades. Ele tinha 

um manto que usava para dormir, carregava uma sacola para guardar alimentos, comia, 

dormia e fazia suas necessidades em qualquer lugar. A única coisa que Diógenes tinha 

era um tonel, no qual dormia.  

 O narrador inicia a crônica da seguinte maneira: “Comienzo por declarar que creo 

que para vagabundear se necesitan excepcionales condiciones de soñador” (ARLT, 

2005, p. 115). Nessa frase, ele afirma que não é qualquer pessoa que pode se tornar um 

vagabundo, mas somente as pessoas que são sonhadoras, ou seja, aqueles que possuem 

o poder da imaginação e que conseguem ver o mundo de uma forma diferente dos 

outros. 

Mais adiante, o narrador explica que o vagabundo consegue enxergar coisas na 

cidade que outras pessoas não enxergam: 

 

¡Cuántos dramas escondidos en las siniestras casas de departamentos! 

¡Cuántas historias crueles en los semblantes de ciertas mujeres que 

pasan! ¡Cuánta canallada en otras caras! Porque hay semblantes que 

son como el mapa del infierno humano. Ojos que parecen pozos. 

Miradas que hacen pensar en las lluvias de fuego bíblico. Tontos que 

son un poema de imbecilidad. Granujas que merecerían una estatua 

por buscavidas. Asaltantes que meditan sus trapacerías detrás del 

cristal turbio, siempre turbio, de la lechería (ARLT, 2005, p. 115). 

 

 E segue afirmando: 

 
El profeta, ante este espectáculo, se indigna. El sociólogo construye 

indigestas teorías. El papanatas no ve nada y el vagabundo se regocija. 

Entendámonos. Se regocija ante la diversidad de tipos humanos. Sobre 

cada uno se puede construir un mundo. Los que llevan escrito en la 

frente lo que piensan, como aquellos que son más cerrados que 

adoquines, muestran su pequeño secreto… el secreto que los mueve a 

través de la vida como fantoches (ARLT, p. 115). 

 

 Nos trechos acima vemos que o vagabundo ou caminhante possui, de acordo com 

o narrador, a sensibilidade de observar e admirar todos os que estão a sua volta, desde 

pessoas comuns até os assaltantes. Também valoriza os pícaros, chamados por ele de 

granujas, afirmando que estes mereciam estátuas. Vemos também que, assim como os 

cínicos, o narrador não dá valor à teoria, alegando ser indigesta.  

Ao final, o narrador faz referência a Jesus: 
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Sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes de que la gente se dé 

cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y de callejeo. 

Pero el día que lo aprendan serán más sabios, y más perfectos y más 

indulgentes, sobre todo. Sí, indulgentes. Porque más de una vez he 

pensado que la magnífica indulgencia que ha hecho eterno a Jesús, 

derivaba de su continua vida en la calle. Y de su comunión con los 

hombres buenos y malos, y con las mujeres honestas y también con 

las que no lo eran (ARLT, 2005, p. 116-117). 

 

Nesse trecho, o narrador afirma que o maior de todos os vagabundos, ou seja, 

caminhante, foi Jesus, pois ele vivia em comunhão com todos os tipos presentes nas 

ruas, sem fazer distinção e nem julgamentos. Podemos afirmar também que nesse trecho 

há uma crítica ao Cristianismo, pois as pessoas deveriam ser como Jesus, livres, em 

comunhão com todos os indivíduos, sem preconceitos, o que, muitas vezes, não ocorre 

com aqueles que seguem a doutrina cristã. Além disso, temos a semelhança do narrador 

com os cínicos, pois esses filósofos rejeitavam qualquer tipo de doutrina rígida, com 

normas e valorizava um estilo de vida virtuoso. Da mesma forma, o narrador valoriza o 

estilo de vida de Jesus e não a doutrina do cristianismo.  

Outro personagem de Roberto Arlt que merece destaque é o garronero, da 

crônica “El parásito jovial”. Esse personagem se aproxima tanto dos cínicos quanto dos 

pícaros por recursar-se a trabalhar. Porém, possui mais características comuns à 

picaresca pelo fato de tirar proveito das pessoas para conseguir o que deseja. 

De acordo com o narrador, não se pode confundir esse tipo com o squenum e nem 

com o que se tira a muerto. O tipo squenum não trabalha, não esconde sua condição e 

vive com os vinte centavos diários que lhes são necessários sem incomodar os que estão 

ao seu redor; o tipo que se tira a muerto finge que trabalha e engana as pessoas visando 

ao benefício próprio; o garronero também não trabalha, porém “es un ser de carne y 

hueso que anima y contribuye al engrandecimiento de la economía del país haciendo 

que los otros gasten por ellos y por él.” (ARLT, 2005, p. 129). Sendo assim, esse tipo 

não trabalha, não nega sua condição e tira vantagem sobre aqueles que possuem 

dinheiro. O narrador, no trecho citado, faz uma crítica aos que trabalham em busca de 

acúmulo de riquezas e consequentemente, conforto, pois o garronero, mesmo sem 

trabalhar e sem fazer esforços, consegue ter o mesmo que os que trabalham têm, 

aproveitando-se dos trabalhadores e fazendo com que os que se preocupam com o 

dinheiro gastem por ele.  
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De acordo com o dicionário da Real Academia Española, um garronero é um 

pedigueño ou ventajista, ou seja, uma pessoa que pede com frequência e busca obter 

vantagem sem consideração com o próximo. O narrador da crônica explica ao leitor o 

surgimento desse qualificativo: 

 

Garrón, en su origen, quiso definir el asalto, luego ¡vaya a saber por 

qué misteriosas operaciones de transformación del lenguaje! (véase 

Otofried Muller: Estudios de filología), el término continuó 

ampliándose, y al individuo, que era aficionado, que daba con suma 

frecuencia ese manotón de fiera hambrienta, se le llamó “garronero”, y 

ya el garronero implicó la categoría de asaltante de comida o de mesa 

puesta (ARLT, 2005, p. 130). 

 

No trecho acima, vemos que esse tipo portenho pedigueño, busca obter vantagem 

em relação à comida, ou seja, é um tipo que não trabalha e acaba com sua fome se 

aproveitando dos que estão à sua volta. O pícaro possui a mesma característica. 

Lazarillo, por exemplo, rouba os pães que um de seus amos esconde e se aproxima do 

escudeiro por acreditar que o personagem frequenta lugares onde há boa comida.  

O narrador explica, também, como o garronero age para se aproveitar das pessoas 

sem ser repreendido: 

 
Garrón, clásico garrón. Ya explicaba Guzmanillo las arterías del 

garronero. Siempre se presentaba en las casas cuando estaban 

almorzando, y si le preguntaban si había almorzado, contestaba que sí, 

pero, al rato, añadía: 

__ Come con tanta gracia vuestra excelencia, que le hace apetecer al 

harto. 

O si no: 

__ En verdad, huele tan bien este guisado, que no probarlo sería un 

pecado (ARLT, 2005, p. 131).  

 

O garronero mente que já almoçou para não parecer um miserável, pois sabe que 

perderia o respeito, coisa que prefere evitar por ter orgulho, mas precisa alcançar seu 

objetivo, que é exatamente garantir seu almoço. Dessa maneira, recorre à astúcia, 

colocando seu interlocutor, o anfitrião, em um jogo cujo único desfecho é compartilhar 

a comida com seu convidado. O mesmo método é utilizado em outras situações, por 

exemplo, primeiro recusa um café, afirmando que não quer que a pessoa gaste dinheiro, 

mas, logo em seguida, aceita com o argumento de que é por consideração ao amigo.  
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No trecho mencionado, Guzmán de Alfarache, personagem pícaro do autor Mateo 

Alemán, é chamado carinhosamente pelo narrador de Guzmanillo. Ao comparar o 

garronero com esse personagem, o narrador nos mostra que o tipo possui características 

pícaras, fato que confirma nossas hipóteses. 

O narrador segue afirmando: 

 

Y al cabo de un tiempo el garronero se hace especialista. Su memoria 

se convierte en una interminable lista de gente que puede servirle, y en 

cuanto ve a un amigo en un café, se precipita allí, a saludarlo con 

efusividad, aunque lo haya visto una sola vez, y si le invitan, dice que 

no; si insisten, acepta, y si no insisten, agrega, al rato: 

__ Vamos a hacerle gasto… - y pide, pero pide con tal sutileza, le 

hace al mozo un gesto tan fino, tan huido, que el amigo no sabe si el 

mozo se presenta espontáneamente o lo llamó el garronero.  

Y como no paga nunca, su sistema acaba por ser aceptado por los que 

pagan, y a la gente hasta le causa gracia ese eterno parásito jovial 

(ARLT, 2005, p. 131).  

 

Vemos então que o tipo se aproxima daqueles que podem lhe proporcionar algo 

de seu interesse, assim como Lazarillo de Tormes. O tipo, como um bom pícaro, 

também usa da sua esperteza para conseguir o que deseja: boa comida sem pagar nada.  

Por fim, temos o personagem squenum que também se recusa a trabalhar, mas 

diferente do garronero, não tira proveito das pessoas, e sim, vive com o mínimo 

necessário para sua sobrevivência, assim como os cínicos. Este personagem está 

presente na crônica “Divertido origen de la palabra ‘squenum’”. De forma muito 

divertiva, o narrador explica-nos o que, para o tipo, basta para ser feliz, preocupando-se 

somente com seu bem-estar: 

 

Entre todos los de la familia que son activos y que se buscan la vida 

de mil maneras, él es el único indiferente a la riqueza, al ahorro, al 

porvenir. No le interesa ni importa nada. Lo único que pide es que no 

lo molesten, y lo único que desea son los cuarenta centavos diarios, 

veinte para los cigarrillos y otros veinte para tomar el café en el bar 

donde una orquesta típica le hace soñar horas y horas atornillado a la 

mesa (ARLT, 2005, p. 70).  
 

 Nesse trecho, vemos que o personagem não se preocupa com dinheiro e 

economias e por essa razão não vê a necessidade de trabalhar. Essa opção vai contra 

uma convenção social, pois espera-se que um homem trabalhe e consiga sustentar sua 

família, mas o squenum é indiferente a isso. Vemos também que o squenum não se 
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preocupa com o futuro, mas, sim, com o presente, ignorando mais uma convenção, pois, 

de acordo com as imposições sociais, é necessário pensar no futuro e estar preparado 

para qualquer situação, o que inclui situação financeira e até a morte. Para o squenum, o 

básico basta para sobreviver, o que no seu caso são quarenta centavos diários para o 

café e o cigarro, ou seja, ele vive do mínimo necessário para sua sobrevivência e seu 

prazer. Quando o narrador afirma lo único que pide es que no lo molesten temos um 

exemplo da estética da existência, pois o tipo pratica a ética, ou seja, vive como quer 

sem incomodar o outro e com a condição de que tampouco o outro o incomode. 

Ademais, pratica a estética, pois vive da maneira que é bela e prazerosa para ele. 

Diante do exposto, concluímos que Arlt valoriza o saber popular e utiliza da 

picaresca e do cinismo para construir seus personagens, visto que o pícaro e os cínicos 

optavam por viver à margem da sociedade assim como os protagonistas. Arlt faz, 

portanto, uma homenagem aos povos que vivem à margem, destacando-os em suas 

crônicas e mostrando que existem outras formas de vida possíveis, além da que é 

imposta. Além disso, o autor valoriza o imaginário, pois seus tipos sonham tomando sol 

nas portas dos cafés ou quando estão vagando pelas ruas. Também ativa o imaginário do 

leitor fazendo com que ele se identifique e se coloque no lugar de “un pueblo que 

impone su arte, su industria, su comercio y su idioma por prepotencia” (ARLT, 2005, p. 

163) e vivencie as situações por meio da experiência estética.  
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      A EXPERIENCIA ESTÉTICA NO CONTO “LA LECHERA DE VERMEER” 

 

Isabella Borges Gregório (UFU) 

 

Resumo: Este trabalho propõe uma análise do conto “La lechera de Vermeer”, do escritor 

espanhol Manuel Rivas. O conto vai mostrar como algumas situações a partir da experiência 

estética e com o belo podem se repetir com o tempo trazendo novos sentimentos e emoções. Os 

filósofos como André Comte-Spoville, Luc Ferry, apostam no fato de que a pós-modernidade 

destrói a experiência com o belo porque ela contesta valores como a família, o amor, a amizade. 

Porém, Manuel Rivas e os filósofos vão afirmar que a experiência com o belo é fundamental 

para a formação de um bom caráter na criança e isto é mostrado no conto. O escritor reafirma os 

valores não como se fossem já construídos e sim construídos a partir da relação com o outro.  

Palavras-chave: Experiência Estética; neohumanismo; emoções 

 

“La lechera de Vermeer” é um conto no qual um adulto recorda fatos de sua 

infância para reafirmar o amor por sua família e, principalmente, por sua mãe. O 

narrador conta que sua mãe era leiteira e que repartia o leite que era das vacas de seu 

avô Manuel. Além disso, relata que, na infância, viveu experiências que as pessoas 

dizem que não aconteceram de fato. Com o passar do tempo, o menino cresce e, já 

maior, vai a Amsterdam e conhece o quadro famoso La lechera de Vermeer e, diante 

dessa obra prima, vive experiências extraordinárias. Ele diz conhecer a mulher do 

quadro porque ela se parece com sua mãe. Essa experiência estética é a grande 

protagonista do conto.  

“La lechera de Vermeer”, assim como todos os contos presentes na obra de 

Rivas, traz aspectos da vida simples, da memória coletiva e acontecimentos prosaicos 

que o escritor valoriza e considera essenciais inclusive porque formam parte da tradição 

galega. Além disso, esse conto é um grande exemplo de transfiguração de fatos reais da 

vida do autor, pois é inspirado em sua infância e em suas vivências, aqui ele mostra 

como a literatura conta a intrahistoria, que são as emoções e os sentimentos de cada 

pessoa. 

O seu conto se inicia com um poema chamado “Correio”, do escritor Miguel 

Torga, escrito dia 3 de setembro de 1941 em Coimbra. O poema mostra o amor que uma 

mãe tem por seu filho, o qual é capaz de iluminar qualquer sombra. Essa início mostra o 

quanto Rivas reafirma o amor de família como essencial para a construção de um ethos 

íntegro. Além disso, nota-se a valorização da relação com o outro, pautada em 

princípios éticos. O poema de Torga menciona uma carta de uma mãe para seu filho e, 
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no decorrer do conto, descobre-se que toda a narrativa está inspirada no amor entre mãe 

e filho. Percebe-se que o filho do conto, o narrador, tenta retribuir todo o amor de sua 

mãe com um poema escrito por ele, porém, de início, nota-se que esta é uma missão 

impossível, pois se sabe que o amor de uma mãe pelo filho é incondicional, sem 

medidas, algo inexplicável e impossível de ser apreendido em toda a sua profundidade: 

“Claro que nunca podré pagar lo que mi madre hizo por mí, ni nunca seré capaz de 

escribir algo comparable al Correio  que Miguel Torga fechó en Coimbra el 3 de 

septiembre de 19411”. (RIVAS, 2011, p.59).  

 

CORREIO 

Carta de minha mãe. 

Quando já nem nenhum Proust sabe mais enredos, 

A sua letra vem 

A tremer-lhe nos dedos. 

— «Filho»... 

E o que a seguir se lê 

É de uma tal pureza e de um tal brilho, 

Que até da minha escuridão se vê. (TORGA apud RIVAS, 2011, p. 

59).  

 

Quando no poema se lê “Quando já nem nenhum Proust sabe mais enredos”, ou 

seja, narrar, encantar, quando já não existe possibilidade nenhuma de arte na literatura 

“A sua letra vem A tremer-lhe nos dedos. — «Filho»...” mostrando assim várias 

possibilidades e caminhos para uma vida cheia de valores íntegros, nas quais o amor 

supera qualquer adversidade, uma vida pautada na experiência estética. O poema 

carrega tanta sensibilidade e pureza de amor que mostra que mesmo com toda a 

escuridão é possível enxergar o amor e a arte que estão presentes em cada instante da 

vida: “É de uma tal pureza e de um tal brilho, Que até da minha escuridão se vê”.  

 O conto se chama “La Lechera de Vermeer” porque a mulher da história, assim 

como a mulher retratada no quadro de Vermeer, é leiteira, o que nos transporta 

automaticamente para a história de Rivas que também é filho de uma leiteira. O 

protagonista torna-se então um narrador-protagonista, pois no conto, Rivas traz fatos e 

histórias sobre a sua infância e vida adulta. O narrador conta a história de sua família, 

ele começa relatando que sua mãe era uma leiteira e o leite que ela tirava era das vacas 

                                                           
1Claro que nunca poderei pagar o que minha mãe fez por mim, nem nunca serei capaz de escrever algo 

comparável a “Correio” de Miguel Torga feito em Coimbra em 3 de setembro de 1941.  
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de seu avô Manuel “La leche que repartía era la de las vacas de mi abuelo 

Manuel2.”(RIVAS, 2011, p.59). O fato de a mãe do menino do conto ser uma leiteira já 

nos remete à história de vida de Rivas e demonstra o quanto ele valoriza a gente 

simples, a figura da mãe que trabalha para alimentar seus filhos, o trabalho braçal e a 

cultura popular. Na entrevista ao jornal Diário do Nordeste, ele confirma todos esses 

valores e homenageia todo esse trabalho rural, a mulher e a mãe: 

 

(...) Eu gosto muito da imagem das mulheres que levam coisas em 

cima da cabeça. São as coisas essenciais. Para a humanidade. Quando 

eu era pequeno, a minha mãe levava leite na leiteira, uma tia 

costureira levava a máquina de costura, todas estas mulheres levavam 

coisas essenciais, algo para vender na feira, comida... E para mim, 

essa imagem das mulheres é a melhor imagem da cultura. As palavras 

levam memória. Quando perdem a memória, já não são nada. Então, 

de alguma maneira eu penso que esta memória é transferida não como 

algo do passado, como algo folclórico, mas sim como uma capacidade 

de resistência. 

 

Ao falar de seu avô Manuel, o narrador conta que este aprendeu a escrever e 

acabou virando um escritor, que passou a redigir cartas para emigrantes. É na 

escrivaninha do avô que o narrador passa a ter o seu imaginário estimulado e começa a 

ampliar a sua visão de mundo, pois, ainda criança, passa a ter pela primeira vez contato 

com cartões postais e, é a partir destes que o menino percebe que o mundo vai além da 

comunidade na qual ele cresce. Além disso, são estes postais que o estimulam a viver 

experiências novas “En su escritorio vi por vez primera, en postal, la Estatua de la 

Libertad, las Cataratas del Iguazú y un jinete gaucho por la Pampa3.” (RIVAS, 2011, 

p.60).  

   A história acontece em vários tempos e lugares, no começo o narrador começa 

nos situando em Coimbra 1941, mais tarde, ao falar de seu avô Manuel, já situa o leitor 

em Corpo Santo (Galícia). Já em 1960, podemos observar que a história passa-se em La 

Coruña, cidade e município da comunidade autônoma da Galícia, o que coincide com a 

história de vida de Rivas. No conto, o narrador diz: “Nosotros vivíamos en el barrio de 

Monte Alto de Coruña, en un bajo de la calle de Santo Tomás, tan bajo que había 

cucarachas que se refugiaban en las baldosas movidas. A veces jugaba contra ellas, 

                                                           
2 O leite que distribuía era o das vacas do meu avô Manuel. 
3 Na sua escrivaninha, vi pela primeira vez, em um cartão postal, a Estátua da Liberdade, as Cataratas do 

Iguaçu e um cavaleiro gaúcho pela Pampa.  
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situándolas en el ejército enemigo4.” (RIVAS, 2011, p.60). A imagem que o autor cria 

das crianças brincando na rua nos transporta diretamente para a nossa infância, na qual, 

as crianças do bairro se reuniam em uma rua para brincarem umas com as outras de 

inúmeras brincadeiras como, pega-pega, pique-esconde, cabra-cega, brincadeiras 

saudáveis que alegravam as crianças, estimulavam o relacionamento de umas com as 

outras, fazendo com que elas se sentissem mais leves, livres e felizes. Além disso, estas 

brincadeiras acabavam estimulando o imaginário das crianças, tornando-as mais 

criativas, sensíveis e otimistas, diferente dos dias atuais, nos quais as crianças então tão 

mergulhadas no mundo Globalizado que acabam esquecendo-se de viverem e 

compartilharem entre si experiências realmente significativas e que acabam por mudar o 

modo como se experiencia a vida. A partir desta imagem, vemos o espetáculo de se 

valorizar todas as experiências de vida, desde a infância até a fase adulta, pois são elas 

que possibilitam uma aprendizagem que pode refinar o ethos para a sensibilidade e a 

coragem necessárias para uma vida digna, sem covardia, rancores ou melancolia.  

O conto “La lechera de Vermeer”, assim como os outros presentes na obra de 

Rivas, também retrata acontecimentos da Espanha. Natural da Galícia, o autor valoriza e 

presta uma grande homenagem à cultura rural local ao trazer no conto a tradição popular 

dos “Gigantes y Cabezudos”, que, por despertar tanta fascinação, superou as proibições 

da ditadura e, enraizada na cultura local, salvou-se do desaparecimento. Sorte igual não 

tiveram algumas regiões da Espanha. São essas comemorações, tradições, festas 

populares, que, enraizadas no povo, enriquecem as histórias de uma determinada região 

ou país, pois mostram as emoções que eram vivenciadas na época, despertando nos 

leitores o imaginário popular, o senso crítico, o fantástico e o insólito: 

 

Yo conocía el miedo, pero no el terror. Mi madre la lechera se va con 

su carrito y sus jarras de zinc. Estoy jugando con mi hermana María. 

De repente, escuchamos estallidos y un gran alboroto en la calle. Nos 

asomamos a la ventana del bajo para ver qué pasa. Pegados al cristal, 

descubrimos el terror. El terror viene hacia nosotros. Mi madre nos 

encontró abrazados y llorando en el baño. El terror era el Rey 

Cabezudo5. (RIVAS, 2011, p. 60).  

                                                           
4 Nós vivíamos no bairro de Monte Alto de Coruña, em um térreo da rua de Santo Tomás, tão abaixo que 

havia baratas que se refugiaram nos azulejos deslocados. Às vezes jogava contra elas, colocando-as no 

exército inimigo.  
5 Eu conhecia o medo, mas não o terror. Minha mãe, a leiteira, vai com o carrinho e os frascos de zinco. 

Estou brincando com minha irmã Maria. De repente, ouvimos explosões e um grande alvoroço na rua. 

Nós nos inclinamos pela janela para ver o que acontece. Anexos ao copo, descobrimos o terror. O terror 
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O menino anuncia com espanto a chegada da festa popular e tradicional da 

Galícia “Los Gigantes y Cabezudos”. A festa é celebrada em muitos locais da Espanha e 

consiste no desfile de bonecos gigantes que representam figuras humanas, populares e 

históricas como reis, nobres ou personagens da literatura. As figuras de vários metros de 

altura são suportadas por homens que manuseiam os bonecos fazendo com que eles 

dancem ao ritmo da música popular e animem toda a população. Os “cabezudos” são 

bonecos menores que se destacam pelo tamanho de suas cabeças, que por serem muito 

grandes são impactantes, engraçadas e ridicularizadas, geralmente representam 

monstros, pecados e temores populares.  

No decorrer do conto, vemos claramente a mescla dos tempos passados e do 

presente, além disso, podemos observar o quanto o autor sempre retorna aos tempos 

idos para reviver as experiências do passado no seu presente, o que acaba trazendo uma 

maior intensidade para o seu relato. Recordando experiências já vividas, o narrador 

procura concatenar os rastros de sua memória para dar um sentido à sua história de vida. 

Assim, ele esclarece que tinha 3 anos quando descobriu os postais escritos pelo avô e 

quando sentiu terror ao ver o Rey Cabezudo. Em 1960, ele aborda uma parte histórica, 

pois fala sobre os conflitos, as guerras pelas quais a Espanha passou e, por isso, vários 

galegos se mudaram para outras regiões, inclusive para a América Latina: 

 

En 1960 yo tengo tres años. Por la tarde, escucho los cánticos de los 

presos en el patio de la cárcel. Por la noche, los destellos de la Torre 

de Hércules giran como aspas cósmicas sobre la cabecera de la cama. 

La luz del faro es un detalle importante para mí: mi padre está al otro 

lado del mar, en un sitio que llaman La Guaira6. (RIVAS, 2011, p. 60).  

 

 Mais tarde, em 1992, ele narra uma viagem a Amsterdã com a qual tinha a 

intenção de conhecer o famoso quadro Los comedores de patatas que representa a 

Sagrada Família. Diante do quadro, o autor descreve a família simples e a luz que 

ilumina seus rostos fervorosos diante do alimento. De acordo com o dicionário da Real 

Academia Espanhola, fervor pode significar 

                                                                                                                                                                          
está chegando até nós. Minha mãe no achou abraçados e chorando no banheiro. O terror era o Rei 

Cabeçudo.  
6 Em 1960 eu tenho três anos de idade. À tarde, escuto as músicas dos prisioneiros no pátio da prisão. À 

noite, os flashes da Torre de Hércules rodam como faróis cósmicos na cabeça da cama. A luz do farol é 

um detalhe importante para mim: meu pai está do outro lado do mar, num lugar chamado La Guaira.  
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“Celo ardiente hacia las cosas de piedad y religión7”, significado que o narrador dá à 

experiência provocada pelo quadro Los comedores de patatas: 

 

Ante aquel cuadro de misterioso fervor, el más hondamente religioso 

de cuantos he visto, la verdadera representación de la Sagrada Familia, 

reprimí el impulso de arrodillarme. Tuve miedo de llamar la atención 

como un turista excéntrico, de esos que pasean por una catedral con 

gafas de sol y pantalón bermudas. En castellano hay dos palabras: 

hervor y fervor. En gallego sólo hay una: fervor. La luz del hervor de 

la fuente de patatas asciende hacia la tenue lámpara e ilumina los 

rostros de la familia campesina que miran con fervor el sagrado 

alimento, el humilde fruto de la tierra8. (RIVAS, 2011, p. 61). 

 

Essa experiência estética diante do quadro de Van Gogh significa muito da 

experiência neo-humanista. O narrador tece uma discreta crítica ao turismo globalizado, 

o qual, sedento por mercadorias, é capaz de desrespeitar o templo sagrado da fé. O 

narrador não queria ser considerado como mais um desses turistas. Sobre a diferença de 

significado entre hervor, o ato de fervura, e fervor, momento de paixão, há um jogo 

entre a fervura do alimento e a paixão, a fé, a experiência do sagrado da família. 

Mais tarde, ele vai até o Rijksmuseum e é ali que encontra o famoso quadro La 

lechera de Vermeer. Logo passa a comentar a história do quadro, pintado em 1660 e 

vendido em 1798. Além disso, ele descreve a luz excepcional e espetacular que irradia 

na pintura de Vermeer, trazendo vida, sentimento e sensações: 

 

El embrujo de La Lechera, pintado en 1660, radica en la luz. Expertos 

y críticos han escrito textos muy sugerentes sobre la naturaleza de esa 

luminosidad, pero la última conclusión es siempre un interrogante. Es 

lo que llaman el misterio de Vermeer. Antes de ir a parar al 

Rijksmuseum, tuvo varios propietarios. En 1798 fue vendido por un 

tal Jan Jacob a un tal J.Spaan por un precio de 1.500 florines. En el 

inventario se hace la siguiente observación: “La luz, entrando por una 

ventana en el lateral, da una impresión milagrosamente natural”9. 

(RIVAS, 2011, p.61).  

                                                           
7 Disponível em: http://www.rae.es. Acesso em: jul. 2017.  
8 Diante daquele quadro de misterioso fervor, o mais profundamente religioso de tudo o que eu vi, a 

verdadeira representação da Sagrada Família, reprimi o impulso de ajoelhar-me. Tive medo de chamar a 

atenção como um turista excêntrico, daqueles que atravessam uma catedral de óculos de sol e bermudas. 

Em espanhol, há duas palavras: hervor y fervor. Em galego há apenas uma: fervor. A luz da fervura da 

travessa de batata ascende em direção à lâmpada fraca e ilumina os rostos da família camponesa que 

olham com fervor o alimento sagrado, o humilde fruto da terra.  
9O feitiço de La Lechera, pintado em 1660, está na luz. Especialistas e críticos escreveram textos muito 

sugestivos sobre a natureza dessa luminosidade, mas a última conclusão é sempre uma questão. É o que 

eles chamam de mistério Vermeer. Antes de ir ao Rijksmuseum, ele tinha vários proprietários. Em 1798 
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O quadro La lechera de Vermeer é um dos mais famosos e valorizados quadros 

desse pintor holandês e é também um dos mais famosos quadros do Barroco. Nele, o 

pintor nos mostra com maestria a luz que entra pela janela e a textura do quadro, tudo 

feito com muita precisão. Os detalhes chamam a atenção como, por exemplo, o prego 

pintado na parede projeta sua sombra, dando uma maior intensidade à luz que penetra 

pela janela; o leite que cai na vasilha de barro tão delicadamente, com tamanha 

qualidade de textura que quase podemos sentir a sua pastosidade, além disso, vemos os 

detalhes do alimento encima da mesa e a harmonia das cores amarela e azul presentes 

nas roupas da mulher; nos pães e no forro da mesa, cores que se complementam, dando 

maior intensidade à luz, a grande protagonista do quadro.  

O quadro de Vermeer mostra com uma enorme simplicidade uma mulher 

camponesa como um grande exemplo de humildade, virtudes, trabalho e amor. O pintor 

aparentemente transformou um acontecimento prosaico da vida cotidiana de uma 

mulher simples em um momento de arte que proporciona sensações e experiência 

estética, sendo exatamente o que acontece com o narrador. No livro Do amor: uma 

filosofia para o século XXI, Capelier fala sobre a importância da arte na era do 

humanismo e como estas obras provocam as reações mais íntimas, tornando o amor 

essencial para uma visão do mundo. 

 

CLAUDE CAPELIER – (...) a análise das obras e da experiência 

estética dá as chaves que nos levam a uma compreensão mais apurada 

de nossa relação com o mundo e com a existência, doravante fundada 

no amor: uma vez que esse sentimento se torna valor fundamental e 

que desejamos liberar todas as dimensões fecundas da existência, 

vivemos nossa vida como uma obra em criação contínua. Entramos 

em uma era estética. (FERRY, 2013, p. 205-206). 

 

O narrador menciona o mistério na luz vista no quadro e comenta que críticos 

estudam essa luz para descobrir seu mistério. Porém, é nesse momento que Rivas vai 

mostrar justamente a importância da experiência estética, pois o fato de o quadro trazer 

para o narrador a figura de sua mãe é uma experiência estética pessoal dele, ou seja, não 

importa o que os críticos digam ou tentem dizer sobre a luz, pois o narrador sabe o 

                                                                                                                                                                          
foi vendido por um certo Jan Jacob a um certo J.Spaan por um preço de 1.500 florins. No inventário, a 

seguinte observação é feita: “A luz, que entra através de uma janela do lado, dá uma impressão 

milagrosamente natural”. 
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verdadeiro enigma presente naquela luminosidade, para ele é a sua mãe. No momento 

em que o narrador está diante do quadro, ele volta a seu passado e podemos perceber, 

por sua fala, a quando retorna, pois no conto ele diz “Ante esa pintura, yo tengo tres 

años. Conozco a aquella mujer. Sé la respuesta al enigma de la luz10”. (RIVAS, 2011, p. 

61). Nesse momento, Rivas mostra o quanto o leitor, a partir da arte e da literatura, pode 

voltar a momentos que foram vivenciados no passado e que trazem boas recordações 

para o presente, o quanto a arte faz rever e apreciar a vida nos seus mínimos detalhes, 

esses momentos epifânicos são justamente a experiência estética que a arte estimula. 

Sobre o tema, Capelier dá seu testemunho: 

 

Sobretudo, pela primeira vez na minha vida, eu escutava uma música 

que se desenvolvia com uma incrível inventividade, que chegava a 

fazer o efeito da relação que temos com o mundo e com a existência: 

lógicas e universos diferentes que se alternam e se entrecruzam, 

momentos de evidência e outros enigmáticos. É labiríntica e tem 

contudo a evidência de um relato vivido interiormente. Efeitos 

melódicos (eu às vezes a canto no chuveiro, devo ser o único maluco 

que faz isso) emergem dos elementos que proliferam, 

metamorfoseiam-se, combatem-se. É uma recreação intensificada da 

dramaturgia da vida tal como a conheço: há momentos muito 

evidentes, momentos em que a gente não sabe muito bem onde está 

indo e outros, intermediários, onde temos muitas maneiras de 

interpretar as coisas porque você pode escolher privilegiar um aspecto 

em vez de outro, como se estivesse passeando em uma floresta. Então 

eu acho que isso cria um verdadeiro universo. (FERRY, 2013, p. 220).  

 

Sendo assim, para ambos os filósofos, a arte provoca emoções as quais nos 

transportam para uma realidade que vai além da vivida, o que eleva o espírito. Suas 

concepções coincidem com Rivas que, em entrevista já mencionada, diz que a literatura 

deve contar a intrahistoria, que seria o encantamento que ela gera e o poder de fazer 

com que os leitores se aproximem tanto das histórias a ponto de sentirem que fazem 

parte daquele momento, tão mergulhados que estão no mundo da arte. Outro fragmento 

de Ferry endossa a discussão: 

 

A arte sempre foi a implementação, em material sensível, de uma 

grande representação do mundo: é a definição que propunha Hegel, e 

eu acho correta. A arte grega, por exemplo, é a cosmologia encarnada 

                                                           
10 Diante dessa pintura, eu tenho três anos de idade. Conheço aquela mulher. Sei a resposta para o enigma 

da luz.  
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na pedra, na estatuária: a harmonia dos rostos, a proporção dos corpos 

e dos templos são um reflexo sensível da ideia de Cosmo. É a 

harmonia cósmica encarnada no material. A arte é a encarnação de 

grandes ideias e grandes valores em um material sensível, que pode 

ser a pedra do escultor ou do arquiteto, a vibração sonora do 

compositor, a cor ou o desenho do pintor etc. É o que dá superioridade 

à arte em relação à filosofia: ela diz a mesma coisa que a filosofia, 

mas diz de uma maneira – estritamente falando – enternecedora, 

emocionante, sensível: o que, evidentemente, a argumentação 

conceitual filosófica não pode fazer. (FERRY, 2013, p. 226).   

 

Depois de reconhecer a mulher na pintura, o narrador volta a seu presente e, já 

ao lado de sua mãe, lê para ela o poema que fez em sua homenagem, inspirado no 

quadro. O poema e alguns detalhes da vida de Vermeer coincidem com a história de 

vida de sua mãe, a qual fica impressionada com o quadro. “Miró la estampa durante 

mucho tiempo sin hablar. Después guardó el poema y se fue11” (RIVAS, 2011, p.62).  

Passado algum tempo, sua mãe volta a sua casa e, como de costume dos antigos, 

voltando à valorização da cultura local que Rivas tanto preserva, as pessoas não 

chegavam à casa das outras sem levar algo “Días más tarde, mi madre volvió de visita a 

nuestra casa. Traía, como acostumbraba, huevo de su gallinas, y patatas, cebollas y 

lechugas de su huerta. Ella siempre dice: ‘Vayas donde vayas, lleva algo’12.” (RIVAS, 

2011, p. 62). Além disso, sua mãe também levou uma foto de quando era solteira: “’He 

traído también una cosa para ti’ Abrió el bolso y sacó un papel blanco doblado como un 

pañuelo de encaje. El papel envolvía una foto. Mi madre explicó que había ido de casa 

en casa de sus hermanas para poder recuperarla13.” (RIVAS, 2011, p. 63). No instante 

em que entrega a foto, a mãe diz que se recorda de vários momentos mencionados no 

poema, Rivas brinca com as coincidências, e com o fato de a beleza do quadro ter feito 

o narrador comparar com sua mãe, por causa do imenso amor que ele tem por ela. Então 

se são coincidências, além de ela ser leiteira, a partir do poema vemos que ela tem uma 

experiência de vida parecida com a do pintor Vermeer.  

 

Hace siglos, madre, en Delft, ¿recuerdas?,  

                                                           
11 Olhou a foto por um longo tempo sem falar. Depois guardou o poema e saiu.  
12Dias depois, minha mãe voltou a visitar nossa casa. Trouxe, como de costume, ovo de suas galinhas e 

batatas, cebolas e alface de seu jardim. Ela sempre diz: ‘Onde quer que você vá, leve algo’. 
13 ‘Eu trouxe uma coisa para você também’ Ela abriu a bolsa e tirou um papel branco dobrado com um 

lenço de renda. O papel envolvia uma foto. Minha mãe explicou que ela havia ido de casa em casa com 

suas irmãs para recuperá-la.  
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 tú vertías la jarra en casa de Johannes  

 Vermeer, el pintor, el marido de Catharina Bolnes, 

 hija de la señora María Thins, aquella estirada, 

 que tenía otro hijo medio loco, 

 Wíllem, si mal no recuerdo, 

 el que deshonró a la pobre Mary Gerrits, 

 la criada que ahora abre la puerta 

 para que entres tú, madre, 

 y te acerques a la mesa del rincón 

 y con la jarra derrames mariposas de luz  

 que el ganado de los tuyos apacentó 

 en los verdes y sombríos tapices de Delft14. 

 

A coincidência existente entre ambas reforça a experiência estética do narrador 

com o quadro barroco: 

 

La foto era de soltera. Anterior a 1960 pero muy posterior, desde 

luego, a 1660. Mi madre no recuerda quién fue el fotógrafo. Sí 

recuerda la casa, la dueña de mal carácter, el hijo medio loco y la 

criada que abría la puerta. Era una chica muy guapa, de cerca de 

Culleredo, ‘Un día fui y me abrió otra. A ella la habían despedido, 

pero yo nunca supe el porqué.’ En su mirada había una pregunta: ‘¿Y 

tú como supiste lo de Mary?’. Luego sentenció: ‘Tras los pobres anda 

siempre la guadaña’15. (RIVAS, 2011, p. 63). 

 

Porém, apesar de sua mãe não dar nenhuma importância para tamanha 

semelhança existente entre ela e a mulher do quadro, o narrador se sente tão imerso no 

mundo da arte que compara as duas com a beleza da luminosidade das gostas do leite: 

“Por el contrario, mi madre no le daba ninguna importancia a que la mujer del cuadro y 

                                                           
14 Durante séculos, mãe, em Delft, recordas?  

Você inclinava a jarra na casa de Johannes 

Vermeer, o pintor, o marido de Catharina Bolnes, 

filha da senhora María Thins, aquela arrogante, 

que tinha outro filho louco,  

Wíllem, se não me recordo mal, 

ele que desonrou a pobre Mary Gerrits, 

a criada que agora abre a porta 

para que entre você, mãe,  

e se aproxime da mesa do canto 

e com a jarra derrames borboletas de luz 

que o gado dos seus apascentou  

nos verdes e sombrios tapetes de Delft. 
15 A foto era de solteira. Antes de 1960, mas muito posterior, é claro, a 1660. Minha mãe não se lembra 

quem era o fotógrafo. Ela se lembra da casa, da dona de mau caráter, do filho meio louco e da empregada 

que abria a porta. Era uma garota muito bonita, de perto de Culleredo. ‘Um dia eu fui e outra abriu. Ela 

tinha sido demitida, mas nunca soube o porquê’. Havia uma pergunta em seus olhos: ‘E como você soube 

o que aconteceu com Mary?’ E então sentenciou: ‘Atrás dos pobres anda sempre a foice’. 
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la de la foto se pareciesen tanto como dos gotas de leche16”. (RIVAS, 2011, p. 63). A 

imagem das duas gotas de leite caindo é tão excepcional que mostra para o leitor que, 

para o narrador, a mãe é tão ou mais bela que a pintura de Vermeer.  

A imagem da mulher, do leite e da mãe tem bastante intensidade e nos remete 

aos significados que esses símbolos têm para Durand. No regime noturno, o autor 

destaca a importância da imagem dessa grande mãe que vem desde a mitologia grega, 

ela representa esse microcosmo do universo, mostra a valorização da mulher, da 

natureza, do centro, da fecundidade. Além disso, no conto, ela representa a experiência 

estética vivida pelo narrador “Em todas as épocas, portanto, e em todas as culturas os 

homens imaginaram uma Grande Mãe, uma mulher materna para a qual regressam os 

desejos da humanidade. A grande Mãe é seguramente a entidade religiosa e psicológica 

mais universal.” (DURAND, 1997, p. 235). O leite está estritamente relacionado à 

imagem da mulher do quadro e à mãe, para Durand, o leite é o alimento primordial, 

primeiro alimento efetivamente significativo, pois vem relacionado à amamentação: “O 

alimento primordial, o arquétipo alimentar é, de fato, o leite: ‘toda bebida feliz é um 

leite materno’. O leite é o primeiro substantivo bucal’. E Bachelard cita o folclore para 

quem ‘as águas que são as nossas mães… nos distribuem o seu leite’”. (DURAND, 

1997, p. 258). Além disso, “A mãe é comparada à grande animalidade alimentadora: 

‘mamãe era para mim como uma vaca maravilhosa... A minha vaca era um ser divino, 

diante de quem eu me sentia levada a executar gestos de adoração’”. (DURAND, 1997, 

p. 258). O quadro – arte, estética, o poetizar – também funciona como essa grande mãe 

por alimentar a vida, a existência e o amor. O contato com o quadro faz refletir sobre 

essa Grande Mãe, essa deusa polimaster, essa mulher que alimenta todos os seus filhos.   

 

É talvez por intermédio dessa imagem composta de leite e vegetação, 

figueira ‘nutritiva’ por excelência, já que além dos frutos sugere pelo 

seu suco o líquido alimentador primordial, ou por outras plantas 

nutritivas, como tamareira, a vinha, o trigo ou o milho, que se pode 

explicar a frequente colusão dos símbolos alimentadores e dos 

recipientes culinários com os arquétipos dramáticos da vegetação e do 

ciclo vegetal.  (DURAND, 1997, p. 259).  

 

                                                           
16Pelo contrário, minha mãe não dava nenhuma importância ao fato de que a mulher do quadro e a da foto 

se parecessem tanto como duas gotas de leite.  
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Assim como no conto “La chica del pantalón pirata” inspirado no filme Por 

quem os sinos dobram de Hemingway, “La Lechera de Vermeer” também pode ser 

considerado uma inspiração da narrativa Amarcord de Federico Fellini. A narrativa de 

Fellini aborda temas como a infância, família, religião, morte, histórias que fizeram 

parte de seu cotidiano, inspiradas na realidade. Através do olhar do personagem Titta, o 

autor narra histórias de infância que estão desconectadas, assim como Rivas no conto La 

lechera. Esses fatos aparecem na narrativa de Fellini como flashes confirmando o modo 

de escrever de Rivas, pois na entrevista para Humanes, ele confirma que ao escrever 

suas narrativas, os fatos aparecem como fragmentos e que a ficção entra para preencher 

as lacunas. Além disso, em uma entrevista de Fellini para Damian Pettigrew, o cineasta 

sempre pronuncia a frase “Eu sou um Grande Mentiroso” da qual percebe-se que não 

existe diferença entre o que é real e o que é imaginado, pois essas memórias se 

confundem e a ficção entra para completar esse todo. Pettigrew ainda retoma a narrativa 

de Fellini e o quanto a literatura a enriquece:  

 
Estado - Dez anos depois da morte de Fellini, como você avalia a 

importância da sua obra para o cinema e a cultura contemporâneos? 

Pettigrew - Primeiro, em suas melhores obras, como 8 1/2, Roma e 

Amarcord, Fellini expandiu nossa compreensão daquilo que o cinema 

pode ser, combinando a densidade e complexidade da grande literatura 

com a leveza e poesia da grande pintura. Depois, há a questão do 

papel do artista na sociedade. Refutando Platão e sua República, 

Fellini nos doa um mundo forjado no íntimo de sua alma. Demonstrou 

como esse ego único podia se transformar num Eu universal, mas 

nunca comprometendo essa visão tão pessoal com finalidades 

comerciais. (grifos nossos) 

O titulo Amarcord, em uma tradução livre, tem o seu significado como algo em 

torno de “eu me recordo”. O filme, assim como o conto de Rivas, expõe temas 

semelhantes com a realidade, como a simplicidade das pessoas, as histórias que eram 

contadas por pessoas mais velhas e que rodeavam a infância, a simplicidade da gente do 

campo, a memória coletiva dos personagens da trama e a memória individual do autor. 

Além disso, a vinculação das diferentes artes mostra a possibilidade de se ver o mundo 

como um todo, corpo e alma e, ambos os autores mostram com extrema precisão como 

tudo se transforma em uma arte que conecta as pessoas a momentos que já foram 

vivenciados anteriormente de uma maneira mágica que toca no íntimo de cada um, 

trazendo à tona a experiência estética. Da análise de Pettigrew, interessa muito a leitura 
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de que um ego único pode, por meio da arte, transformar-se em um eu universal. Essa 

concepção coincide com a filosofia neo-humanista na importância dada a uma 

construção que estabelece laços entre os indivíduos na formação de uma relação que os 

irmana.  

O conto “La lechera de Vermeer” mostra como a arte pode causar experiências e 

impactos diferentes em cada pessoa, pois cada um tem as suas próprias lembranças e 

vivências, portanto somente quem vive a arte sabe o que emociona o seu interior, e, isto 

também acontece na narrativa de Fellini, pois cada recordação mostrada no filme toca as 

pessoas de maneira diferente já que o autor consegue fazer com que os espectadores se 

conectem com as suas histórias e tenham um olhar curioso por desvendar esse mundo. 

A obra de Vermeer toca o narrador do conto de uma maneira profunda, pois ali ele se 

depara com a sua infância, com a imagem bela de sua mãe, o que para outras pessoas 

poderia ser apenas um quadro com algo a ser desvendado, ou simplesmente uma obra 

espetacular de um artista fabuloso.  

Outro fator que aproxima o conto da narrativa de Fellini é o momento em que o 

narrador recorda um momento epifânico que muito se parece com uma cena de 

Amarcord: 

 

Tengo tres años. Lo recuerdo todo muy bien. Mejor que lo que ha 

ocurrido hoy, antes de comenzar esta historia. Incluso recuerdo lo que 

los otros aseguraran que no sucedió. Por ejemplo. Mi padrino, no sé 

cómo lo ha conseguido, trae un pavo para la fiesta de Navidad. La 

víspera, el animal huye hacia el monte de la Torre de Hércules. Todos 

los vecinos lo persiguen. Cuando están a punto de pillarlo, el pavo 

echa a volar de una forma imposible y se pierde en el mar como un 

ganso salvaje. Ésa fue una de las cosas que yo vi y no sucedieron17. 

(RIVAS, 2011, p. 60). 

 

Como dito anteriormente, a cena em muito se parece com a epifania – recordada 

ou criada por Fellini – na passagem em que ele, seus colegas e alguns adultos brincam 

na neve e, de repente, irrompe na cena um pavão imponente que pousa e depois sai 

                                                           
17 Tenho três anos. Recordo tudo muito bem. Melhor do que o que me ocorreu hoje, antes de começar 

essa história. Inclusive recordo o que os outros asseguram que não aconteceu. Por exemplo. Meu 

padrinho, não sei como conseguiu, traz um peru para a festa de Natal. Na véspera, o animal foge para o 

monte da Torre de Hércules. Todos os vizinhos perseguem-no. Quando eles estão prestes a pegá-lo, o 

peru começa a voar de uma forma impossível e se perde no mar como um ganso selvagem. Essa foi uma 

das coisas que eu vi e não aconteceram. 
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voando alto para desaparecer. A cena é de uma beleza impressionante e, assim como o 

conto de Rivas, comunica a importância da sensibilidade na construção de uma vida 

ética e estética. Em ambas as cenas, há crianças unidas em torno a brincadeiras e a 

epifania une suas memórias para sempre. O filósofo neo-humanista britânico Roger 

Scruton alerta para o fato de que a pós-modernidade destrói a experiência com o belo ao 

contestá-lo sob a alegação de que não há hierarquia entre manifestações artístico-

culturais. Porém, Scruton defende que a experiência com o belo é fundamental para a 

formação de um bom caráter na criança: “Neste livro, afirmo que essas convicções 

céticas acerca da beleza são injustificáveis. Defendo que ela é um valor real e universal 

ancorado em nossa natureza racional, assim como defendo que o senso do belo 

desempenha papel indispensável na formação do nosso mundo.” (SCRUTON, 2013, 

p.8). Trata-se do que acontece no conto, pois o narrador presencia a experiência com o 

belo, exatamente o que possibilita que ele reconheça a boa criação que teve, da qual se 

orgulha. Nessa formação, o papel da mãe e a importância do amor maternal são 

determinantes na formação de seu caráter íntegro. Essa concepção acerca do belo e da 

importância de uma família bem estruturada no amor e no respeito também coaduna 

com a filosofia neo-humanista e, por consequência, distancia-se do pós-modernismo na 

medida em que não relativiza os valores éticos construídos pela modernidade ocidental 

para possibilitar – e valorizar – a vida em comunidade. A vida em comum tem 

importância na narrativa do escritor galego-espanhol, tanto que não se vê em sua poética 

nada que prestigie a vida individualista em detrimento do bem comum e, tampouco, 

alguma construção que possa ser lida como exaltação apenas do ser galego em 

detrimento do ser espanhol. Na lechera de Vermeer, a criada universalizada pelo pintor 

holandês e a mãe – figura particular do escritor galego-espanhol – são tão iguais como 

duas gotas de leite. 
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Resumo: Esse trabalho tem como objetivo estudar a literatura como espaço do ficcional, em 

diálogo com a questão do imaginário. Para tal, a intenção é utilizar como corpus literário um 

pequeno grupo de poemas publicados em Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade, 

considerado um livro de memórias do autor. Propõe-se verificar o modo como o poeta traduz 

em imagens o tempo e o espaço da infância, tornada aberta e propícia à invenção de possíveis 

como prenúncio e, ao mesmo tempo, releitura, de um real acessível pelo (e ao) imaginário. 

Resultado de uma operação poeticamente transgressora, Boitempo é memória que se inventa, se 

escreve e se inscreve no tempo e no espaço imaginários.  

Palavras-chave: Drummond; memória; infância; imaginário.  

 

Intimação 

 

O menino Carlito, como era chamado Carlos Drummond de Andrade pelos mais 

íntimos quando criança, corria pelas ruas pacatas de Itabira do Mato Dentro-MG. 

Nasceu em 1902, nono filho do fazendeiro Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta 

Drummond de Andrade, família de muito poder na vila, onde viveu até 1916, quando 

foi para o primeiro colégio interno. Em 1920, mudou-se com a família para a capital 

Belo Horizonte. Muitas passagens que percorreram essa infância e mocidade foram 

reinventadas nos 407 poemas que fazem parte da edição mais recente de Boitempo, 

2017, Companhia das Letras. 

A imaginação do menino Carlito era fértil, mas foi o adulto Carlos que dedicou 

páginas e mais páginas a recontar a infância, em poemas publicados não somente em 

Boitempo, mas em diversas coletâneas ao longo de anos dedicados à literatura, desde 

1930, com o livro de estreia, Alguma Poesia até a publicação póstuma, Farewell.  

Boitempo é considerado um livro de memórias do autor, recheado de histórias de 

outrora. Os poemas foram originalmente publicados em três volumes: Boitempo e a 

falta que ama (1968), Menino antigo (1973) e Esquecer para lembrar (1979), depois 

republicados nos anos 1980 em dois volumes. Na edição mais recente, em dois 

volumes, Boitempo - Menino antigo e Boitempo - Esquecer para lembrar, alterou-se a 

ordem original dos poemas, adotando um critério cronológico, por ordem de assunto, 
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indo da Itabira pré-histórica até os anos 1920. O primeiro volume da atual edição, 

Boitempo - Menino antigo, serve como corpus para este trabalho. 

O livro tem sumário com subtítulos que enunciam determinado grupo de poemas, 

os três poemas introdutórios fazem parte da seção Boitempo e são matéria de discussão 

deste artigo. Os demais estão espalhados em outras seções: Pretérito mais-que-perfeito, 

Fazenda dos 12 vinténs ou do Pontal, cujo foco é o espaço rural de posse da família, 

onde está um menino observador da vida fazendeira do pai e das particularidades de um 

cotidiano que acontece num tempo mais lento, no tempo dos bois, de seus movimentos, 

que ao ruminar regurgita e novamente remastiga o alimento. A justaposição de dois 

substantivos (boi e tempo), formam uma metáfora muito bem explicada nesta seção, 

especialmente no poema de mesmo título, que nos oferece uma percepção da vida na 

roça: “Entardece na roça/de modo diferente./A sombra vem dos cascos,/no mugido da 

vaca/separada da cria/O gado é que anoitece” (ANDRADE, 2017, p. 63). As demais 

seções são: Morar nesta casa, Notícias de clã, O menino e os grandes.  

O segundo volume, Boitempo - Esquecer para lembrar, também se subdivide em 

seções, de poemas com temas voltados para a vida mais urbana do poeta, cujo espaço é 

Belo Horizonte, o Colégio Arnaldo, um internato na capital mineira, onde ingressou na 

primeira série do colegial, em 1916, e o Colégio Anchieta, internato em Nova Friburgo. 

Isto posto, vale ressaltar que os poemas de Drummond que se referem à memória 

não constituem um todo homogêneo, em cada obra há uma visão particular do passado, 

da infância, da família, de Minas. Segundo Candido (2017, p. 65), especialmente em 

Boitempo, tem-se uma autobiografia através de poesia, os dois volumes são dedicados a 

recontar cronologicamente a infância em Itabira, nos colégios internos pelos quais 

passou e a mocidade em Belo Horizonte, privilegiando tempo e espaço e fazendo dos 

membros do clã personagens principais.  

Nesse conjunto está inserido o próprio poeta, que apresenta um eu lírico quase 

sempre em primeira pessoa, numa série de poemas narrativos; quando escreve em 

terceira pessoa, mostra-se o adulto que refere-se a ele mesmo quando menino, conforme 

explica em “Primeiro Conto”: “O menino ambicioso/não de poder ou glória,/mas de 

soltar a coisa/oculta no seu peito,/escreve no caderno/e vagamente conta/à maneira de 

sonho/sem sentido nem forma/aquilo que não sabe.” (ANDRADE, 2017, p. 225). 

1637



 
 

Neste poema dá-se claramente o entendimento de um eu lírico que tem na escrita 

memorialística uma necessidade, tal qual uma ambição, como forma de expurgar aquilo 

que está preso e o angustia; não sabe o que conta, diz que é matéria de sonho, o que 

preferimos chamar de imaginário, aquele meio termo entre real e ficção. Mas a 

proposição deste e de tantos outros estudos é exatamente desvendar a sabedoria do 

menino, agora adulto, que relembra e conta o tempo passado com tamanha maestria que 

o faz com material literário. Bastava um diário, uma carta, uma anotação, mas o poeta 

deixa-se aflorar e desvenda ao leitor a matéria mais íntima do que revive, o leitor é 

quem decifra a letra do menino e enxerga o não mais oculto no peito desse adulto. 

Candido (2017, p. 66-67) explica que nos poemas de Boitempo há a peculiaridade 

de transcender o fato particular, pois o narrador poético opera um duplo afastamento do 

seu eu poético, há o adulto que foca o passado como objetos remotos, fora do passado, 

da cidade, da família, mas há o adulto que foca essa vida passada, “não como expressão 

de si, mas daquilo que formava a constelação do mundo, de que ele era parte” 

(CANDIDO, 2017, p. 67). 

Assim, o que era particular generaliza-se, o narrador poético ora é “eu”, ora é “o 

menino”, e são os mesmos, primeira e terceira pessoa, “mas podem ver-se do lado de 

fora e de longe” (CANDIDO, 2017, p. 67). De forma que, a autobiografia se transforma 

em heterobiografia, pois a experiência pessoal se confunde com a observação do mundo 

(Itabira, pessoas, família, cultura), destaca-se o todo, mas fala se si inserido nesse todo. 

Através da poesia e da ficção tece a verdade que é o mundo do “eu”. 

John Gledson (apud Andrade 2017, p. 304-305), em posfácio de um dos volumes 

de Boitempo, afirma que a volta de Drummond ao passado pessoal e familiar é um fato 

biográfico, tinha um interesse constante no assunto, mesmo que matizado pela ironia. 

Escorel (2011, p. 239) acredita que o fato de Drummond sentir essa necessidade de 

escrever sobre o próprio passado vem da solidão que sente, sobretudo por ser um 

interiorano na cidade moderna, o Rio de Janeiro, sente-se um prisioneiro da grande 

cidade.  

Talvez por sentir-se deslocado, tanto da Itabira de sua atualidade, quanto do Rio 

de Janeiro, cidade onde viveu a maior parte da vida como funcionário público, 

Drummond sentiu a necessidade de identificar-se, numa tentativa de pertencer a algum 

lugar, desabafou a solidão que sentia, escreveu sobre si, sentiu as próprias dores e as do 
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mundo, voltou ao passado e fez dele presente, um entrelaçamento de subjetividades de 

um Carlos adulto que, com volúpia, volta a ser menino, como cita em “Intimação”, 

terceiro poema introdutório de Boitempo – Menino Antigo: “- Você deve calar 

urgentemente/as lembranças bobocas de menino./-Impossível. Eu conto o meu 

presente./Com volúpia voltei a ser menino.” (Andrade, 2017, p. 20). 

Desnuda-se, a ponto de fazer com que o leitor acredite numa condição de real, 

mesmo dentro da ficção, o poeta foi intimado e, ao ser, deu voz a um eu lírico em 

primeira pessoa, num diálogo com alguém que ousou desafiá-lo por querer voltar ao 

passado e esse alguém teve a resposta: “Provavelmente, Drummond respondia a críticas 

reais, escritas ou faladas, de outros ou dele próprio, de que esse projeto era apenas uma 

fuga do presente, falta de engajamento, autoindulgência trivial, mero ‘contentamento de 

escrever’” (GLEDSON apud ANDRADE, 2017, p. 308). 

Ora transforma-se em criança, ora observa essa criança para contar suas histórias 

vividas, possíveis pelo imaginário, histórias passadas que voltam a ser presentes, não 

bobocas, e sim muito importantes. Os tempos verbais dos poemas de Boitempo, muitas 

vezes no presente, demonstram que a volta ao passado está mais viva do que nunca. 

Gledson (apud Andrade, 2017, p. 300) cita que os poemas inseridos em Boitempo 

são um esforço em recriar Itabira, a última tentativa de lidar com a perda de um lugar 

particular. Lugar que permaneceu apenas no imaginário, pois a cidade não era mais a 

vila que acolheu o menino e os outros poucos habitantes que se configuravam como 

uma grande família; não era mais aquela de ruas pacatas, jeito rural, formada por 

casarões e ruas de pedra, com o Pico do Cauê ainda intacto, depois transformado em 

grande cratera, por conta da exploração mineral. Itabira, a grande pedra no meio do 

caminho. 

Drummond não conseguiu fazer as pazes com a Itabira de seus anos adultos, 

corroída pela exploração de minério, com suas montanhas quase que disseminadas por 

completo aos olhos do capitalismo, das multinacionais. A Itabira que admirava era a da 

infância, apenas possível no imaginário, na ficção, no texto literário; a Itabira real não 

lhe valia, não lhe tocava, como confidencia: “Itabira é apenas uma fotografia na parede. 

Mas como dói!” (Andrade, 2002, p. 68).  

Para Candido (2017, p. 65-66), há um registro diferente das memórias 

drummondianas em Boitempo, além do fato do tempo passado tornar-se nuclear, a 
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forma de relacionar-se com esse tempo é diferente. Volta a piada, o humor em contar 

cenas corriqueiras, a autoironia. Recupera com prazer aspectos da meninice e da 

mocidade, até mesmo a figura do pai, sempre descrita de foma tão austera, com certo 

distanciamento, é apresentada como a fortaleza do clã, porém com ironia e humor.  

A escrita de si nos textos de Drummond é poética, a linha subjetiva que perpassa a 

primeira pessoa de narradores e eu líricos tende a fazer com que tais textos sejam 

tomados como memorialistas, autobiográficos. Mas é importante ressaltar que essas 

lembranças são publicadas enquanto literatura, a ficção as povoa, nasce com a 

publicação do livro, os temas vêm de encontro ao leitor e tornam-se verossímeis, 

presentes num contexto social e cultural que os tornam possíveis de terem acontecido, 

portanto, universais. 

Arrigucci Jr. (2002, p. 123) comenta sobre o fato de Minas estar quase sempre 

presente no discurso poético de Drummond, mesmo em textos em que a terra natal não 

aparece de forma explícita, há certas nuances que a imaginação permite chegar a Itabira, 

a Belo Horizonte. Para o autor, “a fidelidade a si mesmo é um traço fundamental de 

Drummond” (Arrigucci Jr., 2002, p. 21), traço este que enche grande parte da escrita do 

itabirano, em verso e prosa. 

 

(In) memória, um real acessível pelo (e ao) imaginário  

 

De cacos, de buracos 

de hiatos e de vácuos 

de elipses, psius 

faz-se, desfaz-se, faz-se 

uma incorpórea face, 

resumo de existido. 

 

Apura-se o retrato 

na mesma transparência: 

eliminando cara 

situação e trânsito 

subitamente vara 

o bloqueio da terra. 

 

E chega àquele ponto 

onde é tudo moído 

no almofariz do ouro: 

uma europa, um museu, 

o projetado amar, 

o concluso silêncio.  
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(ANDRADE, 2017, p. 19) 

 

O segundo poema introdutório de Boitempo – Menino antigo, “(In) memória” 

mostra-se como uma tentativa de esclarecer ao leitor como se forma novamente o 

passado num processo de rememoração. Há um trabalho artístico de emendar os cacos, 

como num quebra-cabeças, para formar novamente as imagens passadas; há buracos, 

espaços a serem preenchidos (hiatos, vácuos, elipses), até chegar ao resumo do existido, 

intenção central desta obra. Chega-se então ao que resta desse passado, pois fora virado 

em pó no almofariz de ouro, uma espécie de metáfora do tempo que tem o poder sobre 

todas as coisas. Segundo Yokozawa (2009), o que foi moído pelo almofariz do ouro 

inclui não apenas o existido, uma europa, um museu, mas também o que pudera ter sido, 

o projeto amar, o concluso silêncio. 

As formas autobiográficas que perpassam a literatura são discursos situados na 

interface entre o real e o ficcional. Mais importante que tentar descobrir o que é um e 

outro, é tentar compreender o pacto que existe entre autor e leitor, implícita ou 

explicitamente. É difícil essa percepção entre ficcional e real nas formas 

autobiográficas. Segundo Castro (2007, p. 58), “o texto, que se configurou pela 

realização do imaginário, passa a requerer de seu leitor a capacidade de produzir o 

objeto imaginário por ele realizado; e o leitor o faz, da mesma forma que o autor, 

através dos atos de fingir”. 

Ao conhecer a história de Drummond, por meio da fortuna crítica dedicada à sua 

vida e obra, toma-se conhecimento de vários fatos que marcaram a vida da criança e do 

jovem mineiro antes de tornar-se o gauche literário, fatos esses que encharcam sua 

escrita. Ao ler Boitempo e outros tantos textos, que fazem parte de outras obras que 

possuem essa veia memorialista de Minas, é impossível não compactuar com a escrita 

de si ali presente, fatos da vida que se fundem numa escrita poética ficcional. 

Conforme cita Klinger (2007, p. 12), referenciando Philippe Lejeune, “a 

consideração de um texto como autobiografia ou ficção é independente do seu grau de 

elaboração estilística: ela depende de que o pacto estabelecido seja ‘ficcional’ ou 

‘referencial’”. Há nos textos de Drummond a imagem de sua infância, elementos que 

identificam o narrador-protagonista como o autor. 

Enquanto memorialista que escreve sobre a própria história, Drummond 

ficcionaliza a própria existência e busca encontrar-se na Itabira e na infância de outrora. 
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Apresenta um testemunho de boa fé, como propõe Costa Lima. “As memórias 

apresentam uma versão personalizada da história” (Costa Lima apud Klinger, 2007, p. 

43). Ali está o fato que aparece por meio da lembrança e povoa o livro de memória, mas 

enquanto escrita subjetiva e poética, a vida de Carlito é recontada literariamente. 

Drummond soube empregar memória poética em seus versos. Yokozawa (2009) 

reflete a escrita memorialista do poeta mineiro como a do narrador protagonista de Em 

busca do tempo perdido, de Marcel Proust, no sentido de que tal narrador encontrava 

uma experiência autêntica, de forma casual, quando aflorava a memória involuntária, e 

entende que tais recordações lhe desencadeavam um estado de graça, sobretudo porque 

possibilitavam um surgimento de um novo ser, que ultrapassa passado e presente e se 

situa fora do tempo. “Na recordação, o narrador encontra a verdadeira experiência 

buscada em vão ao longo da vida” (YOKOZAWA, 2009). O meio encontrado por 

Drummond para registrar o passado, o efêmero, foi através da obra de arte, da escrita 

poética, num esforço de compreensão do que passou, de quem passou. 

O poema “Irmãos, irmãos”, por exemplo, trata da solidão e da ausência; são seis, 

mas são distantes, cada um em sua solidão, contemplando suas ausências, a distância 

espacial que não existia enquanto crianças, mas que transforma-se quando adultos, “são 

seis ou são seiscentas/distâncias que se cruzam, se dilatam/no gesto, no calor, no 

pensamento?/Que léguas de um a outro irmão” (ANDRADE, 2017, p. 158). Distância 

essa que se amplia pelas responsabilidades, as novas famílias que se formam, os 

diferentes pensamentos e condutas; ficam os questionamentos, principalmente depois 

que começam a chegar as perdas, “Ser irmão é ser o quê? Uma presença/a decifrar mais 

tarde, com saudade?” (ANDRADE, 2017, p. 158). 

Dos quatorze filhos que Julieta Augusta deu à luz, apenas seis sobreviveram à 

mocidade e à vida adulta (Flaviano, Rosa, Altivo, José, Carlos e Maria das Dores), os 

demais viveram alguns dias ou poucos anos, tal fato é relatado no poema “Os 

chamados”.  

Ao debater sobre as inquietudes que permeiam a poesia de Drummond, Candido 

(2011, p. 73) afirma que o passado é algo ambíguo, é, ao mesmo tempo, o que passou 

(impedindo outras formas de vida) e o conhecimento dessa vida passada (que permite 

pensar numa outra forma de ter sido). Assim sendo, é “com os fragmentos 

proporcionados pela memória que se torna possível construir uma visão coesa, que 
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criaria uma razão de ser unificada, redimindo as limitações e dando impressão de uma 

realidade mais plena”. Essa razão de ser passa então a ganhar forma com a escrita 

artística, escape de uma vida inquieta, da velhice, da proximidade da morte. 

A tentativa então é a de compreender como Drummond, poeta adulto, apresenta 

literariamente a experiência da infância – atravessando, transgredindo os limites entre o 

real e a ficção. Transgressão essa que pode ser entendida como forma de entender e 

resolver os conflitos vividos e/ou imaginados pela criança, agora adulta, que relembra o 

pai, coronel e fazendeiro austero, a mãe e cinco irmãos, na pacata cidade interiorana. O 

menino/adulto que via no boi não um meio de sustento, mas uma inspiração literária, 

tão deslocado da realidade da fazenda. 

Nesse sentido lemos Boitempo, uma vez que é da realidade passada que parte o 

poeta, para transcender esse real e apresentá-lo da forma possível, através da lembrança 

de fatos passados (com os lapsos, as elipses, os buracos, o juntar dos cacos) e transpô-lo 

ficcionalmente na obra de arte, através do imaginário, como tempo presente. 

Como numa viagem ao tempo, o poeta está agora em Itabira, em sua casa, 

tentando brincar com pedrinhas, mas os adultos incomodam sua brincadeira, com tanta 

conversa e discussão sobre coisas que, para ele, não tem a menor importância, pois não 

fazem parte do universo lúdico da criança assuntos tão sérios e considerados chatos, 

burocráticos. No poema “Os grandes”, o eu lírico em primeira pessoa é a criança que 

narra um acontecimento corriqueiro, o movimento de gente em casa e que ele não 

gostava, porque atrapalhava a rotina da família. 

Para Candido (2017, p. 61), o livro de Drummond pode ser considerado 

autobiografia poética e ficcional, pois apresenta a realidade como se fosse produto da 

imaginação, “graças a recursos expressivos próprios da ficção e da poesia, de maneira a 

efetuar uma alteração no seu objeto específico”, principalmente porque consegue inserir 

o eu no mundo e mostrar aspectos universais nas manifestações mais particulares. É  

possível ler Boitempo como recordação ou invenção, como documento da memória ou 

obra criativa, Candido (2017, p. 65) define tal fato como dupla leitura. 

Para Arrigucci Jr. (2002, p. 102), há um conteúdo de verdade e história na poesia 

de Drummond, como em toda grande poesia, mas não apenas porque reproduz fatos 

históricos, “mas porque revela uma consciência verídica da experiência histórica 

entranhada profundamente na subjetividade e na própria forma poética que lhe deu 
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expressão” (ARRIGUCCI JR., 2002, p. 103). Ou seja, Drummond viveu o tempo e 

contou o que viveu subjetivamente, o que Arrigucci Jr. (2002, p. 103) chama de 

historiografia inconsciente. 

Ainda segundo o autor, o que Drummond conta conserva uma substância viva 

passada e que está no presente intemporal na forma do poema, o teor factual morre com 

o tempo, mas pode ficar registrado nos poemas e não se confunde com o teor de verdade 

humana e histórica, pois é recontado de forma subjetiva, sob um ponto de vista 

particular e poético. “O modo como Drummond captou na forma de seus versos, com o 

que trazia de mais íntimo em sua individualidade sensibilíssima, o sentimento de seu 

tempo é que faz dele o grande poeta que é” (ARRIGUCCI JR., 2002, p. 103). 

 

Documentário, considerações do que restou 

 

No Hotel dos viajantes se hospeda 

incógnito. 

Lá não é ele, é um mais-tarde 

sem direito de usar a semelhança. 

Não sai para rever, sai para ver 

o tempo futuro 

que secou as esponjeiras 

e ergueu pirâmides de ferro em pó 

onde uma serra, um clã, um menino 

literalmente desapareceram 

e surgem equipamentos eletrônicos. 

Está filmando 

seu depois. 

O perfil da pedra 

sem eco. 

Os sobrados sem linguagem. 

O pensamento descarnado. 

[...] 

(ANDRADE, 2017, p. 17) 

 

Como o paradoxo que tanto permeia a escrita drummondiana, para as 

considerações finais, tem-se o poema introdutório de Boitempo – Menino antigo, 

intitulado “Documentário”. Tal poema é uma espécie de apresentação sobre o que o 

leitor terá contato pelas próximas páginas. 

O eu lírico, em terceira pessoa, conta sobre um viajante, entendido como o próprio 

poeta, que faz parte do tempo passado e que chega à cidade, incógnito, sem nome, sem 

sobrenome, se hospeda no Hotel dos Viajantes e “não sai para rever, sai para ver o 
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tempo futuro”. A tentativa é novamente de fazer parecer que o tempo da infância em 

Itabira é presente, mas agora é possível visualizar o depois, o futuro; o personagem 

viajante está munido de uma câmera fotográfica que tudo registra, pois tal objeto vai 

além do que o olho nu poderia enxergar. O viajante enxerga e registra em Itabira as 

esponjeiras já secas, as pirâmides de ferro em pó que se ergueram “onde uma serra, um 

clã, um menino literalmente desapareceram”. 

Há a constatação do que iria acontecer com a cidade, com os Andrades, com a 

infância, tudo foi modificado pelo tempo, é possível enxergar isso. O poeta, neste caso, 

é o eu lírico, expectador da própria existência, que observa à distância seu passado, que 

já conhece o documentário; mas é também o personagem, que está num tempo passado, 

que se apresenta como presente e enxerga o seu futuro, futuro que o eu lírico já tem 

conhecimento, pois este já se consolidou. 

Villaça (2006, p. 120) chama a atenção para o fato de que há pelo menos duas 

vozes que se devem ouvir simultaneamente em Boitempo, “a do menino, em seu tempo 

antigo que se convoca sempre no presente da enunciação”, e a segunda, que é a do 

velho poeta, “que se cala para ouvir o menino, sem deixar, no entanto, de se oferecer 

como perspectiva futura para o presente da infância”. 

A começar pelo título do volume estudado, Menino Antigo, nota-se o 

entrelaçamento dessas duas vozes. Esse paradoxo, da infância que se transformou em 

velhice, mas permanecem juntas para recontar os fatos, deve ser resolvido através da 

capacidade de compreensão do leitor. O “menino” é, às vezes, o eu lírico, às vezes, o 

personagem principal do poema, alguém que já viveu o que fixou no passado, mas que 

não está corrompido, retorna à memória do “antigo”, que é o menino que cresceu e 

viveu muito, o antigo não é o que ficou velho, é mais uma simbolização do tempo 

decorrido. 

Os textos de Boitempo, portanto, são uma espécie de tentativa de trazer à tona a 

visão do menino que já viveu e não do adulto que recorda, pois a visão de mundo 

apresentada é quase sempre a percepção infantil, reforçada pela maturidade do poeta, 

que culmina no entendimento de como e por que os fatos aconteceram desta e não 

daquela maneira. “O menino antigo e o poeta moderno são, cada um a seu modo, 

colecionadores de cacos coloridos e vetustos” (VILLAÇA, 2006, p. 120). 
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Pelo volume de textos que Drummond tem dedicados à infância é difícil não 

acreditar que isso se impunha como uma necessidade para o escritor. Necessidade de 

lembrar, de esquecer ao escrever, de criticar a maneira como a cidade natal estava 

mudando, tentando adentrar na era moderna com as empresas exploradoras de minério, 

o que tanto o incomodava. Porque ele valorizava o simples, o interiorano, os hábitos 

corriqueiros que lhe permitiam aflorar a imaginação, o devaneio e o sonho. 

A nação de Drummond é a Itabira do passado, a que ele deixou, e não a do 

presente, que ele não quer mais visitar; é de lá que vem os costumes, a gente simples, a 

infância, os amigos, a lembrança da família e da suntuosa casa que abrigou a família do 

coronel Carlos de Paula Andrade e agora são histórias em livro. O morador do Rio de 

Janeiro se identificava com Minas, era Itabira que vivia em Drummond, não a 

metrópole turística; era de Itabira a herança de hábitos, crenças, o conservadorismo, o 

jeito de falar, andar, a timidez, a reclusão. 

Foi preciso recorrer ao imaginário para tentar fazer as pazes com o passado e, 

consequentemente, consigo mesmo, numa delicada viagem, cheia de recordações e 

saudades, estabelecendo um pacto muito íntimo com aquele que, em épocas diferentes, 

teria contato com uma obra literária tão fiel ao autor. 
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ENTRE CASTELOS ENCANTADOS E CATEDRAIS:  
A (DES)CLASSIFICAÇÃO DO GÊNERO FANTÁSTICO NA ARQUITETURA 

 
Aline Stefania Zim (UnB)1 

 

Resumo: O fantástico é, em sua essência, um discurso de revelação que, pela hesitação entre 
realidade e sonho, coloca em cheque os critérios de criação. Estudar as obras arquitetônicas pela 
dimensão do fantástico é diferente de estudar as mesmas obras numa perspectiva histórica. Tal 
dimensão permanece ignorada enquanto procedimento e tomada por livre expressão do arquiteto 
como artista. A arquitetura fantástica representa uma forma de escapismo, assim como a arte 
representa o refúgio da loucura. O fantástico e o erudito estão em contraposição nos sistemas de 
classificações, mas classificar não é uma ação neutra, nem ingênua. Sugere-se que o fantástico 
pode ser estudado como uma categoria compositiva – e não excludente - para os espaços da 
arquitetura e da cidade. 
Palavras-chave: Arquitetura; gênero fantástico; classificações. 
 

Classificar o excêntrico parece ser a questão central do gênero fantástico na 

arquitetura. O fantástico e o erudito estão em contraposição nos sistemas de 

classificações, mas classificar não é uma ação neutra, nem ingênua. Os critérios que 

elegem os exemplares do gênero fantástico partem das diferenças entre as espécies e não 

das suas semelhanças - o que parece contraditório. Tal contradição aparece em listas como 

“as sete maravilhas do mundo moderno”, por exemplo. 

A arquitetura fantástica é um modo de classificação para os edifícios excêntricos 

e que não podem ser ignorados. Trata-se de um rótulo que (des)qualifica as obras 

estranhas aos sistemas convencionais de classificações, elegendo as espécies exemplares 

e excluindo as demais. Sendo estranhos, não são exemplares, seja para os valores altos, 

seja para os valores baixos. Paradoxalmente, gêneros ditos elevados como a arquitetura 

desconstrutivista usam sem economia a fantasia e a virtualidade como recursos de 

diferenciação do particular, em nome da sua elevação estilística. 

O termo "fantástico", na arquitetura, não é assumido como qualidade de um 

objeto; ele se aproxima dos gêneros ditos menores, como o Maneirismo e o Barroco. As 

arquiteturas fantásticas possuem qualidades cenográficas do universo sobrenatural e 

maravilhoso: são obras híbridas, excêntricas, exemplos do não-exemplar que desafiam os 

críticos. Como espécies renegadas ao excepcional, podem, a partir dos recursos de 

																																																													
1	 Graduada	 em	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 pela	 UFSC,	 Professora	 do	 Departamento	 de	 Arquitetura	 da	
Universidade	Católica	de	Brasília,	doutoranda	em	Estética	e	Semiótica	pela	FAU/UnB	e	mestre	pela	mesma	
instituição.	Contato:	alinezim@gmail.com	
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dissimulação da verdade, revelá-la. Suas estruturas alegóricas e caricatas guardam chaves 

de leitura de sua época e da própria condição humana de fantasiar, imaginar e idealizar 

os desejos. 

Pouco se esclarece quanto à estranheza das obras fantásticas, já que estas são 

classificadas mais pela sua marginalidade em relação à linha histórica e menos pelas suas 

reais características. Quando analisadas, são tomadas pelas suas particularidades, não pela 

sua essência; as excentricidades em si não justificariam a ação de generalizá-las.  

Parte-se, então, de algumas premissas: 1) a classificação do fantástico como 

gênero menor não é uma ação neutra, nem inocente; 2) a classificação (e a 

desclassificação) das qualidades fantásticas na arquitetura não é uma ação neutra ou 

inocente, e 3) a ficção e a fantasia, pelos seus recursos de negação e dissimulação dos 

modelos, mais revelam a verdade do que a oculta. Para tanto, faz-se uma investigação das 

qualidades referentes ao fantástico, ao ficcional e ao imaginário na arquitetura. 

Não se sabe ao certo por que a dimensão do sonho, na arquitetura, foi expurgada 

dos critérios de bom gosto e do academicismo, desde o final do século XIX, mas se 

desconfia de que as convenções dos ditos gêneros “puros” tenham uma ampla 

participação nesse processo. As obras fantásticas são tomadas por uma base alegadamente 

irracional, muitas vezes construídas por não-arquitetos, sendo espaços que dificilmente 

poderiam, segundo os critérios acadêmicos, serem chamados de arquitetura, ou 

provocarem algum interesse que não seja mais do que o particular.  

O gênero aqui parece resolver um problema posto de modo raso. Para as teorias 

em arquitetura não interessa discutir profundamente o particular; há sempre a tentação da 

ordem ou da subversão a partir dos tratados e modelos em direção ao gênero. Põe-se, 

então, as obras numa espécie de “gaveta” do gênero fantástico – lê-se: gênero estranho 

ou excêntrico. As obras são classificadas como fantásticas a partir das suas diferenças 

com as demais e não das suas similaridades, o que é contraditório dentro de um processo 

de classificação.  

No contexto da cidade, os lugares permitidos para a fantasia são espaços restritos 

à diversão, como a Disneylândia, as ruas de lazer e os shopping centers. No parque 

temático, os objetos arquitetônicos estão condicionados às bilheterias e aos espaços 
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confinados. Adultos e crianças divertem-se temporariamente, vivendo a loucura 

produzida como espetáculo, como uma “casa de férias” sempre à disposição.  

O shopping center é uma simulação da vida urbana no espaço confinado de 

“segurança máxima”; é um travesti do boulevard. O boulevard, por sua vez, como rua 

comercial de lazer, é uma extensão do shopping center; os mecanismos de segregação 

social são mais sutis e geralmente tem a ver com o fenômeno da gentrificação2. A 

diversidade típica de uma rua comercial não suporta mais os artifícios da especulação 

imobiliária e da hipervalorização do solo. O comércio local então deixa de acolher as 

diversas demandas para obedecer a uma única função: sobreviver à concorrência.  

A gentrificação da cidade representa a gênese inversa: o shopping, que imita a rua 

comercial de lazer, agora é inspiração para que ela prospere na sua função de gerar lucro, 

tanto quanto for possível. O espaço público se transforma no quintal da burguesia. É o 

que se vende: plena segurança para o consumo. O transeunte é um flâneur distorcido: o 

consumidor compulsivo, assediado pelo paraíso das vitrines. Quando tudo é brilho, 

entretanto, nada brilha; o excesso de mercadorias torna a paisagem entediante. Por isso 

parques temáticos e shoppings centers precisam diversificar as suas atrações; sofisticam 

seus serviços investindo cada vez mais em recursos e artifícios do mundo artificial. 

Criam-se simulacros dentro dos simulacros3, trazendo algo novo dentro da novidade que 

não funciona mais. Esse é o real sentido de um empreendimento sustentável – a 

sustentação econômica pelo artifício. 

A cidade funcional segrega os seus espaços de entretenimento, assim como 

segrega a fantasia e o imaginário, que devem ser previstos pelo plano do urbanista. Na 

frustração de não corresponderem à cidade planejada, os habitantes isolam-se. Freud e 

Jung consideravam a fantasia e os sonhos como acontecimentos espontâneos de um 

processo psicológico comum, o inconsciente. A fantasia, o sonho e os desejos do 

inconsciente, aprisionados, transmutam-se em violência urbana (JUNG, 2000).  

																																																													
2	Gentrificação	(do	inglês	gentrification)	é	o	fenômeno	que	afeta	uma	região	ou	bairro	pela	alteração	das	
dinâmicas	da	composição	do	local,	tal	como	novos	pontos	comerciais	ou	construção	de	novos	edifícios,	
valorizando	 a	 região	 e	 afetando	 a	 população	 de	 baixa	 renda	 local.	 Tal	 valorização	 é	 seguida	 de	 um	
aumento	 de	 custos	 de	 bens	 e	 serviços,	 dificultando	 a	 permanência	 de	 antigos	 moradores	 de	 renda	
insuficiente	para	sua	manutenção	no	local	cuja	realidade	foi	alterada.	
3	BAUDRILLARD,	Jean.	Simulacros	e	Simulação.	Trad.	Maria	João	da	Costa	Pereira.	Lisboa:	Relógio	d’Água,	
1991.	
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A prática da segregação em espaços confinados pela indústria do entretenimento 

é a mesma que fundou a cidade fragmentada e especializada: há o lugar de trabalho, das 

enfermidades, da loucura, do lazer, ou seja, tudo está determinado. As fantasias são 

trancafiadas nesses espaços, assim como a loucura, nos sanatórios (FUÃO, 2012). A 

sociedade reprime a fantasia arquitetônica e isso não é por acaso.  

Se fosse admitida como parte da cidade, a fantasia seria a própria oposição da 

repressão da imaginação, desautomatizando a visão de mundo vigente e dando espaço a 

novas culturas. A arquitetura fantástica representa uma forma de escapismo, assim como 

a arte em geral representa o refúgio da loucura (FUÃO, 2012). O fantástico é, em sua 

essência, um discurso de revelação que, pela hesitação entre realidade e sonho, coloca em 

cheque os critérios de criação. A fantasia dissimula mais do que esclarece, mas ao ocultar 

guarda a chave da revelação; ao mentir, sabe em parte a verdade  

Fantasiar é menos negar a realidade e mais com ela dialogar, numa oportunidade 

de menor censura moral e estética. É possível reconhecer a dimensão fantástica em 

qualquer estilo arquitetônico, apesar de ela ser visivelmente reprimida em períodos onde 

os tratados e os modelos codificavam o bom gosto em direção às ordens matemáticas, 

como no renascimento, ou às premissas funcionalistas, como no Movimento Moderno. 

A arquitetura fantástica apresenta a ruptura do contínuo e do homogêneo na 

paisagem urbana. Traz o recurso do contraste e da oposição para se diferenciar das demais 

espécies. Para se ter o efeito da diferença, é preciso que se tenha um padrão que confira 

uma aparência homogênea. Uma catedral gótica terá efeito distinto a depender do 

contexto em que está inserida. Um conjunto pode ser fantástico pela repetição de 

situações. Duas ou três pontes que ligam alguns canais não tem o efeito que as 430 pontes 

de Veneza, ou as 1.500 de Amsterdã. A grandeza do fantástico se manifesta na escala, 

principalmente na proporção entre a vizinhança e o edifício.  

Independente da dicotomia entre eruditos e populares, as arquiteturas fantásticas 

compõem a paisagem iconográfica das cidades turísticas. Além de alimentarem as selfies 

e os cartões postais, são fontes de recursos. Palácios, castelos e mausoléus que outrora 

faliram seus respectivos impérios e reinados hoje sustentam uma economia voltada para 

o turismo. Pela supervalorização global, as arquiteturas fantásticas preservaram-se como 
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importantes referências simbólicas que marcam a identidade dos habitantes e turistas com 

a cidade. 

A arquitetura fantástica dos monumentos é emoldurada pelo cartão postal e pela 

selfie, destacando a ruína pelo recurso da figura-fundo. Para o turista, a selfie4 é o seu 

cartão-postal, o registro de si no mundo, a relação do corpo com o quadro da foto, seja 

ela de escala humana ou monumental. Para a fotografia de arquitetura, o edifício parece 

o protagonista, como se estivesse ele produzindo a sua selfie. A dimensão fantástica é 

conjurada pelo jogo de escalas na paisagem; o quanto a figura humana é ínfima próxima 

ao monumento, por exemplo. A cena é tão artificial ao ponto de parecer natural.  

Na verdade, o quadro de arquitetura é um autorretrato do olhar do arquiteto, da 

sua “persona”. Conjura-se ali uma ideia, ou uma visão ideal na forma de um fragmento 

de realidade. A fotografia profissional é um discurso estético, uma composição 

intencional de elementos, o resultado de uma montagem de ordem sintática e semântica, 

que ainda será interpretada pelo receptor. A selfie é o resultado fantástico da montagem 

do autorretrato, destacando os inúmeros recursos de dissimulação e de manipulação da 

imagem.  

Muitos dos exemplares na arquitetura têm qualidades mais ligadas ao 

extraordinário e à fantasia e menos ao campo da razão. Nos gêneros como o Art Nouveau, 

o Modernismo catalão, o Expressionismo, o Organicismo e o Construtivismo, a dimensão 

fantástica remete-se mais à impureza e ao sincretismo e menos aos recursos estéticos 

puristas. O fantástico pode se manifestar no acúmulo de elementos e estilos; o 

empilhamento de estilos nas fachadas dos palácios ecléticos, por exemplo, imprime a falta 

de um estilo único pelo excesso e pela sobreposição de vários. Os princípios da 

acumulação e do empilhamento são comuns nas manifestações do Maneirismo, do 

Barroco, do Ecletismo e do Pós-Modernismo. Ao sofisticarem-se as técnicas da imitação 

e da estilização, é evidente a tentativa de se elevar a obra arquitetônica pela sua aparência.  

																																																													
4	Aqui	a	selfie	é	entendida	além	do	autorretrato,	ou	da	fotografia	de	si	mesmo,	quando	se	usam	técnicas	
como	a	extensão	do	braço,	por	exemplo.	A	foto	típica	do	álbum	é	também	entendida	como	selfie,	quando	
se	pede	para	outra	pessoa	enquadrar	um	quadro	já	determinado	e	assim	registrar	um	momento	artificial,	
onde	as	pessoas	posam	para	o	registro	em	si.	Nos	dois	casos,	a	intenção	é	idêntica	à	outra:	a	composição	
do	registro	do	álbum,	onde	o	protagonista	é	quem	se	observa.	 	O	cenário	é	apenas	decorativo.	Nesse	
sentido,	o	selfie	do	turista	é	a	junção	do	autorretrato	com	o	cartão-postal.	A	composição	tem	sempre	a	
mesma	essência,	a	de	registrar	um	momento	de	si	no	mundo.		
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No lado oposto do excepcional, a oposição entre a razão e a emoção dá coerência 

ao discurso funcionalista de estilos ditos puristas, como o Neoclássico ou o Modernismo 

minimalista. Nesse contexto, polarizam-se espécies puras e impuras, em que a qualidade 

da obra é proporcional a sua conformidade aos tratados estéticos. A dimensão fantástica, 

nessa visão, deveria ser irrelevante. Entretanto, o distanciamento do contexto original 

permite uma observação menos contaminada pelas tradicionais árvores genealógicas da 

história da arte e da arquitetura que convencionam estilos e seus exemplares.  

Para a sociedade burguesa do século XIX, quanto maior o número de estilos, mais 

luxuosa e mais rica deveria ser a arquitetura. O bom arquiteto era aquele que tinha a 

habilidade de compor vários estilos num só, harmonizando diferentes ordens no mesmo 

espaço, como numa orquestra musical.  

A sociedade burguesa desenvolve-se na cultura kitsch5, do excesso e da 

acumulação de estilos e objetos.  Há um movimento de criação de estilo, em meados do 

século XIX, de pintores de igrejas barrocas, de estucadores dos palácios da Baviera e da 

imitação e deformação dos arquétipos da casa burguesa nos subúrbios parisienses 

(MOLES, 2012). Os castelos de Ludwig II na Baviera acumularam a estética do heroísmo, 

do romantismo, do exotismo e do fantástico, num empilhamento de estilos e inspirações. 

O exemplo vinha de cima, de uma realeza kitsch, junto aos arquitetos e decoradores do 

rei.  

Gaudí enraíza suas obras no espaço da cultura aristocrata, ávida a consumir e 

ostentar, e assim se consolida como um dos arquitetos mais genuínos da história. Obras 

como as Casas Batlló e a Casa Millà incorporam a dimensão fantástica pela continuidade 

complexa entre estrutura, vedações e acabamentos, acumulando diferentes ofícios como 

a cerâmica, os vitrais, o ferro fundido, a marcenaria, o estuque e os mosaicos. O resultado 

é uma experiência orgânica e surreal na escala da cidade de Barcelona, potencializada 

pela composição de contraste entre as fachadas. Na Sagrada Família e no Parc Guell há o 

																																																													
5	A	definição	de	kitsch	para	esse	momento	se	condensa	no	efeito	dado	pelo	acúmulo	de	estilos	recorrentes	
nas	fachadas	ecléticas	de	meados	do	século	XIX.	O	kitsch	pode	ser	lido	como	o	fenômeno	do	consumo	
estético	das	classes	burguesas	em	direção	a	uma	arquitetura	de	diferenciação	social,	por	hora,	de	efeito	
fantástico.	Tal	definição	será	melhor	desenvolvida	em	capítulo	posterior.		
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estranhamento da escala urbana; predominam o efeito escultórico e cenográfico que 

emprestam à cidade um espírito onírico.  

Apesar das suas obras acumularem traços da arquitetura e da arte mouriscas, 

princípios do Gótico em direção a um Neogótico, e uma estética recorrente do Art 

Nouveau, as obras de Gaudí diferenciam-se das demais de sua época pelas 

particularidades e não pela replicação adequada a um gênero ou estilo. Identificá-lo com 

um estilo arquitetônico próprio – o que seria colocá-lo numa espécie de gaveta do exótico 

– não resolve a classificação das suas obras, já que há também uma grande diferenciação 

entre elas.  

Há uma coerência entre os princípios e os recursos artísticos na obra de Gaudí que 

o colocam num patamar de autenticidade estilística. As obras produzem o efeito de 

estranhamento que habitam o campo da fantasia e do imaginário. A dimensão do 

fantástico está presente nas diferentes escalas e dimensões das obras de Gaudí, desde o 

modo de planejamento até o modo de produção; da unidade da obra ao detalhe decorativo, 

de dragões fictícios às imagens microscópicas da biologia celular. Inspirado em diversas 

ordens da natureza, Gaudí tece uma estética orgânica aos princípios que persegue, 

afirmando sua excentricidade e marginalidade em relação aos processos criativos 

tradicionais da época.  

A fantasia do público é reconhecer nas esquadrias e vitrais esqueletos, abstrações 

de insetos e imagens microscópicas da biologia. As composições oníricas de Gaudí, 

porém, remetem mais a uma interpretação onírica e livre da natureza, uma espécie de 

surrealismo que, embora mais evidente em suas obras, marca diversos outros períodos e 

arquitetos que buscaram a diferenciação pelo efeito orgânico e cenográfico da arquitetura. 

A arquitetura fantástica mais nega do que afirma o edifício em seu aspecto 

relacional, desde o ato criativo até a sua habitação. Gaudí estiliza a natureza nas escalas 

mais estranhas e fantásticas, entre a biologia microscópica, a anatomia abstrata, a zoologia 

exótica e o artesanato mourisco. Sua arquitetura estiliza pelo empilhamento dos 

excêntricos, trazendo unidade de modo surpreendente, já que a escala de suas obras 

ultrapassa o edifício e dialogam com a cidade, como esculturas “parlantes”.  

Frei Otto estiliza a tensão indesejada pelos calculistas. O que poderia causar 

agonia gera beleza, forma pura, livre, análoga ao que a natureza fornece, de forma 
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ridiculamente (ou espetacularmente) simples, como a bolha de sabão e a árvore. O 

descontrutivismo, após os anos 1980, traz o fantástico de volta às vitrines da cidade. Rem 

Koolhaas estiliza o canteiro de obras, a construção dos elementos é a construção em si, 

sem ser finalizada. Libenskind estiliza a destruição da obra, desconstruindo-a como 

escultura livre de um programa manifesto e irresponsabilizado de ser agradável – é a 

estilização do desagradável. Frank Gehry estiliza o peixe, a dança, o papel amassado na 

mesa do escritório de arquitetura – ele estiliza o projeto de arquitetura. Zaha Hadid estiliza 

o mundo fantástico microscópico, entre o orgânico e o inorgânico, entre a biologia e a 

ufologia. Shigeru Ban estiliza a trama, o tecido, a forma contínua, desafiando a lógica da 

gaiola pela lógica da tela; a estrutura linear pela estrutura espacial. 

A fantasia, junto ao imaginário, permanece ignorada enquanto procedimento. O 

uso do termo "fantástico" não é visto pelas convenções como um gênero menor e não 

como uma qualidade inerente ao objeto arquitetônico, independentemente de seu 

ambiente e de quem o percebe. A arquitetura fantástica é um problema que deve ser 

discutido pela sua urgência e atualidade, já que a arquitetura contemporânea usa, sem 

limites, a fantasia e a virtualidade para se diferenciar. Suas estruturas alegóricas podem 

guardar chaves de leitura de sua época e da própria condição humana de fantasiar, 

imaginar e idealizar os desejos.  

Estudar a cidade e as obras arquitetônicas exemplares a partir da perspectiva do 

fantástico é bem diferente de estudar essas obras dentro de um contexto geográfico, 

cronológico estilístico ou histórico. Significa incorporar a dimensão do imaginário 

criativo e da retórica compositiva que são inerentes à dimensão do fantástico nas obras 

de arte e de arquitetura. Significa também conhecer melhor o processo poético de criação, 

a sua gênese e as possíveis articulações dessas arquiteturas com as outras artes e com a 

paisagem (FUÃO,	2012).  

A fantasia pode ser estudada como uma categoria compositiva, e não excludente, 

para os espaços da arquitetura e da cidade. Os arquitetos, não-arquitetos e artistas que se 

permitem ao universo criativo da fantasia, permitem-se também à lógica da hesitação, da 

oposição e da imaginação. A partir dos recursos estilísticos e poéticos, a pureza é invertida 

pela impureza, a perfeição pela imperfeição, o íntegro pelo híbrido. Como resultado, as 
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obras ativam nossos sistemas referenciais sobre o mundo, suscitando a incerteza e o 

estranhamento (FUÃO,	2012).  

Os estilos e linguagens em que o fantástico se tornou mais evidente como 

fenômeno são os “impuros”, menos tratadistas e mais artísticos. Na perspectiva de que os 

estilos podem ser mais propícios à fantasia do que outros, o Barroco acolhe o fantástico 

mais que a arquitetura renascentista; o Eclético, mais que o Neoclássico; o Art Nouveau 

ou o Modernismo de vanguarda, mais que o Modernismo funcionalista; o 

Expressionismo, mais que o Impressionismo; o Desconstrutivismo, mais que o 

minimalismo; a arquitetura pop, mais que a erudita.  

A imaginação é intrínseca ao projeto de arquitetura, do erudito ao popular, do 

racionalista ao Barroco, do clássico ao high tech. A fantasia na arquitetura pode ser 

explorada mais como um modo e menos como gênero, já que ela é parte orgânica do ato 

criativo, ao mesmo tempo em que está implícita nas forças de produção.  

As arquiteturas fantásticas são manifestações da liberdade em oposição aos 

tratados e normas estilísticas instituídos. A sua natureza híbrida permite a acumulação, o 

empilhamento e a acomodação dos diferentes estilos, gêneros e espécies numa mesma 

obra. Por isso é difícil de classificá-las; elas não respeitam o ordenamento de quem as 

desclassificou. A condição de excentricidade ao status quo faz das obras fantásticas 

universos particulares que se apresentam como alegorias, entendidas aqui como 

potenciais chaves hermenêuticas de leitura do sistema.   

Estudar o fantástico como um recurso de estranhamento significa entender a 

realidade a partir do universo criativo da ficção, do não-real e do surreal, assim como na 

literatura e no cinema. Entre o estranho e o familiar, as obras fantásticas apresentam mais 

que um gênero ou um tipo; revelam um modo fantástico, que está presente em qualquer 

estilo e época, por ser parte da natureza das artes e do imaginário humano. 
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Resumo: A perspectiva da mulher como transgressora remete aos principais mitos de criação e 

segue, pela Arte e Literatura, estabelecendo toda uma jornada de subversão que acabou por 

consolidar uma compreensão do feminino como representante do incognoscível, do misterioso e 
do inalcançável, logo perigoso, ameaçador. Este estudo se propõe a problematizar e comparar a 

composição dos elementos do gênero Fantástico nas obras Aura de Carlos Fuentes e e A outra 

volta do parafuso de Henry James, levando em conta a utilização de aspectos atribuídos 
tradicionalmente ao imaginário feminino, na tessitura dos contos.  

Palavras-chave: Realismo Fantástico; Conto; Feminino; Carlos Fuentes; Henry James. 

 

A perspectiva da mulher como transgressora remete aos principais mitos de 

criação e segue, pela Arte e pela Literatura, estabelecendo uma jornada de subversão 

que consolidou uma compreensão do feminino como representante do incognoscível, do 

misterioso e do inalcançável, logo perigoso e ameaçador. De deusas antigas, como a 

indiana Kali. Criadoras e destruidoras, às mais sedutoras Femme Fatales do cinema, 

com seu potencial mesmerizador, é possível verificar na cultura ocidental uma tradição 

literária, pictórica e fílmica que revela uma conexão entre a femealidade e as potências 

dionisíacas e incontroláveis da natureza. 

O homem civilizado passa o tempo de sua existência sobre a Terra tentando lidar 

com a extensão de sua subordinação à demanda da natureza. Suas principais tentativas 

de escape deste conflito infinito são a via da cultura e a da religião. Basta, porém, um 

capricho da natureza, recusando-se a oferecer as condições básicas para sua existência e 

o ser humano não sobrevive, a despeito de toda ciência, filosofia e tecnologia 

construídas. De modo geral, a sociedade humana é a frágil tentativa do homem de 

proteção contra a natureza. 

A sexualidade e o erotismo constituem a complexa intersecção de natureza e 

cultura, sendo que o sexo, independentemente da cultura, sempre foi cercado de tabu, 
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talvez porque nele a moralidade e as boas intenções não bastem para vencer os impulsos 

primitivos. Para Camille Paglia (1990), sexo e identidade são poder. Na cultura 

ocidental toda relação é de exploração e todos matam para viver. A lei natural e 

universal da criação a partir da destruição opera tanto na mente quanto na matéria. 

“Identidade é conflito. Cada geração passa seu arado sobre os ossos dos mortos.” (p.14) 

O sexo é daimônico3. Quase nada ainda se conhece sobre o investimento da libido 

em determinadas coisas ou pessoas (catexis). O livre-arbítrio no que tange ao sexo ou à 

emoção é limitado, como bem o sabem os poetas, a paixão é sempre irracional. Assim 

como a Arte, o sexo também está cheio de símbolos, o sexo adulto carrega em si sempre 

uma representação, um ato ritual derivado de realidades anteriores. Os seres humanos 

são os únicos cuja consciência surge de tal forma entrelaçada aos instintos animais. É 

impossível compreender inteiramente o sexo, porque não se pode entender a natureza. 

Na cultura ocidental, as relações perceptivas, especialmente pelo olhar, estão no 

âmago de nossa estratégia contra o medo dessa natureza perigosa e insondável. Ver, 

identificar, nomear, compreender - este reconhecimento é um escudo contra o medo. 

Por meio de uma cognoscência ritual, repetitiva, busca-se construir e manter alguma 

defesa, ainda que frágil, contra a incognoscibilidade da natureza. “A ciência e a estética 

ocidentais são tentativas de revisar esse horror dando-lhe uma forma mais palatável para 

a imaginação.” (Paglia, 1990, p.17) 

No homem, a consciência é refém de seu envoltório de carne, cujos impulsos ela 

não consegue deter ou acelerar; tal chama ctônica não tem clímax, apenas uma ronda, 

um ciclo interminável. A identificação da mulher com a natureza, por outro lado, era 

universal na pré-história. Nas sociedades agrárias ou de caça que dependiam da 

generosidade da natureza, a femealidade era reverenciada como um princípio imanente 

da fertilidade. O progresso da cultura, ofícios e comércio deu ao homem recursos que o 

libertaram das instabilidades climáticas e restrições geográficas. Com a natureza menos 

influente, a femealidade recua em importância. A Creta Minóica foi a última cultura 

ocidental a adorar os poderes femininos. A femealidade cultual não forneceu força ou 

viabilidade cultural. O que sedimentou a mentalidade do homem europeu foi a cultura 

guerreira micênica que, aliada aos dórios fundaram a Atenas apolínea que por meio da 

linha greco-romana expandiu-se. Tanto a tradição apolínea quanto a judaico-cristã são 
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transcendentais. “O judaísmo, seita matriz do cristianismo é o mais poderoso protesto 

contra a natureza.” (Paglia, 1990, p.19) Com a evolução do culto da terra para o culto do 

céu, a mulher é transferida para o reino interior. Os mistérios procriativos da mulher, 

seu corpo arredondado que remete aos contornos da Terra, fazem-na o centro do 

simbolismo primitivo e aquilo que pare o mundo. Com o advento da cultura, passou-se 

da magia do ventre para a magia da cabeça, os homens usaram-na como uma defesa 

contra a natureza feminina. Da magia da cabeça veio a glória da civilização masculina 

que, ao final, não consegue relegar a mulher a um lugar obscuro, acabando por erguê-la 

consigo, ambos os sexos enredados por endividamentos históricos. 

“Os ciclos da natureza são os ciclos da mulher.” (Paglia, 1990, p.20) A biologia 

feminina é um continuum de retornos circulares, como bem ilustra o conto Aura de 

Carlos Fuentes, analisado adiante. Tais retornos começam e acabam no mesmo ponto. A 

centralidade da mulher lhe concede estabilidade, ela não precisa tornar-se, apenas ser. 

Tal centralidade é um grande obstáculo ao homem, cuja busca de identidade ela 

bloqueia. O homem precisa transformar-se num ser independente da mulher, livre dela. 

Se não o fizer, retornará a ela. A mulher não anseia por uma fuga transcendente ou 

histórica do ciclo natural, nunca sonhou com a miragem do livre-arbítrio, já que sabe 

que não é livre - desejando ou não a maternidade, está atrelada ao brutal e inflexível 

ritmo da procriação. O corpo da mulher é uma máquina ctônica, diferente do espírito 

humano que nele habita. O corpo feminino é um mar sobre o qual atua o movimento das 

ondas. Isso dá à mulher mais realidade e mais sabedoria. “Todo mês é destino da mulher 

enfrentar o abismo do tempo e do ser, o abismo que é ela mesma.” (Paglia, 1990, p.22) 

Falando das origens do imaginário feminino, sua influência nos conflitos entre as 

personas sexuais e como isso interfere nas concepções de Arte e Literatura, a 

redescoberta de Lilith4, em comparação a Eva, remete a uma compreensão da origem da 

relação homem e mulher, da cisão entre instintivo e racional e esclarece a concepção do 

primado do masculino sobre a mulher, sentida sempre como misteriosa e superior, 

portanto admirada e temida, logo necessariamente vigiada e temida. “Toda história da 

relação homem-mulher (...) é uma série de notas de rodapé à história de Adão e Eva.” 

                                                             
4 Segundo a mitologia judaica seria uma mulher criada antes de Eva, assim como Adão do pó da Terra e 
que não aceitou submeter-se a ele durante a relação sexual. A crise entre essa mulher primitiva e o 
homem resultou num rompimento que transgride a ordem das coisas e rompe o equilíbrio do Éden. 
Lilith a uniu-se ao Diabo e seus demônios, tornando-se uma espécie de rainha das trevas, mãe de todos 
os súcubos e precursora dos vampiros. 
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(Hillman, 1984, p.13) A dificuldade do homem de lidar com o feminino, sua 

repugnância histórica e necessidade de subjugação são reações ao medo do poder 

inexorável da natureza criadora/ destruidora encarnada no feminino. Toda razão e 

lógica, inspiradas por essa ansiedade, são apolíneas5. O grande antagonista de Apolo, 

Dionísio, reina sobre o ctônico, cuja lei é a femealidade procriadora. 

A femme fatale faz parte do peso incômodo do erotismo, este ponto fraco da 

sociedade, pelo qual a natureza ctônica o invade. Ela surge nas expressões artísticas 

diversas em diferentes formas, desde a mãe medusina até a frígida ninfa, mascaradas 

pelo brilho luminoso do fascínio apolíneo. Sua inatingibilidade, por vezes representada 

pelo viés do sobrenatural ou da loucura, encanta e destrói. Por meio de neuróticas, 

psicopatas, ninfomaníacas, bruxas, fadas, vampiras ou outras, este tipo de imaginário 

feminino surge sempre com uma amoral ausência de afeto e empatia, uma serena 

indiferença pelo sofrimento alheio (exceto se de alguma forma essa ‘piedade’ exalta seu 

narcisismo, como na governanta de A Outra Volta do Parafuso) que convida e observa 

desapaixonadamente, sempre testando seus poderes sobre a vítima. 

Utilizando concepções da Teoria do Imaginário, conforme é compreendida por 

Durand e Bachelard, este trabalho se propõe a problematizar e comparar a composição 

dos elementos de hesitação nas obras de Fuentes e James citadas, levando em conta a 

utilização de aspectos atribuídos tradicionalmente ao imaginário feminino, como a 

loucura, o súcubo, o mistério, o ocultismo, os instintivo e o daimônico, na tessitura dos 

contos. Compreendendo a composição do estranhamento como parte da estruturação do 

fantástico, provocado pela fissura entre o referencial da realidade do mundo conhecido 

pelo leitor e por um novo referencial, alheio ao leitor, mas também com seus próprios 

códigos e verossimilhança, compreensíveis dentro de seu próprio contexto, pretende-se 

relacionar a influência do feminino arquetípico com o arranjo das escolhas estéticas que 

caracterizam o gênero, entendido por meio dos conceitos de Todorov, Roaz, Alasraki e 

Bessiére que permitem um entendimento dos sentidos do insólito, expressos no eixo da 

relação entre real e imaginário, permitindo a reflexão sobre as faces enigmáticas das 

representações da mulher, muitas vezes, aterradoras.  

O argumento de Aura (1962) explora o imaginário feminino primitivo, associado 

às forças ocultas de Lilith, às deusas ctônicas e ao culto ao corpo da mulher, o labirinto 

                                                             
5 Referência ao dualismo apolíneo x dionisíaco proposto por Nietzschie em ‘A Origem da Tragédia’ 
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onde o homem se perde, mas também se encontra. A novela se estrutura na ideia do 

feminino como representante do poder criador/destruidor da natureza, da mulher como 

detentora de mistérios insolúveis e dominadores. Fuentes se utiliza da femme fatale 

como portal de entrada para uma relação mais profunda com as forças que regem o 

universo. Aura exerce sobre Felipe Monteiro uma força centrípeta que o faz 

paulatinamente submeter-se a ela, comprometer-se com ela, envolver-se em seus rituais 

ocultistas e confessar-se seu eternamente. Por meio do encontro com essa mulher 

ctônica, o homem apolíneo tem a revelação de sua própria identidade - uma identidade 

mítica que atravessa o tempo nascendo, morrendo e renascendo, num ciclo infinito, 

apenas para reencontrá-la: Aura-Consuelo, a mulher, a Natureza. 

Toda narrativa se apoia em elementos de impacto fantástico, a hesitação se 

constituindo a partir da suspeita, nutrida por indícios auspiciosos de que as duas 

personagens, jovem e velha, sejam na verdade uma só pessoa, configurando uma 

existência dupla e simbiótica. O insólito iniciado a partir deste conflito amplia-se 

gradativamente até o desfecho final, quando se revela o duplo de Felipe, General 

Llorente. 

Pressupostos da obra de Fuentes, referentes à historicidade e aos aspectos da 

formação cultural dos povos latino-americanos, estão presentes de forma contundente 

em Aura, contribuindo com a tessitura do imaginário feminino. Esse conteúdo amplia a 

ideia de dualidade femealidade ctônica x masculinidade apolínea, utilizando tal jogo 

mimético para ilustrar o encontro-enfrentamente-sobreposição das culturas ameríndias e 

europeias. Além das questões identitárias que são recorrentes em toda narrativa, o jogo 

de espelhamento temporal e a própria cenografia da história contribuem para o 

estabelecimento da atmosfera fantástica. 

A narração em 2ª.pessoa, ou seja, o foco narrativo centrado no ‘você’ (ou no ‘tú’) 

ressalta o tom dúbio e premonitório que caracteriza a história. Tal recurso formal que 

transforma o ‘você’ em um condutor dos eventos inclui o leitor na espiral narrativa, 

atribuindo-lhe uma percepção própria obrigatória que dialoga com o autor, contribuindo 

ela mesma para o desenrolar dos fatos e intensificando os efeitos insólitos da obra. Tal 

arquitetura da trama, ainda que inovadora, estabelece um vínculo profundo com a forma 

clássica do narrador-testemunha, muito presente na narrativa fantástica predominante no 

século XIX e largamente estudada por Todorov. Seja pelo olhar do narrador-testemunha 
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(relato em 1ª.pessoa), seja pelo olhar de um ‘tú’ imperativo que comanda os passos dos 

personagens, os leitores são conduzidos pela trama por meio de uma visão exterior e 

totalizadora, parcial e, logo, aprisionadora. 

Você entra, sempre atrás dela, na sala de jantar. Ela colocará o 

candelabro no centro da mesa; você sente um frio úmido. Todas as 

paredes do salão estão cobertas de uma madeira escura, lavrada com 
estilo gótico, com ogivas e rosáceas entalhadas. Os gatos deixam de 

miar. Ao sentar-se, você nota que foram dispostos quatro lugares e 

que há dois pratos quentes salvas de prata...  (FUENTES, 1998, p.8) 
 

A tônica da narrativa carrega o imaginário da bruxa vampira como mola mestra, 

imaginário sempre intensificado quando retratado pelo viés do feminino, como comenta 

Paglia e ilustra o mito de Lilith. O elemento da sedução, presente desde o primeiro 

parágrafo: “...uma oferta assim não é feita todos os dias”, a atmosfera gótica da 

casa:”...as luzes de mercúrio não iluminam, as bagatelas expostas não adornam essa 

segunda face do edifício. (...) os nichos com seus santos mutilados coroados de pombas, 

as gárgulas de pedra...”, a “cabeça de um feto canino” como aldrava da porta e o indício 

da armadilha: “...olha pela última vez (...) tenta inutilmente reter uma única imagem 

desse mundo exterior diferente” são todos lugares-comuns das boas histórias de 

súcubos. 

Outro aspecto que aproxima Aura6 de outras narrativas envolvendo seres 

sobrenaturais. Especialmente de vampiros, como o Drácula (1897) de Bram Stoker, é a 

habilidade para o desdobramento corpóreo e sobreposição temporal que a torna capaz de 

vivenciar suas idades, todas ao mesmo tempo, por meio de duplicação e espelhamento. 

A questão do conflito feminino diante do envelhecimento, a imortalidade pela via do 

oculto sendo uma solução para a manutenção da eterna juventude também é tema 

recorrente em narrativas fantásticas, surgindo, por exemplo em Horizonte Perdido 

(1936) de James Hilton e The Hunger (1981) de Ivan Davis, sendo explorado de forma 

particularmente arquetípica no filme Krull - The Warrior King (1983) de Peter Yates, 

onde a mulher mantém sua eterna juventude se alimentando de homens, por meio de 

uma duplicação corpórea na forma de uma aranha gigante - a aranha sendo um dos 

símbolos mais primitivos e assustadores utilizados para designar o órgão feminino. Um 

dos costumes mais curiosos da China ancestral, para manter sua imperatriz forte e 

                                                             
6 Em espanhol significa o conjunto de elementos sutis que caracterizam uma coisa e pessoa, ou para a 
Parapsicologia, se trata de um campo de energia dos seres vivos. 
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saudável, mesmo quando idosa, era fazer com que mantivesse relações sexuais com 

jovens robustos. Lilith mantinha relações sexuais com demônios e sugava o sangue de 

suas vítimas humanas, homens, sempre após seduzí-las. Aura-Consuelo, para manter a 

coreografia sinistra que garante a presença de sua  juventude e a reconquista de seu 

amante se utiliza do sacrifício de animais e práticas de magia negra, nas quais se inclue 

o sexo tirual. 

Ao falar sobre o corpo da mulher, Paglia (1990) comenta: 

O corpo de toda mulher contém uma célula de noite arcaica, onde todo 

conhecimento deve parar. (...) O corpo da mulher é um lugar secreto, 

sagrado. É um ‘temenos’, ou recinto ritual (...) Toda mulher é uma 
sacerdotisa que guarda o ‘temenos’ de mistérios daimônicos (...) O 

corpo feminino é o protótipo de todos os espaços sagrados, do 

santuário ao templo e à igreja.(...) O tabu sobre o corpo da mulher é o 
tabu que sempre paira sobre o lugar da magia. A mulher é literalmente 

o oculto, que significa o ‘escondido’. (p.33) 

 

Pode-se considerar que o ‘temenos’ de Aura-Consuelo se expande desde a casa 

em que mora até os mais íntimos recônditos de sua sexualidade. A dificuldade de Felipe 

ao procurar o número da casa, a escuridão constante que o obriga a mover-se pelo 

cheiro e pelo tato (órgãos perceptivos considerados mais primitivos que a visão), as 

portas que não se fecham impedindo o estabelecimento de fronteiras entre cômodos e 

entre pessoas, as luzes dispersas e inconstantes que causam efeitos hipnóticos, os 

estranhos elementos religiosos que compõem o quarto de Consuelo, os ratos que 

‘protegem’ as memórias do general, tudo contribui para a atmosfera fantástica que 

constitui o grande ‘não saber’ de Felipe e que o atraem irredutivelmente. A casa 

representa a ruptura com o mundo exterior, racional, apolíneo, masculino e permite a 

penetração no universo ctônico, instintivo e ocultista do feminino. A descrição deste 

ambiente, que introduz o leitor no ambiente clássico do filme de terror, ganha maior 

densidade e tensão na medida em que acumula no simbolismo apresentado elementos 

dessa natureza, mais intuída que compreendida, do imaginário da bruxaria. Vale 

salientar que Saga, o nome do coelho de Consuelo, era como os romanos chamavam as 

bruxas e feiticeiras. 

Talvez um dos maiores indícios deixados por Fuentes para o desvendamento do 

mistério de suas personagens, os olhos verdes, olhos de mar, que em Aura eram tão 

sedutores e em Consuelo tão impressionantes, são também recorrentes na literatura para 
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destacar ambiguidade de caráter, sedução e o domínio do feminino sob o masculino, 

como bem nos brindou Machado de Assis. Com sua emblemática Capitu e seus famosos 

olhos de ressaca. Em Aura, de imediato, tal visão garante a primeira das muitas entregas 

de Felipe: “Sim, vou morar com as senhoras.” Ao que lhe responde, rindo, sua anfitriã, 

dizendo que muito lhe agrada sua boa vontade, revelando a plena consciência do poder 

que exerce por meio da jovem. 

A senhora tentará reter sua atenção: olhará de frente para você a fim 

de que você olhe para ela, ainda que suas palavras sejam dirigidas à 
sobrinha. Você deve fazer um esforço para se livrar desse olhar - outra 

vez aberto, claro, amarelo, despojado dos véus e rugas que 

normalmente o cobrem - e fixar seus olhos em Aura, que por sua vez 
contempla um ponto perdido e move os lábios em silêncio. 

 

 

A cor verde, símbolo máximo da natureza viva, predomina em tudo o que envolve 

Aura, são verdes seus olhos, ela veste verde, verde é o vinho viscoso que serve ao 

hóspede de Consuelo, logo tornado seu amante. As feições do rosto de Aura não se 

fixam na mente de Felipe, obrigando-o a olhá-la constantemente e, assim, deparar-se 

sempre com seus olhos verdes, límpidos, tão brilhantes que o atordoam, hipnotizam. 

Paglia (1990) comenta: “A beleza da mulher é um compromisso com sua perigosa 

fascinação arquetípica. Dá ao olho a consoladora ilusão de controle intelectual sobre a 

natureza.” (p.32) Enquanto persegue Aura com o olhar, Felipe acredita poder absorvê-

la, retê-la, mantê-la com ele e para ele, quando na verdade, cada vez que encontra seus 

olhos, está absorvido, retido, mantido com ela. No texto de Fuentes, o olhar, 

instrumento apolíneo por excelência serve como aspecto de sedução e domínio da 

vontade de Felipe, liberando seu desejo. Em A outra volta do Parafuso, surgirá como 

meio de contenção do poder da sexualidade latente da governanta. 

O ritual de devoção de Consuelo é particularmente assustador e recheado do 

simbolismo de religiões primitivas, do cristianismo e até de satanismo. Talvez num dos 

momentos de maior exploração da pluralidade cultural e do sincretismo religioso que 

caracteriza o México e toda a América Latina, Fuentes revela também toda a dimensão 

ctônica da femealidade como Paglia a compreende: intensa, selvagem, instintiva, 

indiferenciada, indiferente aos questionamentos existenciais que afastam o homem do 

ciclo da vida, oculta e extremamente carnal. Felipe se perde nas entranhas da mulher 

ctônica, jamais se libertará dela. Na novela de Fuentes, o masculino apolíneo é para 
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sempre cativo da femealidade-natureza, assim como, na alma do sujeito latino 

americano, a cultura europeia jamais se libertará da cultura ameríndia. 

Na novela de Henry James estabelece-se um jogo literário interessante que revela 

inúmeras influências: Temos a governanta de Charlotte Brontë7 invadindo a Arcádia de 

uma casa de campo de Jane Austen e desordenando-a com o erotismo obsessivo e 

reprimido de Poe. Ao ser designada para cuidar de duas crianças de ‘beleza angelical’, 

cai sob o domínio de dois daimons cuja presença sinistra e o ‘olhar’ ominoso, ameaçam 

a apolínea transparência das crianças. Por meio das impressões da governanta, cada vez 

mais obsessivas, Peter Quint e Jessel são demônios homossexuais que retornam de entre 

os mortos, servos que se tornam senhores por meio do terror que causam. Por meio de 

suas aparições opacas e astuciosamente seletivas exercem uma influência obstrutiva e 

pesada sobre a narrativa. A história se equilibra de forma brilhante na hesitação do leitor 

entre a realidade e irrealidade de seus fantasmas. Esse efeito, no entanto, não parece ser 

gerado tanto pelos possíveis eventos sobrenaturais descritos, mas muito mais pela forma 

como as percepções da governanta e suas relações com outros personagens, com seu 

ambiente e os eventos em si, são retratadas. 

Compreender melhor questões referentes ao imaginário da governanta, ou da 

chamada ‘mulher letrada’, na época de James, é fundamental para destacar como 

explorar as nuances deste papel social foi particularmente produtivo na constituição dos 

elementos de fantástico nesse texto. Cerca de 40 anos antes da publicação de James, 

Jules Michelet, em seu livro A Mulher já retratava as vicissitudes do destino da 

‘mocinha bem educada’ (1995, p.24). Somadas a todos os limites e dificuldades 

supostamente enfrentados pelo sexo feminino, como instabilidade emocional, 

fragilidade intelectual, sintomas menstruais (vistos como períodos de adoecimento da 

mulher), Michelet considerava que tornar-se uma governanta, apesar de representar uma 

saída mais amena se comparada às outras opções para jovens solteiras e sem recursos, 

não deixava de acarretar uma “infinidade de possibilidades escabrosas, uma vida 

confusa, um destino abortado, por vezes até trágico. Tudo é dificuldade para uma 

mulher sozinha, tudo impasse ou precipício.” (p.24) “O pior destino para uma mulher é 

viver sozinha.” (p.25) Para o escritor francês, a mulher nessas condições se mostrava 

desembaraçada e independente em público, mas chorava suas pequenas e grandes 

                                                             
7 Referência ao romance Jane Eyre 
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humilhações no privado. “Tudo é embaraço para ela e tudo é liberdade para o homem.” 

(p.26) Numa tentativa de ilustrar seus argumentos, cita o romance La Gouvernante de 

Eugène Sue que, segundo Michelet, “apresenta o quadro muito verdadeiro da vida de 

uma mocinha transportada de repente para uma casa estranha cujas crianças deve 

educar. Igual ou superior pela educação, modesta de posição, o mais das vezes de 

caráter, ela desperta e muito interesse.” (p.29) a partir daí segue descrevendo as 

complicações e perigos, especialmente no que tange à relacionamentos da moça com os 

homens da casa e empregados ciumentos que tornam sua vida um inferno de assédio e 

desejos frustrados, que a consomem, ou torpes, que a denigrem. 

A semelhança entre a personagem de Sue e a forma como a governanta de James é 

descrita pelo portador do manuscrito realmente impressiona. Chama ainda mais atenção 

o total anonimato da protagonista de James, cujo nome não aparece na narrativa, 

acentuando a ideia de que o autor trata mais de uma condição de vida ou papel social do 

que propriamente de um indivíduo. 

Unidos a este arcabouço conceitual, tem-se conteúdos referentes ao desejo, à 

repressão e ao inconsciente que acabavam de ser identificados e estavam sendo 

estudados por Freud e seus colaboradores, nas melhores rodas intelectuais da época, 

principalmente em tudo que se referia à condição feminina e suas patologias, 

acentuando a estranheza da alma feminina na compreensão do homem, complicando a 

credibilidade de suas percepções e compreensões de mundo e, na concepção de Paglia, 

aumentando o mistério da mulher diante de um homem que já se sentia mais seguro em 

sua batalha contra a natureza ctônica através do desenvolvimento da cultura, da 

sociedade e do progresso tecnológico, científico e filosófico. Mais uma vez a 

instabilidade feminina, na objetividade de seu desejo sexual e de seus mistérios 

ancestrais, atordoa o homem que encarcera as histéricas em hospitais psiquiátricos e/ou 

as mantém em vigilância por meio do casamento ou as denuncia por meio da literatura. 

Supostamente criada num ambiente moralista, educada para ocupar, por meio da 

cultura, uma profissão que a faz ser recebida nas melhores mesas, mas ser reconhecida 

como representante de uma posição social muito inferior, inexperiente em todos os 

aspectos da vida e ansiosa por liberdade e por uma ampliação de limites, a governanta 

transforma a confiança depositada em seus ombros pelo desapegado dono de Bly numa 
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missão de honra e razão de sua existência, num desproporcional envolvimento pessoal e 

afetivo, cada vez mais complexo. 

Desde o início, quando de seu encontro com o patrão, James a descreve como 

sendo “jovem, inexperiente, nervosa” diante de “uma perspectiva de deveres sérios e de 

pouca companhia...de uma solidão realmente grande”. (p.128-129) Por meio do 

manuscrito, James dota sua protagonista de uma autoconsciência bastante sincera que 

revela toda sua insegurança e instabilidade emocional, desde o início de sua aventura 

em Bly: “Lembro-me de todo esse princípio como uma sucessão de altos e baixos. Uma 

gangorra de emoções diversas, umas naturais, outras injustificadas.” (p.131) 

De impressões sempre fortes e um pouco paranoicas, também de crítica um tanto 

ácida, a governanta vai aos poucos descrevendo cenários e outros personagens, sempre 

de forma ambígua, que encanta o leitor, mas ao mesmo tempo não o permite acomodar-

se em certezas. Mesmo diante de barulhos estranhos e passos leves atrás de portas, nada 

lhe tirou a expectativa de que “vigiar, ensinar, ‘formar’8 a pequena Flora, seria 

evidentemente, um motivo para uma vida feliz e útil.” (p.133) 

Em muitos momentos da narrativa, o efeito de hesitação é criado pela própria 

incerteza da governanta que se vê insegura, incapaz e confusa. Aspecto comum em 

obras desse gênero, aqui ainda mais verossímil, devido ao imaginário que compõe a 

personagem. Toda a impulsividade da governanta, sua curiosidade obsessiva, o tom 

imaginativo de suas experiências e seu desejo secreto por rever o patrão, por quem está 

secretamente apaixonada, esbarram na repressão constituída pela necessidade de 

manutenção da persona social imposta. Essa energia represada seria, portanto, o 

combustível para a maioria de seus relatos fantasmagóricos, no caso de serem apenas 

fruto de sua imaginação. Seriam os daimons projeções dos conteúdos inconscientes da 

governanta lidando com sua sexualidade reprimida, seu desejo por um homem mais 

idealizado que real, sendo o ‘cuidar e salvar’ as crianças uma forma de ‘dar prazer’ ao 

homem ausente que ela queria? Ou seriam mesmo almas penadas cujo desejo pelas 

crianças, de gênero não muito esclarecido pela narrativa, mas fortemente sugerido, 

movia sua materialização diante da jovem, única barreira entre eles e suas vítimas? 

                                                             
8 Do original ‘form’ (inglês) e pensando no possível motivo pelo qual James colocaria a palavra entre 
haspas, dado os inúmeros usos possíveis do verbo, entre os quais formatar, configurar, conceber, 
poderia se tratar de uma tirada ou pista irônica do autor, uma vez que, confirmadas as suspeitas 
anteriores da governanta sobre a influência dos daimons sobre as crianças, Flora já estaria mais do que 
formada, mas por Jessel. 
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 Sobre o desfecho, Paglia comenta que o superfluxo ctônico da emoção é um 

problema masculino. O homem tem a necessidade de combater essa imensidão, que 

reside na mulher e na natureza. Para atingir a autonomia precisa repelir essa nuvem 

daimônica que ameaça engoli-lo. “Amor materno, ódio materno, por ela ou dela, um 

imenso conglomerado de forma natural.” (1992, p.29) Teria Miles sucumbido para fugir 

da femealidade imensa e abrupta, até mesmo porque reprimida, de sua governanta? 

Seria Quint um protetor da masculinidade de Miles e não uma ameaça? Seria a obsessão 

da jovem governanta o verdadeiro desastre em Bly? Essas e outras questões seguirão se 

interpondo num ciclo vertiginoso e infinito a cada releitura do genial texto de James, 

que num fantástico moderno, recheado de pequenos e grandes estratagemas constituídos 

a partir do imaginário feminino e de suas idiossincrasias, jamais será satisfatoriamente 

desvendado, como a própria mulher. 
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ASPECTOS DO FANTÁSTICO NO CONTO “A CARTOMANTE” DE 

MACHADO DE ASSIS 

 

Fernando Rodrigues da Costa (UNESP/Assis)1 

 
 
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar as diferentes acepções do universo 

fantástico que permeiam o conto A Cartomante do escritor Machado de Assis.  Pode-se perceber 

que esta figura encontra-se largamente inserida dentro do imaginário popular em diversas 

sociedades e períodos como sendo uma mulher misteriosa dotada de habilidades advindas de 

uma natureza milagrosa e que pode desvendar os acontecimentos futuros. Os estudos teóricos de 

Tzevetan Todorov, David Roas, John Gledson, entre outros autores serão abordados visando o 

aprofundamento dos contextos culturais, sociais e históricos onde o fantástico surge, destacando 

também os meandros enigmáticos e insólitos nos quais a obra machadiana pode trafegar.  

Palavras-chave: Machado de Assis; A Cartomante; Contos; Universo Fantástico; Insólito.  

 

Introdução 

O conto A Cartomante de Machado de Assis data de 1896 e pertence ao período 

que a fortuna crítica considera como sendo a segunda fase do autor, esta tem início em 

1881 com a publicação do romance Memórias póstumas de Brás Cubas, um divisor de 

águas nas obras do escritor e para a literatura brasileira como um todo. Os críticos 

destacam as publicações desta época como fundamentais, sendo também detentoras de 

uma notável maturidade, perspicácia e ousadia tanto em romances quanto nos contos.   

 Através da narrativa em questão pode-se observar um triângulo amoroso entre 

Camilo, Rita e Vilela em uma trama cercada de mistérios e indagações. Esta análise terá 

como foco principal a figura da cartomante em consonância com os elementos 

fantásticos que permeiam o enredo. Estes indícios são revelados não somente pelas 

relações e caracterizações das personagens, mas sobretudo na aproximação dos detalhes 

entrelaçados pelo fio da narrativa que lança diversos questionamentos para o leitor.      

Analisando alguns aspectos históricos e culturais sobre a personagem da 

cartomante torna-se evidente o quanto esta figura é sobejamente conhecida dentro de 

nossa sociedade. Não é incomum atualmente deparar-se com placas, anúncios e 

propagandas de todos os tipos sobre pessoas dotadas de uma espécie de poder 

sobrenatural de previsão ou adivinhação do futuro. Esta temática é também comumente 

abordada e explorada pelas diversas mídias e linguagens, como observa-se nas canções, 

                                                           
1Graduado em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), Mestrando em Literatura e Vida Social pela 
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músicas, quadrinhos, seriados, filmes e telenovelas, todos trazendo de algum modo este 

arquétipo já assimilado pela cultura de massa.  

 No conto de Machado de Assis não há propriamente uma afirmação de que a 

personagem da cartomante seja uma cigana, no entanto podemos aproximá-la da figura 

da mulher transgressora e marginalizada. A dissertação da pesquisadora Ianny Lima 

Maia (2016) chamada: “Representações de ciganas em Cervantes, Merimée e Machado” 

traz relevantes acepções sobre este assunto, podemos assim observar que os ciganos 

(nome primordialmente advindo do termo gitanos), surgem como povos nômades em 

sua grande maioria, mal vistos pela sociedade e muitas vezes possuindo uma língua 

específica, vestimentas e tradições próprias. Devido aos costumes que não 

caracterizavam a fixação e a solidificação de um estado, os ciganos acabaram relegados 

para uma posição de não-lugar dentro do meio social, por isso também a formação de 

preconceitos que os classificam em geral como trapaceiros e conquistadores, ou ainda 

como possuidores de habilidades para o convencimento, a sedução e a persuasão. 

 O pouco espaço das mulheres na sociedade (sobretudo se pensarmos na mulher 

cigana ou de posição estrangeira com um tipo de trabalho incomum), agrava a visão que 

tende a aproximar as videntes da mulher demoníaca, não obstante pode-se apontar 

também que as personagens femininas em Machado de Assis costumam ser ambíguas e 

permeadas de símbolos e mistérios: 

Curiosamente, ainda estamos num mundo bastante repressivo, onde 

uma mulher pode ser morta pelo marido por cometer adultério (“A 

Cartomante”), a simples visão de um par de braços despidos pode 

deslumbrar um rapaz (“Uns braços”) e a escravidão está sempre no 

fundo da cena – vejam as palavras finais de “Dona Paula” –, todavia 

nada parece estar fora dos limites para o escritor. Junto com sua 

percepção social desenvolve-se uma visão inteiramente desiludida da 

moralidade humana – o egoísmo e a vaidade dominam – e até uma 

consciência (oculta pela ironia por razões óbvias) da importância e do 

poder do sexo. (GLEDSON, 2007, p.13). 

 

Nesta análise será possível perceber também que o poder feminino mostra-se 

primeiramente de forma recolhida, para logo em seguida se tornar a mediação principal 

dos acontecimentos. Paulatinamente as personagens começam a orbitar em torno da 

enigmática cartomante italiana e de suas possíveis previsões. O final, ao mesmo tempo 

trágico e chocante, tende a racionalizar o aspecto sobrenatural. Entretanto, pode-se 
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observar que a construção mística e simbólica da cartomante permanece e traz junto um 

arcabouço de perguntas e hesitações por parte do leitor durante o conto.    

 

A emblemática figura da cartomante  

O fio condutor que desenvolve o conto é o triângulo amoroso formado por Rita, 

Vilela e Camilo, este último vai gradualmente criando laços com Rita, eles passam 

então a viver uma paixão às escondidas e a jovem com dúvidas sobre o futuro inicia 

consultas com uma cartomante italiana. A narrativa começa a girar em torno desta que é 

possivelmente uma cigana, mas para além disso pode ser vista como uma mulher de 

posição marginalizada na sociedade, usando-se cotidianamente de suas habilidades e 

jogando com possíveis revelações sobre o destino alheio. Em determinado momento do 

conto os dois amantes passam a ser interceptados por cartas anônimas que pretendem 

revelar publicamente os encontros secretos. Meses depois um bilhete identificado pelo 

nome de Vilela pede que o amigo compareça urgentemente em sua casa, Camilo por 

acidente de percurso se vê de frente para a casa da cartomante e opta por realizar uma 

breve consulta. Saindo tranquilizado pela senhora Camilo segue ao encontro de seu 

amigo, finalmente se depara com uma cena trágica: Rita morta e Vilela imerso em fúria 

por ter descoberto o adultério, este acaba por disparar também contra o amigo Camilo e 

o conto é finalizado com a morte dos dois amantes. 

Pode-se observar que certos tópicos inseridos no enredo são comuns dentro das 

obras machadianas, vemos assim que o triângulo amoroso constrói as bases para a rede 

de ocorrências que formam o desenrolar da trama. Este tópico pode ser visto também no 

romance Dom Casmurro (1899) (famoso trio entre Capitu, Bentinho e Escobar), ou 

ainda em contos como Trio em lá menor (1896) (Maria Regina e os pretendentes 

Miranda e Maciel) e A causa secreta (1885) (Maria Luísa, Fortunato e Garcia). Outra 

faceta do escritor se revela em uma arquitetura de mistério que permeia a linha narrativa 

do começo ao fim, de fato algo recorrente em Machado de Assis e que tende a deixar o 

público sempre com mais dúvidas do que respostas após a leitura de seus romances e 

contos.  

Outro ponto fundamental é a figura ambígua que parece inerente ao cerne de 

construção das mulheres machadianas, assim como nas outras narrativas citadas 

percebemos que no conto A Cartomante as mulheres surgem como figuras evidentes 
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não apenas para conduzir o percurso da trama, mas que também aos poucos passam a 

influenciar em todas as ações e decisões das personagens. Em um âmbito temático geral 

percebemos que as obras de Machado de Assis recorrem frequentemente aos temas do 

adultério, da frustração, do ciúmes, da composição, da ideia fixa, do mistério, da 

obscuridade, do triângulo amoroso, entre outros. Desse modo, os aspectos trágicos 

formam de certa maneira um horizonte inevitável nas histórias do escritor, que não 

raramente consumam o seu final junto com a morte, a loucura ou a solidão. 

É importante notar que o conto se inicia com uma frase originada através de uma 

citação direta da emblemática obra de William Shakespeare:  

 

Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que 

sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita 

ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este 

ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença 

é que o fazia por outras palavras. (ASSIS, 2004, p.175). 

 

 

Esta frase surge na quinta cena do primeiro ato da peça de teatro Hamlet, na 

narrativa em questão pode-se dizer que ela reforça o contexto insólito e misterioso que o 

conto visa construir no leitor, sendo que a mesma surgirá novamente na história, mas 

desta vez para reforçar as reflexões de Camilo, quando este abandona seu ceticismo e 

realiza uma consulta com a cartomante. Diferentemente de Hamlet o enredo em questão 

é formado por poucos personagens, pode-se apontar basicamente Rita, Camilo, Vilela e 

a cartomante, há outros personagens secundários como o homem que controla o tílburi, 

o pai e a mãe de Camilo que são brevemente aludidos pelo narrador. Seguindo a linha 

do mistério, no conto é citada a figura de alguém que sabe dos encontros secretos e 

envia bilhetes aos amantes, porém chegamos ao final da narrativa sem saber de fato 

quem é esta personagem que envia as cartas dizendo ter conhecimento do adultério e se 

tornando uma eminente ameaça. 

Pode-se salientar que o narrador em terceira pessoa nos conduz dentro de um 

panorama aonde é possível observar as relações de conflitos entre as personagens e 

também adentrar por suas reflexões e anseios, uma das características fundamentais na 

obra de Machado de Assis: “O narrador em terceira pessoa simula um registro contínuo, 

focalizando a personagem nos momentos precisos que interessam ao andamento da 

história e à materialização dos seres que a vivem.”. (BRAIT, 2002, p.56). Este narrador 
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externo, perspicaz e detalhista cita as idades de todas as personagens, sabemos assim 

que Rita é a mais velha dos três, tendo trinta anos e sendo descrita inicialmente como 

graciosa, viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. O personagem Vilela 

é marido de Rita e conta com vinte e nove anos, mas pelo porte grave aparenta ser mais 

velho. O amante Camilo, vinte e seis anos, é colocado como ingênuo na vida moral e 

prática, o pai queria que fosse médico, mas este seguiu o funcionalismo público. O 

jovem é cético e no começo reprova as consultas que Rita faz, entretanto nas cenas 

finais já desesperado com a possível descoberta do adultério, Camilo se desfaz de seu 

ceticismo e também consulta às cartas. Finalmente há a descrição da cartomante, esta 

possuí quarenta anos, é italiana (com forte sotaque de seu país de origem), é magra e 

tem grandes olhos sonsos e agudos.  

Pode-se apontar que o olhar é um tópico fundamental na obra de Machado de 

Assis, nas descrições da cartomante percebemos que esta traz uma ambiguidade inerente 

em sua personalidade, há assim um grande mistério paradoxal em um olhar que é em 

um só tempo sonso e agudo. Nas narrativas do escritor comumente encontramos 

personagens que carregam contradições, enigmas e duplicidades, o principal exemplo 

dessas facetas criadas pelo autor pode ser visto na personagem de Capitu, esta surge não 

apenas como exemplo notável dentro da obra machadiana, mas também como uma das 

mulheres mais poderosas já criadas em de toda a história da literatura brasileira. Os 

olhos de cigana oblíqua e dissimulada ou os olhos de ressaca, são marcas patentes 

quando se trata da concepção feminina arquitetada pelo escritor, em certa medida 

percebe-se que o tema da mulher dominadora, do poder do olhar ou do vigor feminino 

são pontos recorrentes em suas obras e surgem com grande relevância na narrativa em 

questão. 

Em diferentes contos e romances o olhar pode ser analisado como objeto 

preponderante e multifacetado, temos assim o olhar por vezes diabólico, dissimulado, 

conquistador, destruidor, angustiado, fascinante, sonso, grave ou desafiador. Outro 

exemplo poderia ser até mesmo o olhar sem olhos do conto O Capitão Mendonça 

(1870), quando este exibe os olhos de sua linda filha Augusta para o personagem 

Amaral, em uma cena ao mesmo tempo aflitiva, insólita e horripilante. 

 No conto A Cartomante, Rita é primeiramente colocada como ingênua, no 

entanto o narrador a descreverá mais adiante como uma víbora que aos poucos envolve 
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Camilo em armadilhas irremissíveis. Percebe-se assim uma estratégia por parte deste 

narrador que insere as personagens Rita e a cartomante inicialmente como sonsas e 

inocentes para logo em seguida revelar as suas posições dominantes na trama, haja vista 

o fato de ambas acabarem por definir todos os rumos da narrativa.  

É possível também pensar a cartomante como uma figura transgressora, constante 

alvo de preconceitos e por vezes marginalizada em todas as sociedades. Esta seria 

fundamentalmente uma figura dotada da mistura de uma espécie de técnica, 

conhecimento e sensibilidade que lhe permite a conexão com outro plano. A curiosa 

descrição desta cartomante como sendo italiana chama a atenção para o fato de que 

diferentes comunidades chegavam ao Brasil ao longo do século XIX, entre as várias 

nacionalidades estavam também os ciganos: “A partir do séc XIX os Rom (romani) 

vieram em numero significativo para o Brasil, provenientes da Itália, da Alemanha, dos 

Balcãs e da Europa Central.” (TEIXEIRA, p.28 apud MAIA, 2016, p.77).  

A figura da cartomante surge então como fator chave para os meandros da 

narrativa, sua descrição levanta os mistérios centrais por onde irão circular todas as 

outras personagens. Pode-se perceber também que as mulheres conquistadoras em 

outras histórias tendem muitas vezes a ganhar um jogo apenas para desfazer e recriar 

novas situações, influenciando nas perspectivas fundamentais para o percurso da trama. 

 

As diferentes facetas do insólito 

O escritor e pesquisador David Roas (nascido em Barcelona em 1965, 

considerado um dos teóricos mais importantes do fantástico na atualidade), foi 

largamente utilizado para os levantamentos deste estudo, sobretudo os pressupostos de 

seu livro intitulado: A ameaça do fantástico2. Sua concepção oferece uma definição com 

maior alcance de áreas e naturalmente multidisciplinar, não raramente o autor aplica em 

seus fundamentos diversos exemplos que fazem analogias ou podem ser utilizados em 

filmes, análises literárias, quadrinhos, games, dentre outras linguagens. Um dos pontos 

mais claros para este autor é que o mundo construído no fantástico deve ser sempre um 

reflexo da realidade do leitor, apontando para uma espécie de irrupção do impossível. 

Desse modo, há a transgressão do paradigma do real vigente no mundo extratextual, 

                                                           
2ROAS, David. A ameaça do fantástico: aproximações teóricas. Tradução de Julián Fuks. 1.ed. São 

Paulo: Editora Unesp, 2014. 
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uma evidente quebra do cotidiano prosaico e que caminhe em direção ao sobrenatural, 

mas valorizando logicamente os pressupostos do que o leitor compreende por realidade. 

Esta visão de David Roas reconhecendo os processos que estão fora do texto, tais como 

a cultura, a história, a sociedade e o público leitor serão fundamentais para as bases 

desta análise.   

Tzvetan Todorov (1939 – 2017) em seu livro Introdução à literatura fantástica3 

lançou diferentes bases de análise para o universo fantástico, realizando definições 

categóricas entre o estranho puro, o fantástico-estranho, o fantástico-maravilhoso e o 

maravilhoso-puro, apontando que o fantástico seria em sua essência: “Um fenômeno 

estranho que se pode explicar de duas maneiras, por meio de causas de tipo natural e 

sobrenatural. A possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico.”. 

(TODOROV, 2004, p.31). No entanto, vemos que para David Roas o problema dessa 

definição é que o fantástico torna-se algo simplificado a apenas um limite entre dois 

gêneros, o fantástico segundo o panorama atualizado por este autor não pode ser 

definido somente pela vacilação nem ficar restrito ao texto, é importante valorizar a 

participação do leitor na construção e compreensão, sendo o fator extratextual um ponto 

fundamental. Pode-se ressaltar que dentro desta visão contemporânea do fantástico 

David Roas refuta principalmente as questões onde Todorov afirma que a literatura 

fantástica já não teria mais sentido a partir do século XX, mostrando em seu argumento 

todas as evoluções do gênero, apontando para escritores como Jorge Luis Borges e Júlio 

Cortázar, trazendo assim os pressupostos fantásticos que atualmente espalham-se pelos 

distintos recursos midiáticos como o cinema, as redes sociais, os quadrinhos e as séries. 

Analisando o conto A Cartomante é possível destacar alguns elementos insólitos 

que não dependem propriamente de alguma transformação sobrenatural ou 

acontecimento monstruoso para inferirmos certas características comuns ao gênero. De 

fato, se levarmos em conta apenas o erro de previsão da cartomante o efeito fantástico 

poderia se desfazer ao final da narrativa, porém existem outras questões que como 

veremos mais adiante podem gerar diferentes indagações.  

As análises realizadas por David Roas sobre escritores como Edgar Allan Poe 

(1809 – 1849) e E.T.A. Hoffmann (1776 – 1822) nos conduz para uma certa 

                                                           
3TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Tradução de Maria Clara Correa Castello. São 

Paulo: Perspectiva, 2008. 
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proximidade aos contos de Machado de Assis em que há o elemento fantástico como 

horizonte principal da trama. Assim como ocorre com os escritores citados, percebemos 

muitas vezes na obra machadiana uma quebra de expectativa no final de suas narrativas, 

elevando ao máximo o suspense para então suscitar a anulação deste mesmo. Ora, isso 

provavelmente nos levaria para uma concepção do fantástico estranho, sobretudo se 

considerarmos somente o término do conto, quando o narrador joga um balde de água 

fria no leitor e salienta um possível erro da cartomante, trazendo um final trágico onde 

Camilo acredita na vidente e é assassinado pelo amigo. Como David Roas aponta, este 

efeito ocorre quando “Os fenômenos, aparentemente sobrenaturais, são racionalizados 

no final. (ROAS, 2014, p.41). 

Outro fator possível de análise seria interpretar o conto como próximo aos 

aspectos do pseudofantástico, uma vez que a racionalização final poderia servir para um 

propósito satírico ou alegórico. Entretanto, o final trágico com o assassinato dos dois 

amantes tende a preservar no leitor um efeito lúgubre e permeado de dúvidas, 

diferenciando esta narrativa de Machado de Assis de alguns textos de Edgar Allan Poe 

que em determinados encerramentos trazem a explicação como mote de destaque para o 

fator grotesco. Os aspectos do estranho puro também podem servir como relevante 

ponto de vista para a compreensão do conto, considerando-se novamente o medo e as 

questões deixadas em aberto pelo enredo: “Nos deparamos com acontecimentos 

sobrenaturais que são explicados pela razão, mas que, ao mesmo tempo, se mostram 

incríveis; ele compartilha com o “fantástico puro” o sentimento de medo diante de tais 

acontecimentos.”. (ROAS, 2014, p.41).  

No percurso do conto percebemos que muitas questões são abertas sem que haja 

propriamente uma explicação final. Um dos principais mistérios surge na cena em que 

Camilo recebe a carta de Vilela pedindo que este compareça com urgência em sua casa, 

o personagem em um misto de dúvida e medo segue no tílburi até o endereço do amigo, 

mas no caminho é surpreendido por um acidente de carroça recentemente ocorrido e que 

impede a passagem da rua, sendo então necessário esperar alguns minutos para a nova 

abertura do caminho:   

 

Quase no fim da Rua da Guarda Velha, o tílburi teve de parar; a rua 

estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, 

estimou o obstáculo, e esperou. No fim de cinco minutos, reparou que 
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ao lado, à esquerda, ao pé do tílburi, ficava a casa da cartomante, a 

quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição 

das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras 

estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a 

morada do indiferente destino. (ASSIS, 2004, p.179). 

 

Como visto, o que chama a atenção na cena é justamente esta inexplicável 

coincidência posta pelo destino, há ainda a concomitância das reflexões de Camilo e 

novamente a emblemática frase de Shakespeare ecoando nas decisões da personagem. 

Camilo teve um percurso de vida no qual durante a infância e por influência da mãe 

acreditou nos mistérios sobrenaturais, no entanto após este período tornou-se um cético, 

reprovando inclusive as consultas de Rita sobre o futuro. Este golpe dado pelo destino 

acaba inevitavelmente por levar a personagem ao encontro da cartomante, Camilo revê 

então toda a sua descrença e comete o mesmo ato que antes havia criticado.   

 

Considerações finais 

É relevante apontar que os mistérios presentes no conto A Cartomante de 

Machado de Assis permanecem no encerramento da leitura. O medo e a inquietação não 

são completamente quebrados mesmo que levemos em conta os possíveis erros de 

previsão, sendo que nossas dúvidas são de certo modo potencializadas. Apesar da 

racionalização final que nos conduz a acreditar que a cartomante mostrava uma falsa 

habilidade, surgem ainda outras questões que se mostram sem respostas: Quem afinal 

enviava as cartas e sabia dos encontros secretos entre Rita e Camilo? Seria Vilela, a 

cartomante ou outro personagem secundário? Alguém teria contado para Vilela sobre o 

adultério? O “encontro” que a cartomante leu para o futuro de Camilo e Rita poderia 

ocorrer em outro plano? Qual o efeito destes mistérios no leitor?  

Através de diferentes abordagens teóricas foi possível enfatizar a partir de quais 

modos a necessidade do cotidiano prosaico e posteriormente a quebra deste mesmo pelo 

impacto do elemento sobrenatural tende a provocar o efeito fantástico: 

 

Uma transgressão que ao mesmo tempo provoca o estranhamento da 

realidade, que deixa de ser familiar e se converte em algo 

incompreensível e, como tal, ameaçador. E essa transgressão, essa 

ameaça, se traduz no efeito fundamental do fantástico: o medo, a 

inquietude. (ROAS, 2014, p.190). 
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Vemos assim que conduzir uma abordagem dos diferentes caminhos que o 

universo fantástico adquire em um conto de Machado de Assis pode ser também um útil 

instrumento para ampliar o horizonte de nossas análises teóricas. Este fato torna-se 

ainda mais relevante quando pensamos na multiplicidade deste autor, pois em sua obra 

de uma maneira geral é imprescindível valorizar constantemente as dúvidas, a 

obliquidade, as brechas, as indagações e os meandros de um texto não raramente dotado 

de infinitas interpretações. 
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FANTÁSTICO E MITO: LEITURA DE SETE MONSTROS BRASILEIROS, DE 

BRAULIO TAVARES 
 

Karla Menezes Lopes Niels (UFF)1 
 

Resumo: Bráulio Tavares, em Sete Monstros Brasileiros (2014), utiliza-se do imaginário popular 
brasileiro para criar literatura fantástica, através da rememoração de seres lendários do nosso 
folclore. Cria, desse modo, sete personagens monstruosas que permitem ao leitor elevar sua 
imaginação diante da contemplação do indescritível – ser ou acontecimento que, ao menos no 
plano do discurso, faz-se presente amedrontando àquele que desfruta da narrativa. O presente 
trabalho se dedica ao estudo do projeto empreendido pelo autor paraibano na antologia, lendo 
dois de seus contos à luz dos estudos de Julio Jeha (2007), Jeffrey Jerome Cohen(2000) e do 
folclorista Luís da Câmara Cascudo (2002).  
Palavras-chave: Fantástico; mito; Braulio Tavares; Literatura Brasileira; Literatura 
Contemporânea 
 

  

Introdução 

 Jerônimo Monteiro, ao organizar aquela que parece ter sido a primeira antologia 

de contos fantásticos editada no Brasil – O conto fantástico, oitavo volume da coleção 

Panorama do conto brasileiro (1959) – colocou-se diante de uma complicada empresa 

pois, como comenta na introdução, deparou-se com grandes dificuldades para encontrar 

e ter acesso a contos de autores brasileiros que praticaram o fantástico.  

Diante das dificuldades encontradas na reunião dos contos que comporiam o 

volume, o antologista arrazoa que o que se lê desse gênero no Brasil é, senão, literatura 

traduzida, especialmente do inglês. Seu argumento é o de que a literatura inglesa e norte-

americana forneceriam aquilo que não se tem na realidade e, portanto, seria assaz 

interessante que numa cultura como a nossa, em que as superstições, as lendas e as 

crendices são tão afloradas, a produção de uma literatura de cunho fantástico tivesse sido, 

até aquele momento, tão improfícua. De acordo com a sua lógica, deveríamos gozar de 

uma produção de literatura fantástica ainda maior que os ingleses e os norte-americanos, 

pois teríamos ainda mais material a explorar.  

A afirmação de Monteiro é um tanto perigosa porque mesmo no século XIX já 

havia produções de cunho fantástico que se balizava na nossa cultura mitológica e 

lendária. Basta lembrarmo-nos de contos como, “A danças dos ossos”, de Bernardo 

                                                           
1 Graduada em Letras (UERJ), Mestre em Literatura Brasileira (UERJ), Doutora em Literatura Comparada 
(UFF). Contato: karla.niels@gmail.com. 
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Guimarães, “O impenitente”, de Aluízio Azevedo, “Acauã”, de Inglês de Souza ou 

mesmo, já no século XX, “Macunaíma” de Mário de Andrade. Ou seja, diferente do que 

afirmava o antologista, desde os oitocentos é possível rastrear a prática do fantástico e de 

gêneros correlatos, como o horror e o thriller, em nossas letras. 

Ademais, uma das tendências da literatura contemporânea tem sido a exploração 

máxima dos processos de intertextualidade, não apenas recuperando os clássicos 

universais como também mitologias, lendas e narrativas orais.  É evidente, no entanto, 

que a “literatura de fantasia e horror contemporânea utiliza personagens da mitologia 

grega, da mitologia dos países nórdicos, das tradições celtas e bretãs, da literatura árabe 

do Oriente Médio e dos contos tradicionais do Extremo oriente (China e Japão)” 

(TAVARES, 2014, p.9) muito mais do que recorrem à mitologia ameríndia e ao folclore 

brasileiro. Sobre tal ponto o próprio Tavares diz em entrevista ao primeiro número do 

Periódico Abusões: 

Eu prefiro lembrar aos autores mais jovens que temos um banco de dados 
que nos cabe por direito histórico, são os antecedentes da nossa literatura, 
do nosso idioma, etc. É um banco de dados que a literatura dos EUA 
praticamente desconhece! Não é que tenhamos obrigação de usá-lo, é que 
seria bobagem não fazê-lo: seria como ter um tesouro em casa e viver 
pedindo dinheiro emprestado (TAVARES, 2015, 192) 

 

E, de fato, seguindo sua própria lógica, Braulio Tavares, em 2014, publicou uma 

pequena antologia de contos fantásticos em que utiliza como mote principal as lendas e 

mitos de nosso imaginário, conforme as catalogadas por Gilberto Freyre e Câmara 

Cascudo, para criar os sete monstros que protagonizam o livro. Cada conto de Sete 

Monstros Brasileiros (2014), ocupa-se de uma ou mais lendas de nosso imaginário. O 

primeiro conto retoma a lenda do lobisomem; o segundo, o corpo-seco e o bradador; o 

terceiro, o papa-figo; o quarto conto, a porca de Soledade; o quinto, os zumbis; o sexto, 

o carbúnculo e o sétimo e último conto, a Iara e o capelobo aparecem fundidos num único 

ser monstruoso. 

 É interessante e pertinente considerar aqui a escolha do número sete. Afinal são sete 

contos e sete monstros! Sem contar ainda que o primeiro conto se intitula “A sétima 

filha”, em alusão a uma lenda que também rememora o algarismo. De fato, o número 7 é 

um número de grande simbologia; são sete dias da semana, sete cores do arco-íris, sete 

fases da lua, sete notas musicais, sete maravilhas do mundo, sete pecados capitais, sete 
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mandamentos, sete anos de azar para quem quebra um espelho, as sepulturas são 

tradicionalmente cavadas com a profundidade de sete palmos, o mundo foi criado em seis 

dias e o sétimo fora reservado ao descanso divino, segundo o Gênesis. Enfim, são 

inúmeras as referências ao algarismo! De acordo com a numerologia, como é sabido, o 

número seria a representação da perfeição, posto que, seria a ligação entre os mundos 

físico e espiritual.  

 No último livro da Bíblia, “Apocalipse”, o apóstolo João recebe uma visão do 

próprio Jesus Cristo, acerca dos momentos que conduziriam a humanidade até ao fim dos 

tempos.  No livro, o algarismo também surge carregado de simbologias. Serão sete anjos, 

sete tigelas cheias das sete pragas (e não dez como aparece no livro de Êxodo, livro do 

Antigo Testamento), sete trombetas, sete homens de boa reputação, sete reis, sete selos, 

sete lâmpadas etc. Lá pelo capítulo dezessete, isto é, um múltiplo do algarismo simbólico, 

o apóstolo descreverá uma fera cor de púrpura e escarlate, com sete cabeças e dez chifres 

que “era, mas não é” e que espantaria a todos quando vissem “que a fera era, mas não é, 

e, no entanto, estará presente” (A BÍBLIA, 2014). Poderia haver ser mais monstruoso e 

fantástico?  

Observe-se que a dita fera apocalíptica, além de ter sete cabeças, é uma criatura 

limítrofe pois habita as fronteiras do ser e não ser algo. Como diria o próprio Braulio 

Tavares é a “coisa” e a “anti-coisa” assim como o próprio fantástico:  

O fantástico é a anti-coisa. Acho que a “coisa” seria o que chamamos 
de realismo, que busca uma visão cientificista da existência. O 
fantástico é qualquer rachadura, escorregão, defeito, etc. nessa 
“coisa”. O realismo é centrípeto, o fantástico é centrífugo. O 
realismo tende a sincronizar e uniformizar uma única visão científica 
do mundo (por exemplo, não pode haver alterações na História, não 
pode haver desobediência às leis físicas, etc.), enquanto o fantástico 
tende a multiplicá-las e fazê-las brigar umas com as outras 
(TAVARES, 2015, p. 189). 

 
O monstro 

Passemos agora do monstro bíblico, que é obviamente alegórico, ao monstro 

ficcional. Esse quando surge na narrativa corporifica o medo de um mal que não se pode 

compreender por ser indecifrável, impenetrável, indescritível; algo que, nas palavras de 

Julio Jeha, “nenhum pensamento consegue objetivar” (JEHA, 2007, p. 7). Como 

incompreensível para mente humana de uma dada época e sociedade, a arte literária tem 

1683



 

 
 
se encarregado, através dos tempos, de falar desse mal, de pintar-lhe um esboço mal feito 

de seu retrato. Um esboço daquilo que se imagina ser esse mal, mas que nunca será retrato 

fidedigno seu.  

 Sendo assim, é através do texto ficcional que se constrói uma série de “referências 

metafóricas, relacionando um ser ou um acontecimento a algo que existe em um plano 

diferente” (JEHA, 2007, p. 19) que estará sempre para além da alegoria devido a sua 

dimensão artística. Através da narrativa, oral ou escrita, criamos um quadro mental 

pictórico que ultrapassa a significação das palavras e eleva a imaginação humana à 

contemplação de algo jamais visto pelo homem, mas que, ao menos no plano do discurso, 

faz-se presente, fazendo até mesmo com que o leitor até mesmo aceite a possibilidade de 

que aquele ser, às vezes indescritível, com que se depara no texto possa residir em seu 

mundo. E, ao menos, durante a convulsão da leitura, o leitor acredita que aquele ser é real.

 Jeffrey Jerome Cohen considera que os monstros, reais, alegóricos, mitológicos ou 

literários, são engendrados a partir dos medos do homem de uma determinada época e 

cultura. Trata-se da “corporificação de um certo momento cultural” (COHEN, 2000, p. 

23-60) que guarda consigo medos ocultos de um mal irrepresentável, mas real. O monstro 

representa, portanto, os medos internalizados de uma determinada comunidade. Medos 

que podem perpassar épocas e culturas permitindo que seus monstros sobrevivam para 

nascer e renascer outra vez assombrando gerações a fio. Isso porque o monstro habita “o 

intervalo entre o momento da convulsão que o criou e o momento no qual ele é recebido 

– para nascer outra vez” (COHEN, 2000, p. 23-60) em outra época, em outra cultura. 

Ademais, rememorando Umberto Eco, algumas personagens, monstruosas ou não, jamais 

morrem, apenas migram de geração em geração, de texto em texto: 

[...] certos personagens literários, não todos, acabam saindo do texto em 
que nasceram e migrando para uma região do universo muito difícil de 
delimitar. Foram emigrando de texto em texto (e, por meio de várias 
adaptações, de livro para filme ou balé, ou da tradição oral para o livro) 
tanto personagens dos mitos como da narrativa "leiga": Ulisses, Jasão, o 
rei Artur ou Percival, Alice, Pinóquio, D'Artagnan. Mas, quando falamos 
de personagens desse tipo, referimo-nos a uma determinada partitura? 
Vejamos o caso de Chapeuzinho Vermelho. As duas versões mais célebres, 
a de Perrault e a dos irmãos Grimm, têm profundas diferenças. Na primeira, 
a menina é devorada pelo lobo, a história termina aí, inspirando portanto 
severas reflexões moralistas sobre os riscos da imprudência. Na segunda, 
aparece o caçador, que mata o lobo e devolve a vida à garota e à avó. Final 
feliz (ECO, 2001, s/d). 
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 A mitologia seja a greco-latina, seja a oriental, seja a ameríndia ocupou-se não 

apenas de propor uma explicação para a origem do mundo e para os fenômenos naturais, 

como também, ao explicá-los, encarregou-se de dar conta dos medos de sua comunidade. 

É nesse contexto que entendemos os monstros lendários e mitológicos que habitam nosso 

imaginário cultural – monstros que foram criados num dado momento cultural para 

explicar o desconhecido que aterrorizava nossos ancestrais.  

 Na impossibilidade de comentar todos os monstros (re)trabalhados por Tavares 

nesse momento, vou procurar me ater ao primeiro e ao último conto por causa do fio 

temático que os ligam. No primeiro conto, Tavares recupera a figura do lobisomem; no 

último, como veremos adiante, não deixa de fazê-lo.  

 

“A sétima filha” 

Do licantropo grego ao Lobinho das histórias em quadrinhos de Maurício de 

Souza, a lenda do homem que se metamorfoseia em lupino é, talvez, uma das mais antigas 

lendas lidas e relidas pela literatura, estando muito além dos filmes clichês 

hollywoodanos. A lenda, até onde se pode rastrear, tem origem na mitologia grega e 

apresenta diversas versões em diferentes culturas, mas em sua maioria a transformação 

de ser humano em lobo se dá ou por causa de um castigo divino àquele que adentrou o 

campo do proibido ou, simplesmente, é fruto de uma predestinação. 

N’As Metarmofoses, de Ovídeo, por exemplo, Licaón é castigado por Júpiter por 

primeiro tentar matá-lo enquanto dormia, e no dia seguinte, ter-lhe servido carne humana 

com a intenção de testar sua divindade. Licaón perde sua humanidade ao transforma-se 

numa fera ávida pelo massacre e pelo sangue, mas ainda assim conserva vestígios do 

homem que foi: “as mesmas cãs, o mesmo rosto violento/ o mesmo olhar brilhante e um 

furor idêntico” (OVÍDEO apud CARVALHO, 2010, p. 46), mesmo assim indicando que 

a fera indomável já vivia em Licaón. O deus do Olimpo, ao castigá-lo, somenos permitiu 

que tais características nefastas viessem à tona, através da metamorfose, reificando seu 

estado anterior: um homem amoral e violento. 

A versão da lenda brasileira, em especial a que ronda pelo sul e sudeste do Brasil, 

relaciona a metamorfose do homem em besta (fosse lupina ou não) ao incesto e relações 

sexuais ignominiosas: “Dizem que eram homens que, havendo tido relações impuras com 

as comadres, emagreciam; todas as sextas-feiras, alta noite, saíam de suas casas 
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transformados em cachorro ou em porco, e mordiam as pessoas que a tais desoras 

encontravam; estas, por sua vez, ficavam sujeitas a transformarem-se em lobisomens...” 

(LOPES NETO, 2002, p. 40).  Já outra versão, mais corrente no nordeste brasileiro, 

relaciona a metamorfose à predestinação. Diz-se nessa região que o filho nascido após 

uma sequência de sete filhas, ou o sétimo filho numa sequência de seis meninos 

certamente virará um lobisomem. 

Há ainda outras versões da lenda, quer no Brasil, quer em outros territórios, 

conforme apontado pelo estudo de Câmara Cascudo, Geografia dos mitos brasileiros. O 

folclorista rastreia o mito desde as versões latina e romana até seu desmembramento pela 

Europa e por fim, da Península Ibérica às Américas. Afirma que, ao menos segundo sua 

pesquisa, não houve um lobisomem ou lenda parecida na América pré-colombiana, bem 

como no Brasil pré-cabralino, tendo sido, portanto, as nossas versões do mito do homem-

lobo comentadas acima pura herança europeia (Cf. CASCUDO, 2002, p. 249 – p. 279). 

Câmara Cascudo ainda afirma não haver lobisomem do gênero feminino, não ao 

menos, nas versões do mito que chegaram até nós. Mas dirá que  

[...] na Àfrica a mulher se pode tornar hiena e pantera. Na China, loba. Na 
Armênia também, por penitência de pecado mortal. A penitência durará 
sete anos. O “espírito” faz cair sobre a pecadora uma pele de lobo. Tornada 
animal, a mulher sai à noite, devorando crianças, especialmente os próprios 
filhos, os filhos das irmãs, sempre na ordem decrescente do parentesco 
consanguíneo. Cada manhã, retoma a forma humana (CASCUDO, 2002, 
p. 182). 

 
E, ao nosso ver essa é a grande inovação de Tavares, posto que constrói seu 

Lobisomem a partir de uma personagem feminina. Maria Dôra é uma dona de casa, a 

sétima filha de uma sequência de seis irmãos. Seguindo a tradição, foi batizada por seu 

irmão mais velho para evitar que viesse a se tornar um lobisomem. Um dia seu marido 

chega em casa com a notícia de que o padre que a batizara estava sendo cassado, portanto, 

seus feitos como sacerdote, seriam invalidados. Sendo assim, para todos os efeitos, ela 

não era batizada. O marido, um cético advogado, conta a história do padre fazendo pouco 

caso da crendice da esposa, evidentemente.  

Entrementes, a possibilidade de seu batismo ter sido inválido preocupa a mulher 

que vai dormir aquela noite um tanto pensativa. Passa a noite sem conseguir dormir, se 

revira de um lado a outro na cama, transpira, cobre-se e descobre-se:  “Ela estava sem pé, 
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sem âncora, sem firmeza” (TAVARES, 2014, p. 18). O que poderia ser apenas uma noite 

de insônia conduz a protagonista à metamorfose: 

Alguma coisa estava vindo de dentro dela, e era em ondas, cada onda mais 
forte que a anterior. E a cada onda ela se obrigava a segurar não sabia o 
que a refrear algo que fazia menção de transbordar e de inundar consigo as 
barreiras do “ão”. E quando veio a onda mais forte de todas, ela se deixou 
levar, se deixou carregar, foi no bojo da onda que se espatifa de encontro 
aos recifes a beira-mar [...]. Como se nunca tivesse visto aquele quarto 
apertado, aquele teto baixo de gesso. Rolou na cama. Ficou de bruços. 
Ergueu os quadris e sentiu um estrecimento sacudi-la de cima a baixo. O 
que era aquilo? Estava vindo, aquilo estava vindo (TAVARES, 2014, P. 
18).  

 
 Dora transforma-se numa fera e dilacera seu esposo causando perplexidade aos 

investigadores de polícia, ao encontrarem, no quarto do casal, “o corpo em pedaços, o 

colchão encharcado de sangue, como uma esponja, aquele cheiro de matadouro” 

(TAVARES, 2014, p. 19). Uma cena digna de um episódio do CSI – Crime Scene 

Investigation.  

 Ainda, ao fim da narrativa o leitor é informado que a fera lupina fora vista por uma 

testemunha. Um vizinho “despertado pelos rugidos e pelos gritos” (TAVARES, 2014, p. 

19) vira um “cachorro enorme com pelo [sic] cor de cobre” (TAVARES, 2014, p. 19) sair 

pelos fundos rosnando e destruindo tudo à sua frente, desde os lençóis estendidos no varão 

à gaiola dos canários.  

 Nesse respeito, é imperativo observar um detalhe aparentemente sem importância 

do início da narrativa. Dôra e Horâcio não tinham filhos. O casal criava canários e, pelo 

que se pode inferir do prelúdio da história, eram tratados pela mulher como filhos, as 

alegrias de sua “existência” (TAVARES, 2014, p. 12). Surge aí mais um detalhe que 

Tavares recupera de mitos não necessariamente nacionais. A loba armênia, conforme 

Câmara Cascudo comenta, é justamente aquela que após metamorfoseada mata seus 

filhos. Dôra, por sua vez, come-os!  

 

“Uma gota de sangue” 

O último conto passa-se na Floresta Amazônica. E, por passar-se em tal cenário, 

o autor recorre à fusão de dois mitos amazônicos, o da Iara e do Capelobo. O Capelobo, 

segundo Câmara Cascudo, seria uma espécie de lobisomem dos índios, um ser duplo que 

ora se apresenta em sua forma animal e ora em sua forma humana. “O nome capelobo é 
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um hibridismo de capê, que tem osso quebrado, torto, pernas tortas, e o substantivo lobo” 

(CASCUDO, 2002, p. 226).  

Nas regiões do entorno do rio Xingu, seria um animal parecido a uma anta. Na 

região do atual estado do Maranhão, um animal com focinho de tamanduá-bandeira. A 

semelhança com o mamífero xenartro surge a partir da maneira como o monstro indígena 

ataca sua vítima, apertando-a “num abraço mortal [...][,]vara-lhe o crânio e, pondo a 

tromba, suga toda a massa encefálica” (CASCUDO, 2002, p. 226 ) próprio como o ataque 

do mamífero.   

 A escolha pelo mito do Capelobo para esse conto é o que nos faz ligá-lo ao anterior 

como apontei na introdução. Mesmo que o ser lendário não seja um canídeo ou lupino, a 

possibilidade da metamorfose, bem como o assassinato da vítima, são pontos de 

aproximação entre as duas lendas. 

A esse lobisomem indígena, Tavares mescla a figura sedutora da Iara, um ser 

mitológico que por si só já é um forte exemplo de nossa mistura cultural matizada. Ouvida 

pelos índios e cablocos, as histórias das sereias e das mouras encantadas fundiram-se ao 

mito do Iupiara dando à luz à sedutora mulher que atrai os homens para o fundo das águas.  

A Iara que mora num palácio no fundo dos rios é uma tradição dos brancos 
e que vicejou rapidamente no cenário bárbaro do Brasil Colonial. [...] A Iara, 
mulher tentadora, lenda à mítica ameraba. O que possuímos é a europeia, 
com quentes irradiações de sexualismo negro. Verdadeiramente o mito 
brasileiro é o da Boiuna e dos Iupiaras vorazes (CACUDO, 2002, p. 226). 

 

No conto, o protagonista Givaldo Nunes é o responsável técnico da obra do resort 

Tropical Hotel Black River. Quando, às vésperas da inauguração do hotel, ocorre um 

problema com a entrega das mesas, Nunes vai à procura de Henri, um dos sócios do 

empreendimento, para conversar acerca da solução acertada entre ele e Maurício. 

Caminha pela área das piscinas suspensas, e avista uma mulher banhando-se nua, que 

acredita ser uma camareira em treinamento:  

 

Quando se aproximou, a mulher ergueu a cabeça e olhou para ele. Antes 
de formular qualquer pensamento, ele sentiu no próprio corpo a excitação 
surgindo e crescendo. Ela tinha seios pequenos e duros, com aréolas largas 
e cor de rosa. Os cabelos molhados eram negros, muito lisos e desciam até 
a cintura. Era do tipo pequeno, devia ter um metro e sessenta, e as pernas 
e braços eram roliços, fortes; não o corpo de uma atleta, mas de uma pessoa 
habituada à atividade física. E a pele! O seu tom de pele variava de acordo 
com o ângulo em que as luzes da piscina batiam, mas era basicamente uma 
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cor de doce de leite, um marrom com tonalidade de bronze. Os pelos do 
púbis eram negros e cerrados [...] a boca larga, toda sinuosa (TAVARES, 
2014, p. 101) 

 

Cabe lembrar que as piscinas foram construídas a partir do desvio de um rio 

próximo. Ciente desse detalhe fornecido antes ao leitor, é possível inferir que a misteriosa 

mulher que encontra o protagonista é, senão, a Iara. Ademais, a maneira como essa é 

descrita, com cabelos negros, tez morena, dona de uma beleza estonteante e com todo o 

“sexualismo negro” a que alude Câmara Cascudo, confirma isso.  

Ao defrontar-se com tamanha beleza, Nunes, já excitado, pensa em levar aquela 

mulher que se insinuava diante dele para uma cabana próxima. Mas quando ergue o olhar 

dos lábios, que lhe sorriam, aos olhos da mulher, observa, já aterrorizado, que em lugar 

de globos oculares havia apenas “cavidades muito profundas e escuras, com uma luz 

esverdeada bruxuleando lá longe, no final de túneis que parecia sugá-lo para dentro” 

(TAVARES, 2014, p. 102) 

 A mulher então, tal qual o Capelobo, projeta os lábios formando um longo focinho 

de tamanduá-bandeira, recoberto de “lâminas côrneas” e o insere no canal auditivo de sua 

vítima “rachando todos os ossos da cabeça [...] enquanto a língua áspera, pegajosa, 

deslizava pelo tubo até a ponta e começava o trabalho de desmanchar a massa encefálica 

que era imediatamente sugada e assim permaneceu até que o primeiro fôlego dela se 

esgotou” (TAVARES, 2014, p. 103). Retomado o sopro, novamente introduz o longilíneo 

focinho garganta abaixo da vítima e como uma papa-moscas, agarrada à sua vítima, suga-

lhe tudo – sangue, órgãos, carne, ossos –, deixando apenas a carcaça, um “monte de 

tecidos mortos” (TAVARES, 2014, p. 103).  

 É evidente que não se pode desconsiderar aqui a relação do monstro criado por 

Tavares com a figura gótica do vampiro. Isso porque a deglutição e digestão tanto de 

sangue como de carne humana, associada à atividade sexual, é um expediente profícuo 

tanto na narrativa gótica, quanto na fantástica. É o caso, por exemplo, das narrativas 

vampirescas como Dracula, de Bram Stoker, ou La morte amoureuse, de Theóphile 

Gautier.  

A mordida e a troca de fluidos, nesse caso, o sangue, serviriam como uma alegoria 

da relação sexual tanto na narrativa do irlandês, como na do francês. Em Tavares, a cena 

que antecede o encontro de Nunes e da Iara-Capelobo – a descrição da mulher, do seu 
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nado, da forma como se insinuava e sorria para aquele homem, os pensamentos 

“vertiginosos” do protagonista, o desejo de levá-la à cabana, enfim, de tê-la –, de fato, 

servem como prelúdio a uma voluptuosa cena de sexo. Surpreende-se, no entanto, o leitor, 

ao deparar-se com a grotesca cena do trágico fim do responsável técnico da obra do resort 

Tropical Hotel Black River.  

 

Considerações Finais 

 A despeito do que dissera Jerônimo Monteiro (1959), nossa literatura tem se 

alimentado, dos oitocentos até os nossos dias, de nosso imaginário cultural para compor 

mundos e personagens fantásticos. É possível não só inspirar-se nas lendas e mitos, mas 

travar um profícuo diálogo com nossa cultura oral e popular assim como fizeram 

Bernardo Guimarães, Aluízio Azevedo, Inglês de Souza, Mário de Andrade e Braulio 

Tavares. 

O projeto de Tavares, como o autor ratifica ao posfácio, pretende mostrar que o 

escritor, tal qual artista, é livre para reinventar os motes que lhe fornecem as narrativas 

orais e, assim, poder levar às novas gerações as mesmas personagens lendárias e 

mitológicas que amedrontaram gerações passadas, “de maneira tão assustadora quanto 

acontecia no tempo em que nossas avós ouviam, e depois nos contavam, estas mesmas 

histórias” (TAVARES, 2014, p. 109). Dessa forma, o artista, ao reinventar esses seres, 

cumpre a missão de mantê-los vivos. Ao invés de morrerem, apenas migram para novas 

histórias.  

 

Referências Bibliográficas 

A BÍBLIA. Tradução do novo mundo das escrituras sagradas. Associação Torre de Vigia 
de Bíblias e Tratados. São Paulo, 2014.  

CASCUDO, Luís Câmara. Geografia dos Mitos Brasileiros. São Paulo: Editora Global, 
2002. 
 
COHEN, Jeffrey Jerome et al. Pedagogia dos monstros; os prazeres e os perigos da 
confusão de fronteiras. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

ECO, Umberto. “A literatura contra o efêmero”. In: Folha online: Biblioteca Folha. 
Publicado em 02/18/2001. Disponível em: 
http://biblioteca.folha.com.br/1/02/2001021801.html.  Acesso em 16/09/2018, às 
11:00h.  

1690



 

 
 
JEHA, Júlio. “Monstros: A face do mal”. In: JEHA, Julio (org). Monstros e 
monstruosidades na literatura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. 
 
________. “Monstros como metáforas do mal”. In: JEHA, Julio (org). Monstros e 
monstruosidades na literatura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. 
 

LOPES NETO. João Simão. Lendas do Sul. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2002. 

OVÍDEO. “A metamorfose de Licaón”. Trad. de Marcos Martinho. In: Metarmofoses: 
antologia de contos. São Paulo: Cia das letras, 2010. 

TAVARES, Braulio. Sete monstros brasileiros. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014. 

_______. “Entrevista com Braulio Tavares”. In: Revista Abusões. n. 1, v.1, ano 1. Rio de 
Janeiro: UERJ, 2015. 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

1691



 

 
 

INQUIETANTE, ESTRANHO E METAEMPÍRICO: EFEITOS DA 

NARRATIVA FANTÁSTICA 

 

Lilian Lima Maciel (UFU)1 

 

Resumo: Admitindo, como acredita a maioria dos teóricos, que existe diferença entre o fantástico, 
o maravilhoso e o estranho, ressaltaremos como essa diferença é melhor assinalada quando 
tomada na perspectiva das questões socioculturais, ou seja, para compreender a história narrada 
como fantástica é necessário analisá-la dentro de um contexto cultural, considerando que o 
elemento insólito que irrompe da realidade causará efeitos diversos dependendo do contexto e das 
condições de produção, circulação e recepção dos saberes vinculados.  
 
Palavras-chave: Fantástico; Maravilhoso; Hesitação 
 

A noção de “inquietante”, desenvolvida por Sigmund Freud, é o marco inicial para 

a discussão proposta neste trabalho, em função de se colocar como o ponto convergente 

entre os críticos do assunto: “o efeito inquietante é fácil e frequentemente atingido quando 

a fronteira entre fantasia e realidade é apagada, quando nos vem ao encontro algo real que 

até então víamos como fantástico, quando um símbolo toma a função e o significado 

plenos do simbolizado, e assim por diante” (FREUD, 2010, p. 364).  

A escolha desse termo para iniciar essa discussão justifica-se pela sua abrangência 

de significados, comprovada pelo próprio autor, ao pesquisar o seu significado em 

dicionários de diferentes línguas: estranho, desconfortável, misterioso, incomum, sinistro, 

horripilante e muitos outros; e também por ser um termo que acreditamos dar conta do 

sentimento causado pelas narrativas fantásticas. 

De um modo geral, o “inquietante” são pessoas, situações, fatos ou impressões que 

nos causam estranhamento, que podem parecer familiares, mas surgem de forma 

inesperada e nos colocam diante de uma ambiguidade para explicar. Freud empresta de 

E. Jentsch a ilustração do efeito “inquietante” ao se contar uma história: 

 

consiste em deixar o leitor na incerteza de que determinada figura seja 
uma pessoa ou um autômato, e isso de modo que tal incerteza não ocupe 
o centro de sua atenção, para que ele não seja induzido a investigar a 
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questão e esclarecê-la, pois assim desapareceria o peculiar efeito 
emocional, como foi dito. (JENTSCH apud FREUD, 2010, p. 341) 

 

O sentimento de medo e horror também estão ligados ao “inquietante” e em muitos 

casos advém da relação do ser humano com a morte e os mortos, mas não se limita a isso, 

visto que os vivos podem também, com a ajuda de forças sobrenaturais, causar medo e 

horror. 

O psicanalista faz uma distinção importante entre o “inquietante” das vivências e o 

“inquietante” da ficção, pois segundo ele o das vivências é bem mais simples e em número 

maior de casos, mas o da ficção é bem mais amplo, pois contempla todos das vivências e 

muitos outros que não é possível vivenciar.  

Freud explica que o “inquietante” das vivências produz-se por duas maneiras: a 

primeira é quando fatos e experiências “reprimidos” na infância são reavivados e a 

segunda é quando crenças primitivas “superadas” mostram-se outra vez confirmadas. Já, 

na literatura, a produção do efeito “inquietante” pode se dar mais livremente, pois seu 

conteúdo não está “sujeito à prova da realidade” (FREUD, 2010, p. 371). 

 

na literatura não é inquietante muita coisa que seria se ocorresse na vida real, e 
que nela existem, para obter efeitos inquietantes, muitas possibilidades que não 
se acham na vida (FREUD, 2010, p. 371-372). 

 

Importante também na teoria de Freud é a ideia de que existe diferença da 

inquietação causada pelas narrativas literárias; segundo ele, não se pode compreender da 

mesma forma o “inquietante” das fábulas e dos contos de fadas, em que a realidade é 

abandonada desde o início e as imagens construídas não provocam o efeito de “estranho” 

naturalizando-se naquelas circunstâncias 

 

Realizações de desejos, forças ocultas, onipotência dos pensamentos, 
animação de coisas inanimadas, que são tão comuns nos contos de 
fadas, não podem ter influência inquietante nesse caso, pois para que 
surja o sentimento inquietante é necessário, como sabemos, um conflito 
de julgamento sobre a possibilidade de aquilo superado e não mais 
digno de fé ser mesmo real, uma questão simplesmente eliminada pelos 
pressupostos do mundo das fábulas (FREUD, 2010, p. 372) 

 

Assim, compreendemos que para causar o efeito “estranho” a narrativa deve manter 

a ambiguidade, “um conflito de julgamento”, que nas fábulas e contos de fadas, por 
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exemplo, é inexistente. E nesse ponto a teoria de Freud, ainda que não use os termos 

fantástico e maravilhoso, passa pela discussão tão importante e tencionada nos estudos 

do fantástico que é a caracterização/definição do que seja fantástico, maravilhoso e 

estranho noções tão caras a Todorov, conforme veremos na sequência. 

Passar por essa discussão é importante não para assinalar definições e sim para 

problematizar, também acreditamos que essa problematização seja fundamental nos 

estudos das narrativas fantásticas, pois existem aspectos na teoria que estão longe de 

consenso entre os estudiosos.   

A pesquisa sobre o fantástico, nossa e de grande parte dos pesquisadores, tem como 

base a obra Introdução à literatura fantástica de Tzvetan Todorov, primeiro teórico a 

sistematizar as teorias sobre o fantástico, que podemos apontar como a mais importante, 

não porque encerra a discussão sobre o assunto, mas porque abre e se coloca como o 

ponto de partida para os demais teóricos.  

Todorov dá início aos seus estudos assinalando a relevância de se conceituar o que 

é gênero literário, visto que o intento de seu estudo é descobrir uma característica/regra 

que se aplique a todas as obras fantásticas. Segundo ele, é arriscado imaginar uma obra 

na qual os seus elementos sejam exclusivos e particulares, ou seja, que não tenha ligação 

com as obras do passado e que também não fará ligação com as futuras obras. 

 

De uma maneira geral, não reconhecer a existência de gêneros equivale 
a supor que a obra literária não mantém relações com as obras já 
existentes. Os gêneros são precisamente essas escalas através das quais 
a obra se relaciona com o universo da literatura (TODOROV, 2008, p. 
12)  

 

E, desse modo, para chegar a uma contentável caracterização das obras fantásticas 

Todorov expõe três condições necessárias para que possamos incluí- la no gênero 

fantástico. A primeira condição é a atitude do leitor (não o leitor real, mas um leitor 

implícito) em relação ao texto: o mesmo deve considerar o mundo da narrativa e hesitar 

entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos fatos decorridos.  

A segunda condição é a possibilidade de a hesitação ser experimentada por uma 

personagem e essa condição, diferentemente da primeira e da terceira, pode não ser 

satisfeita. A terceira condição é a de que o leitor recuse tanto a interpretação “alegór ica” 
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quanto a interpretação “poética”. Partindo dessas condições Todorov elabora uma 

definição do que seja o gênero fantástico: 

 

O fantástico implica portanto não apenas a existência de um acontecimento 
estranho, que provoca hesitação no leitor e no herói; mas também uma maneira 
de ler que se pode por ora definir negativamente: não deve ser nem “poética”, 
nem “alegórica” (TODOROV, 2008, p. 38) 

 

É importante pensarmos essa ideia de Todorov que configura a terceira condição, 

porque é problemático pensar a literatura, fantástica ou não, sem o poético e sem a 

alegoria. Em seu processo de ficcionalização da realidade, a literatura constrói imagens 

diversas e metafóricas, além disso, o texto literário é poético por natureza, ou seja, não 

diz de qualquer forma e o que se diz não nos leva a apenas uma possibilidade. Na literatura 

fantástica as aberturas são ainda maiores, pois o insólito instaura a ambiguidade e abre 

diversificadas possibilidades de leitura. 

Tomando como base para constituição do fantástico essas três condições, de 

diferentes valores na obra, Todorov conclui que o fantástico dura o tempo da hesitação; 

ao final da obra se o personagem ou o leitor implícito optar por uma das repostas temos 

então um gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso.   

O leitor pode determinar a permanência das leis da realidade para explicar os fatos 

ocorridos, temos nesse caso o gênero estranho, mas também o leitor pode optar por 

admitir que possam existir novas leis da natureza para explicar o ocorrido, nesse caso 

temos o gênero maravilhoso. Todorov trabalha ainda com mais duas variações do 

fantástico: fantástico-estranho e fantástico-maravilhoso; no primeiro caso, no final da 

história os eventos que parecem sobrenaturais no decorrer da história aludem para uma 

explicação racionalizada, já, no segundo caso, as narrativas que se apresentam fantásticas 

finalizam com o assentimento do sobrenatural. 

Nesse aspecto percebemos que as teorias de Freud e Todorov caminham em uma 

mesma perspectiva: a de assinalar a diferença entre o fantástico e o maravilhoso. Assim 

como os dois Louis Vax (1974), outro teórico que se ocupou do assunto, também assinala 

essa diferença: 

 

Os heróis atingem o maravilhoso no termo duma longa viagem; este 
maravilhoso, todavia, como é natural, não é a irrupção inexplicável do 
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sobrenatural na natureza. A fantasia desenrola-se livremente. A 
narrativa fantástica, pelo contrário, gosta de nos apresentar, habitando 
o mundo real onde nos encontramos, homens como nós, postos de 
súbito em presença do inexplicável (VAX, 1974, p. 8). 

 

Desse modo, segundo ele o fantástico ocorre ao irromper no mundo real algo 

sobrenatural. Vax (1974), nesse estudo, aponta para uma questão que muito nos interessa 

nessa pesquisa, a importância do modo em relação ao motivo, ou seja, a organização que 

o autor dará à narrativa, uma vez que a trama que ele fará, frequentemente com objetos 

e espaços comuns e cotidianos, para provocar o efeito fantástico é mais importante que 

a escolha do espaço ou do objeto em si. 

Para compreender as noções de natural e sobrenatural destacamos nas teorias do 

fantástico um termo utilizado por Filipe Furtado, “metaempírico”, que, nosso 

entendimento, resume essa relação: 

 

[o metaempírico] está para além do que é verificável ou cognoscível a 
partir da experiência, tanto por intermédio dos sentidos ou das 
potencialidades cognitivas da mente humana, como através de 
quaisquer aparelhos que auxiliem, desenvolvam ou supram essas 
faculdades. Portanto, o conjunto de manifestações assim designadas 
inclui não apenas qualquer tipo de fenómenos ditos sobrenaturais na 
acepção mais corrente deste termo (aqueles que, a terem existência 
objectiva, fariam parte dum sistema de natureza completamente 
diferente do universo conhecido), mas também todos os que, seguindo 
embora os princípios ordenadores do mundo real, são considerados 
inexplicáveis e alheios a ele apenas devido a erros de percepção ou 
desconhecimento desses princípios por parte de quem porventura os 
testemunhe (FURTADO, 1980, p. 20). 

 

O português Filipe Furtado trouxe grandes contribuições para o estudo do 

fantástico, em um primeiro estudo - A construção do fantástico na narrativa  (1980) - 

fez um apanhado das teorias de outros autores e abordou o fantástico como gênero. Em 

um segundo momento, no e-dicionário de termos literários de Carlos Ceia, Furtado 

trabalhou com uma definição do fantástico como modo, com a intenção de explicar o 

grande número de categorias relacionadas ao fantástico. A seguir, uma breve definição 

e, de certa forma, uma justificativa para o trato do fantástico como modo: 

 

Quando assim perspectivado, o modo fantástico abrange (como, entre 
outros, Rosemary Jackson apontou) pelo menos a maioria do imenso 
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domínio literário e artístico que, longe de se pretender realista, recusa 
atribuir qualquer prioridade a  uma representação rigorosamente 
“mimética” do mundo objectivo. Recobre, portanto, uma vasta área a 
muitos títulos coincidente com a esfera genológica usualmente 
designada em inglês por fantasy (FURTADO, 2013, s/p). 

 

O entendimento do fantástico como propõe Furtado, modo e não gênero, nos 

parece mais acertado, visto que compreende bem mais categorias de textos, como a 

ficção científica, o romance policial, o gótico e o grotesco. Compreendemos, portanto, 

que é menos relevante buscar nos inúmeros textos as diferenças entre eles e sim apontar 

o que seria comum, constantemente, em todos os textos do modo fantástico, nesse caso 

o elemento “metaempírico”. Esse termo empreende basicamente a mesma ideia do 

sobrenatural, usado pela maioria dos teóricos, mas segundo Furtado o “metaempír ico” 

seria mais englobante, pois em algumas narrativas do modo fantástico ocorrem 

experiências, fatos ou objetos que estariam mais relacionados a uma época ou cultura e 

que não podemos qualificar como sobrenaturais. 
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O HOMEM LUPINO EM O LIVRO DOS LOBOS, DE RUBENS FIGUEIREDO. 

 

LUÍS PAULO FIÚZA MARQUES1 

 

Resumo: A lenda do homem lobo já fora inúmeras vezes representada na literatura. Histórias 

como a do lobisomem e a do menino que fora criado por lobos (Mogli) fomentam, no 

imaginário popular, a possível relação entre homens e lobos. A partir daí, Rubens Figueiredo, 

no conto “Alguém dorme nas cavernas”, que compõe a coletânea de “O livro dos lobos” (2009), 

aborda novamente essa temática por meio do narrador-personagem Simão, que após conhecer 

Gregório e ter acesso a determinadas literaturas começa a se comportar como um lobo, na 

medida em que passa a interagir com estes animais. Tal apresentação narrativa, considerada 

insólita, gera hesitação na interpretação do conto fantástico.  

 

 

Palavras-chave: O homem lobo, identidade, fantástico. 

 

1. Considerações iniciais 

 

1.1 Rubens Figueiredo  

 

O autor carioca, Rubens Figueiredo, é muito flexível no que diz respeito a sua 

produção literária, que muito se destaca no cenário nacional.  No início de sua carreira 

como escritor, optou pelo romance policial como gênero literário para a constituição de 

suas primeiras obras. A primeira delas é O mistério da samambaia bailarina, de 1986. 

Em seguida, escreveu mais dois livros nesse mesmo seguimento literário: Essa maldita 

farinha, de 1987 e A festa do milênio, de 1990.  

Após essas publicações, Rubens Figueiredo renovou a sua produção literária por 

meio da edição de uma obra de viés fantástico. Publicada a primeira versão em 1994, O 

livro dos lobos é um dos maiores expoentes da literatura do autor, não apenas devido à 

mudança de gênero literário, mas também pela maneira como se constitui o insólito 

nesta coletânea de contos. Em 2009, o autor reeditou a sua coletânea a fim de fazer 

                                                           
1 Doutorando em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo. Trabalho realizado com 
o apoio de Mackpesquisa.  
Contato: lispfm@hotmail.com  
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algumas mudanças no campo linguístico, as quais auxiliaram para a constituição do 

estranhamento nos textos.  

Rubens Figueiredo ficou mais conhecido entre os escritores contemporâneos 

brasileiros quando ganhou os dois prêmios Jabuti de literatura. O primeiro prêmio foi 

em 1999, com a obra Palavras Secretas, destaque de melhor livro de contos daquele 

ano. O segundo, por sua vez, foi em 2002 com a obra Barco a seco, desta vez a 

premiação foi na categoria romance.  

 

1.2 O livro dos lobos.  

 

O Livro dos Lobos, é a coletânea de contos que marca a produção literária de 

Rubens Figueiredo, na medida em que o autor passa a escrever com uma abordagem 

metalinguística. Esta obra é composta de sete contos que abordam a temática do 

insólito. 

A primeira problemática do livro está no título da obra como já mencionara 

Marcelo de Souza Pereira, doravante Pereira, em tese defendida na Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, em 2010. Seria, pois, um livro que trata a respeito dos lobos 

ou que pertence aos lobos?  

Esse é o primeiro questionamento que se pode fazer em relação a esta obra e que 

tem inúmeros outros pontos que poderiam ser tratados neste trabalho. Contudo, o 

objetivo deste estudo é verificar o comportamento insólito de Simão, narrador-

personagem do conto “Alguém dorme nas cavernas” e como tal ação projeta a 

instauração do insólito na narrativa. 

 

2. Alguém dorme nas cavernas 

 

 Simão fora matriculado pela família quando tinha 8 anos na “Casa”, termo 

usado pela personagem para se dirigir ao local onde mora com alguns colegas. O lugar, 

espécie de um seminário/escola, abriga jovens, e fica no meio de uma floresta distante 

da civilização.Na região havia uma alcateia de lobos e, alguns deles, se achegaram a 
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Casa a fim de encontrar comida. Segundo Estevão, espécie de coordenador da escola 

religiosa, os animais chegaram por volta de 10 anos e, praticamente, já fazem parte da 

vida das pessoas que moram e frequentam a Casa (Figueiredo, 2009, p. 24).  

Ao que parece, Simão fora matriculado na Casa pelo seu mau comportamento, 

por ser um menino muito difícil de lidar, nas palavras do próprio narrador:  

 

Era um menino selvagem, um ouriço que se cercava de espinhos a 

troco de nada. Disciplina e carinho, deveres e atenção, tudo irritava 

meu orgulho enorme. Dizia crueldades até para os professores de 

quem mais gostava. Exasperava a todos com meus longos ataques de 

asmas, tremores violentos, desmaios. Mentia a respeito de tudo, coisas 

graves ou ninharias. Dava gritos esganiçados, fechava os olhos e 

tapava os ouvidos se alguém me flagrasse numa mentira. Em 

desespero, eu defendia alguma coisa em mim, mantinha os outros 

longe. (FIGUEIREDO, 2009, p. 27)  

 

De certa maneira, Simão é abandonado pela família na Casa, uma vez que no 

conto não há nenhuma referência que recebia visitas ou até mesmo que a própria 

personagem entrasse contato com seus familiares e amigos. Esse é o primeiro fato que 

se pode considerar em relação ao comportamento de Simão no decorrer da história. 

 Outro fato que chama atenção é o isolamento não apenas do convívio familiar, 

mas também a falta de habilidade em fazer amigos na Casa, visto que não há indícios de 

amizade entre Simão e os demais meninos que moram no local.  

Além do abandono, a chegada dos lobos a Casa é determinante para o novo 

modo de ser do narrador, que passa a se aproximar dos animais a fim de conhecê-los 

melhor. A questão é que quando Simão os procura e tenta conviver com eles, vai 

adquirindo os hábitos dos animais.  

O próprio corpo da personagem, segundo Sílvia Regina Pinto, representa o 

universo que está vivendo. De acordo com a autora “o corpo, que pode ser mais ou 

menos habitado e até ser objeto de múltipla e híbrida ocupação, surge como modelo de 

representação do universo” (PINTO, 2007, p 92). É como se o próprio corpo de Simão 

fosse, aos poucos, metamorfoseando-se em lobo.  

Quem percebe o comportamento estranho de Simão e tenta ajudá-lo é Gregório. 

Esta personagem habitava a Casa há muitos anos e tinha como função cuidar e organizar 

a biblioteca do local. Dessa forma, convocou Simão para trabalhar com ele a fim de 
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auxiliá-lo e talvez fazer com que este entendesse a sua própria identidade, “Gregório 

quem descobriu ou pelo menos desconfiou de alguma coisa em mim e me enxertou com 

cuidado no corpo da biblioteca” (Figueiredo, 2000, p. 27).  

Segundo Simão, os colegas de Casa apoiaram a ideia de ele trabalhar na 

biblioteca, visto que “não sabiam o que fazer comigo, onde me enfiar. E afinal, 

justificavam-se, me deixar na biblioteca não chegava a ser o mesmo que pôr um bicho 

numa jaula” (Figueiredo, 2000, p. 27). De fato, Simão tinha dificuldades em se 

relacionar com as pessoas, talvez por isso fora deixado pelo família e pelos colegas de 

Casa. A solidão era a sua maior companhia.  

Frequentando a biblioteca, Simão foi influenciado por diversas leituras que 

Gregório havia indicado, na sua grande maioria lendas sobre lobos ou histórias de 

humanos que se tornaram animais ou que interagiam com eles. Ao que parece, Simão 

passa a se interessar pelos lobos e conviver com os mesmos, já que durante as noites, 

após eles serem alimentados por Estevão, Simão ficava com animais atrás da Casa: 

  

Os lobos começaram a demorar um pouco mais comigo, começaram a 

andar um pouco à minha volta, às vezes sentavam-se ali para acabar 

de chupar um osso [...] devo ter ficado pelo menos um ano sem me 

mexer, plantado no fundo do jardim, noite após noite. Ninguém na 

Casa sabia disso. Com Estevão, os lobos eram um espetáculo. 

Comigo, a convivência era diferente. Não havia proveito, não havia 

interesse. Não sei o que havia (Figueiredo, 2009, p. 33). 

 

 

Assim como exposto anteriormente, Simão tinha uma dificuldade de 

convivência muito grande e encontra nos lobos, talvez, a sua primeira interação com o 

outro, de maneira que a sua própria identidade torna-se uma fusão entre um ser humano 

e um lobo. Tal fato se agrava quando Gregório morre e, consequentemente, Simão se 

sente mais isolado na Casa. 

Nesse sentido, tal comportamento institui no conto uma relação com o conceito 

fantástico de Tzvetan Todorov (2012) no que diz respeito à identificação da hesitação, 

uma vez que este sentimento de dúvida é uma vertente da maioria das narrativas 

fantásticas.  

Para Todorov:  
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O leitor não se identifica, pois, com qualquer personagem, e a 

hesitação não está no texto. Diremos que se trata, com esta regra de 

identificação, de uma condição facultativa do fantástico: este pode 

existir sem satisfazê-la; mas a maior parte das obras submete-se a ela 

(2012, p. 37) 

  

O leitor do conto, à medida que desenvolve a leitura, encontra-se na dúvida se 

Simão é um homem, um lobo ou um indivíduo hibrido, uma vez que a personagem ora 

age como um animal ora como um homem.  

Fato é que a única companhia para ele durante os dias são os lobos. Dentro da 

Casa, Simão aconchega-se na biblioteca e isola-se lá. Fora dela, incorpora os modos dos 

animais e às vezes convive com eles, até chega a dormir em cavernas com os mesmos:  

 

Deitado, cabeça apoiada nas mãos, corpo encolhido, notei que eu não 

estava na cama, e sim deitado direto no chão, sobre a terra, as folhas e 

a pedra. Entendi que a moldura da paisagem que eu via não era a 

janela do meu quarto, mas a boca de uma caverna (Figueiredo, 2000, 

p. 46). 

 

Simão parece, no decorrer do conto, tornar-se um lobo à medida que passa mais 

tempo com eles. A vida de Simão mudou a partir do momento que chegou à Casa, mas, 

principalmente, o seu comportamento se transformou a partir do momento que passou a 

interagir com os lobos.  

Alguns trechos da narrativa evidenciam o comportamento híbrido da 

personagem.  

A primeira apresentação de transformação é no processo de escrita do narrador, 

quando reclama da condição de seu trabalho, o que gera certa ambiguidade no texto, 

pois não se sabe ao certo se o narrador é propriamente um lobo e não consegue escrever 

direito ou se comporta como tal:  

 

Para mim é difícil de escrever porque só tenho este caderno 

amarrotado e sempre úmido, apoiado na terra ou na pedra de 

superfície tão desigual. E para segurar a caneta só posso contar com os 

dentes e com o que me resta das mãos (Figueiredo, 2000, p. 25). 
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Esse trecho é o primeiro momento em que o narrador apresenta essa dificuldade 

em escrever, mas não foi a única vez que relata a dificuldade. Segundo o próprio 

narrador:  

 

Para escrever, tudo é inimigo, obstáculo. Sempre que termino, é 

preciso abrir um buraco no chão, meter no fundo o caderno e a caneta 

e recobrir de terra e pedras. Disfarço depois com folhas secas por 

cima. Cada dia um local diferente. (Figueiredo, 2000, p. 28).  

 

Esses momentos laborais de escritor configuram uma personagem que parece 

transitar entre dois mundos distintos. O mundo real e o da ficção, entre a realidade e o 

sobrenatural. Entre ser um homem e ser um lobo. 

Esse fato se intensifica quando ele conhece Raquel, uma espeleóloga que fazia 

pesquisas nas cavernas próximas a região da Casa, e acaba se apaixonando pela garota.  

Raquel, embora seja casada, investe na aventura com Simão porque ela se 

encantara com o conhecimento de lugares inóspitos e cavernas desconhecidas que 

Simão herdou de Gregório e do convívio com os lobos. 

A aproximação de Raquel foi, para Simão, a grande novidade em sua vida, já 

que ele fora isolado pelos colegas na biblioteca, Gregório havia morrido e, como já 

citamos, a família de Simão parecia ter lhe abandonado quando criança. A Garota era o 

que ele tinha de mais precioso na Casa e, apenas com ela, conseguia se comunicar e 

compartilhar os seus segredos.  

É interessante verificar que é com a chegada de Raquel na Casa que se 

intensifica o comportamento lupino de Simão. Tal comportamento, que suspostamente 

era conhecido apenas de Gregório, agora é apresentado de maneira voluntária a Raquel, 

a qual chega a participar de uma visita aos animais acompanhada de Simão:  

 

Os lobos diante de nós. Corri a boca na sua pele, um, dois centímetros. 

Respirei pelos seus poros. Descobri uma penugem macia na pele 

abaixo da orelha. Minha boca só resvalava, mal tocava Raquel [...] 

Um frescor, uma memória que ia evaporar com o meu calor. Senti um 

arrepio em Raquel, uma reviravolta na sua pele. Ela não se mexeu. Os 

lobos a poucos metros de nós. Cochichei, sem saber para quê:  

- Olhe. Isso é um casal de lobos (Figueiredo, 2000, p. 28). 
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Além desse momento bem intimo de Raquel, no qual Simão deixa claro que quer 

que ela “esqueça” das lembranças, de que é casada, para que se tornem um casal de 

lobos, ocorre ainda outro momento entre Raquel e Simão, que é de fato a relação sexual, 

quando Simão, ao final do ato rosna como um lobo, o que gera mais ambiguidade ainda 

no conto: 

 

Raquel havia estendido uma toalha na margem para ela. Me levou até 

lá, ou foi o que me pareceu. Minhas mãos esmagaram folhas de 

capim. Acho que no fim rosnei feito um bicho, e depois dormi. 

(Figueiredo, 2000, p. 48).   

 

 Logo após a relação sexual com Raquel, Simão, descontrolado pelos múltiplos 

sentimentos que está vivendo após o ato, vai até a Casa e, de maneira abrupta, pega um 

pedaço de carne crua para comer.  

 

Logo encontrei o que eu queria e não me importei que a carne 

estivesse crua. O contato gelado e mole na mão. Corri de volta para a 

Floresta, enquanto a ponta do pedaço de carne balançava com os 

movimentos do meu braço (Figueiredo, 2000, p. 48). 

 

 

  Era proibido o consumo de carnes na Casa, mas Estevão, ao perceber que 

estavam perdendo muitos turistas pelo fato de não haver carne para servir aos visitantes, 

resolve permitir o alimento com proteína animal. No entanto os moradores da Casa não 

poderiam consumi-la. 

Simão não liga mais para o fato de estar na Casa, não se prende mais a questões 

religiosas como antes. Fato é que o narrador comporta-se como um lobo, um animal 

irracional que corre pela floresta com um pedaço de carne congelada na boca. 

 Contudo, o ápice do comportamento lupino de Simão dá-se no momento em que 

Raquel conta-lhe que não viria mais a Casa porque havia conseguido uma bolsa para 

terminar o doutorado fora do país. Nesse instante, Simão entende que voltaria ao seu 

estado de isolamento e abandono que vivia anteriormente.  
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 É nesse momento que volta à tona o “velho” Simão, aquele que era impossível 

de lidar. O Simão mentiroso, que dizia desaforo até mesmo para os professores mais 

queridos. 

Simão leva Raquel até uma caverna que era desconhecida, mas não para auxiliá-

la nos estudos, mas para impedir que ela fosse embora.  

 A espeleóloga, embora experiente nesse ambiente, machuca-se ao prender o pé 

em uma rocha. Simão já sabia que isso ia acontecer, visto que conhecia a caverna e 

havia planejado tudo:  

 

Ela era espeleóloga. Eu precisava de mais uma garantia, só o labirinto 

não bastava. Apaguei a minha lanterna, fingi que tinha havido mau 

contato. Pedi a Raquel que usasse sua lanterna para iluminar a minha, 

para eu ver qual era o defeito. Ela desviou a lanterna do chão, deu um 

passo mais afoito e sua perna afundou um palmo num buraco de 

pedra, conforme eu tinha previsto (FIGUEIREDO, 2009, p. 52-53).  

 

Após o ferimento, Simão pediu para que ela ficasse na caverna, que ele buscaria 

ajuda, o que não se realizou de fato. Ele mente para Raquel a fim de que ela ficasse com 

ele e para que não contasse aos outros os segredos de seu comportamento lupino. 

Novamente, instaura-se o sujeito hibrido que, embora consiga planejar 

racionalmente para que Raquel ficasse mais um tempo com ele, ou até mesmo mudasse 

de ideia e permanecesse na Casa, mostra-se um animal irracional, egoísta, que age como 

um lobo, como um animal acuado e levado pelas emoções.   

O desfecho do conto torna-se surpreendente quando Simão deixa aflorar seu lado 

animal e não se importa com aquela que havia lhe dado atenção, a única pessoa com a 

qual ele havia conseguido se comunicar na Casa. Ferida, Raquel ainda tenta encontrar 

uma saída e acaba caindo de um paredão e batendo a cabeça. Não resiste aos ferimentos 

e morre ali. 

 

3. Considerações finais 

 

Rubens Figueiredo renova a sua escrita literária por meio da coletânea de contos 

de O Livro dos Lobos. De maneira fantástica, o autor consegue instaurar hesitação no 
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leitor por meio desse comportamento ambíguo do narrador-personagem, que é uma 

forma clássica de condução narrativa nesse modelo literário. 

Simão sofre por sua identidade híbrida e, agora, no desfecho da narrativa, dentro 

da caverna junto ao corpo de Raquel, está isolado, apenas escutando o marido dela, 

Timóteo, e os colegas de Casa procurando-os pela mata. Novamente, Simão encontra-se 

sozinho, até mesmo os lobos não lhe fazem companhia no local “os lobos que estavam 

comigo e agora se foram também, assustados” (Figueiredo, 2009, p. 61).  

O maior medo de Simão era ficar sozinho, visto que já sofrera com a solidão 

quando a família o abandonara, quando Gregório morreu e, agora, com a morte de 

Raquel. Simão não soube lidar com seu comportamento meio homem, meio animal e 

acaba sendo sujeito ativo de um assassinato.  

É interessante verificar que toda a constituição de uma narrativa fantástica, 

segundo Irene Bessière, consiste em uma lógica e em uma temática que é surpreendente 

para o leitor. Segundo a autora, o texto fantástico:  

 

Supõe uma lógica narrativa que é tanto formal quanto temática e que, 

surpreendente ou arbitrária para o leitor, reflete, sob o jogo aparente 

da invenção pura, as metamorfoses culturais da razão e do imaginário 

coletivo. A síntese não nasce aqui do inventário vasto e diverso dos 

textos, mas da organização, por contraste e por tensão, dos elementos 

e das implicações heterogêneas que fazem o atrativo do relato 

fantástico e sua unidade. (BESSIÈRE, 2009. p.186)  

 

Nesse contexto, pois, torna-se muito evidente a natureza híbrida, entre lobo e 

homem, assumida por Simão. Por meio dessa interação é que foi possível que Rubens 

Figueiredo constituísse uma narrativa insólita em “Alguém dorme nas cavernas”, uma 

vez que esse jogo identitário do narrador-personagem causa hesitação no leitor e, esta, 

como já tratado anteriormente por meio do conceito de Todorov, é uma fonte para 

textos fantásticos. 

É como se Simão fosse aos poucos se metamorfoseando em um lobo já que tem 

um convívio assíduo com estes animais. Na narrativa fantástica, portanto, a 

desconstrução da ordem criada no conto, próxima da realidade, é constituída por meio 

da dúvida, materializada pelo insólito. 
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DE ANDERSEN A MALAZARTES: AS INSÓLITAS TRAQUINAGENS DE 

SEUS HERÓIS NEOPICARESCOS 

 

Maira Angélica Pandolfi (UNESP/Assis)1 

 

Resumo: Esta comunicação pretende apresentar uma leitura comparada entre o conto “Nicolau 
Grande e Nicolau Pequeno”, escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen, e a história de 

cordel “Artimanhas de Pedro Malazartes e o urubu adivinhão”, de Antônio Klévisson Viana. 

Ambas as histórias demonstram um intenso diálogo que nos leva à hipótese de que a temática 

abordada no cordel tenha sido inspirada, muito provavelmente, no conto de Andersen, um dos 
maiores escritores infantis de todo o mundo. Nelas, desponta o protagonismo de um “anti-herói” 

forjado no molde picaresco, contradizendo a moral dos “bons mocinhos” que a tradição literária 

dos contos de fadas consagrou. 
Palavras-chave: Hans Christian Andersen; Antônio Klévisson Viana; Neopicaresca 

 

 Segundo Propp (1992), na literatura satírica o ato de fazer alguém de bobo é algo 

muito comum. Assim como ocorre no conto de Hans Christian Andersen “Nicolau 

grande e Nicolau pequeno”, objeto dessa análise, a presença de duas pessoas quase 

sempre impõe um conflito que, nesse caso, se intensifica pela evidência do duplo.  

 Além de fundamentar que o tópico “fazer alguém de bobo” ganha na língua russa 

uma palavra intraduzível – odurátchivania – Propp assinala que se trata de um tema 

amplamente difundido na commedia dell’arte italiana e nas comédias clássicas da 

Europa Ocidental sendo, portanto, um procedimento muito proveitoso do ponto de vista 

dramático (está presente em Shakespeare, Gógol e Ostróvski, Cervantes e, sobretudo, 

em Molière (PROPP, 1992, p.100). Outro domínio em que vigora o odurátchivanie e 

que nos interessa diretamente aqui é o folclore cômico e narrativo, especialmente, os 

contos maravilhosos. Nestes, o estudioso salienta que “os moralmente absolvidos são, 

sempre e sem qualquer exceção, o espertalhão e o gozador, e toda a simpatia do ouvinte 

ou do leitor está do lado deles, e não do lado do enganado” (PROPP, 1992, p.102). É 

comum ocorrer nos contos maravilhosos, onde aparece um bufão burlador, as mais 

“descabeladas” peças como, por exemplo, dissimular a morte de um familiar e depois 

ressuscitá-lo com algum objeto. São peças nas quais o riso é muitas vezes cínico e 

desprovido de sentido. Em “Nicolau grande e Nicolau pequeno” este último se utiliza 

do cadáver da avó para a sua burla. O conto maravilhoso tem sua lógica interna e, 

                                                             
1Graduada em Letras (UNESP), Mestre em Literatura e Doutora em Literatura Comparada (UNESP). 

Contato: mairapan@gmail.com. 
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portanto, não pode ser cotejado com a realidade, visto que neles não se deve buscar a 

verossimilhança.  

 O conto em questão, onde é possível vislumbrar características neopicarescas nas 

atitudes de Nicolau Pequeno, aproxima-se muito do que Propp comenta a respeito do 

conto maravilhoso sobre o bufão, já que o “vencedor tem razão só pelo fato de vencer, e 

este gênero de conto não se condói nem um pouco dos crédulos bobalhões que são 

vítimas da peça pregada pelo bufão” (1992, p.103). São relatos, portanto, que assumem 

facilmente o caráter de sátira social, segundo Propp. Seu tecido folclórico demonstra 

que os “mais fracos” se vingam dos aparentemente “mais fortes” sem nenhum rastro de 

compaixão em relação aos inimigos. O herói desse tipo de conto é dotado de uma 

extraordinária astúcia, capaz de enganar até mesmo o diabo.  

Paráfrase do conto “Nicolau Grande e Nicolau Pequeno” 

Em uma cidade viviam dois homens que tinham o mesmo nome: Nicolau. Como 

um deles tinha quatro cavalos e o outro apenas um, o mais rico era chamado de Nicolau 

Grande e o outro de Nicolau Pequeno. Este último foi por diversas vezes humilhado por 

Nicolau Grande, que proibira o Pequeno (cuidador de seus cavalos aos domingos) de 

falar em público que os cavalos eram todos dele. Nicolau Pequeno não obedece às 

ordens de seu patrão e é punido por Grande, que mata seu único cavalo. Cansado e 

revoltado com tal situação Nicolau Pequeno decide sair de casa (meio rural) e ir a 

cidade vender o couro de seu cavalo, morto por Nicolau Grande. Ele se perde em meio à 

floresta sombria e decide pedir pouso em uma estalagem, onde se depara com uma 

situação que lhe fornece a resolução de seu problema. Uma mulher tenta enganar o 

marido fazendo um banquete, às escondidas, para um sacristão. O marido chega, decide 

dar pouso a Nicolau, que do lado de fora espiava e se inteirava de toda a situação na 

qual a mulher se metera, e então Nicolau inventa que seu couro de cavalo é mágico e faz 

aparecer a comida (que a mulher havia escondido) e também faz aparecer o demônio em 

forma de sacristão (já que sabia que este também estava escondido em uma arca). O 

marido, fascinado com a magia, decide comprar o couro do cavalo, que Pequeno alega 

estar possuído por um espírito. O marido da infiel compra o couro de Pequeno por um 

alqueire de dinheiro. Depois de ir embora com o alqueire, a arca e o sacristão, este 

último também se rende a Pequeno diante da ameaça de ser jogado ao rio. Diante de 

suas posses, Pequeno se viu em condições de vingar-se de Grande e fez questão de que 
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este soubesse de sua fortuna. Atormentado, Grande correu até a casa de Pequeno e 

quando soube do couro retornou, matou os seus quatro cavalos e foi à cidade vender seu 

couro. Grande não obtém sucesso, pois as pessoas ovacionaram-no por acusá-lo de 

oportunista, de estar vendendo a preço exorbitante o couro dos cavalos. Na casa de 

Nicolau Pequeno ocorre um algo funesto: morre sua avó, com quem vivia, e que era 

muito rude e má com ele. Grande, furioso, entra na casa e mata a velha a machadadas 

achando que está matando Nicolau Pequeno. Este se aproveita da situação para acusar 

Grande de haver matado sua avó, que na verdade já estava morta. Sai com a defunta a 

uma estalagem e aplica o mesmo golpe. O estalajadeiro, sentindo-se culpado, paga um 

alqueire de dinheiro a Pequeno para que ele não mais o acuse publicamente. Grande, 

quando sabe da venda do cadáver decide matar sua avó também, mas não consegue 

vendê-la. Furioso, retorna e coloca Pequeno em um saco para levá-lo ao rio e jogá-lo. 

No caminho, Pequeno é deixado por um tempo na estrada e nesse intervalo consegue 

enganar um pastor a trocar de lugar com ele. O pastor é jogado ao rio e Pequeno fica 

com seu gado. Grande toma conhecimento que Pequeno está vivo e que tem gado. 

Pequeno engana novamente Grande com uma história de gado aquático. Para obter esse 

gado também Grande dá cabo de sua vida atirando-se ao rio para encontrar o tal gado e 

a princesa da história contada por Pequeno. 

Sobre o maravilhoso de Andersen e o Cordel de Viana 

 No conto maravilhoso, como vimos, um personagem pode facilmente tomar o 

lugar de outro. São trocas que tem várias causas e geralmente muito complexas. O 

conto, inevitavelmente, sofre a influência da realidade histórica de seu tempo e 

contexto, de povos vizinhos, da literatura e da religião, dos dogmas cristãos e das 

crenças populares locais. Também pode guardar traços de antigo paganismo, ritos e 

costumes. Estudiosos da Literatura infanto juvenil em língua castelhana como Pedro C. 

Cerrillo (2016) consideram que talvez a grande contribuição de Andersen a essa 

modalidade seja o abandono de muitos componentes didáticos presentes na literatura 

infanto juvenil anterior, despreocupando-se de preceitos morais que tanto a cerceavam. 

Isso explica também a diversidade de seus contos (fábulas, autobiográficos, 

maravilhosos, míticos e alegóricos). Os que mais resistem ao tempo são aqueles 

fincados em episódios e experiências que aludem à sua vida. Em Nicolau Grande e 

Nicolau Pequeno temos uma história de superação onde o Pequeno, o personagem 
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aparentemente fraco do início, assume astutamente o lugar do Grande. Assim também 

se revelou a vida do pequeno Andersen antes de se transformar em um grande escritor. 

De filho de uma lavadeira e de um sapateiro torna-se uma personalidade prestigiada 

pelo rei da Dinamarca e também internacionalmente, ganhando o mundo. Como ocorre 

com o gênero picaresco, embora esses relatos transmitam uma mensagem humana e 

moral, não se encontram neles nada de moralizante ou doutrinador. Não é por acaso a 

identificação do diálogo entre ele e o cordel de Klévison Viana, que traz à luz o 

renascimento do pícaro folclórico brasileiro – Pedro Malazartes. Em Nicolau Grande e 

Nicolau Pequeno são identificados alguns motivos picarescos evidentes como: a 

situação de pobreza e de humilhação em que vive o herói; a ausência de laços 

familiares, ausência de afetividade (Nicolau Pequeno vivia com a avó, que segundo o 

narrador lhe tratava de maneira cruel). A morte da avó ainda é considerada por Nicolau 

Pequeno uma forma de driblar sua carência financeira, aproveitando-se disso 

pragmaticamente. O pragmatismo do pícaro é também um traço marcante na 

caracterização de Nicolau Pequeno, assim como seu aspecto vingativo. A vingança 

talvez seja a grande marca picaresca desse conto, visto que as ações do protagonista são 

movidas constantemente por ela. A cena principal do cordel de Viana coincide em 99 

por cento com a cena em que a mulher do dono da estalagem, que janta com um 

sacristão, esconde as comidas do marido. Em vez de mulher do sacristão temos, no 

contexto rural de Malazartes, a mulher de um rico fazendeiro; o sacristão identificado 

com o demônio no conto de Andersen é outro tema que o aproxima muito da picaresca 

clássica espanhola, que satiriza impiedosamente os clérigos; no cordel, o sacristão é 

substituído pelo amante da mulher do fazendeiro, quem ela manda matar depois de 

desmascarada por Malazartes. Em Lazarillo de Tormes, obra espanhola anônima, de 

1552, que dá origem ao arquétipo do pícaro espanhol, o sacristão também mantém um 

relacionamento com uma prostituta, utilizando-se do pícaro como “cortina de fumaça”. 

No conto de Andersen, o sacristão compra sua liberdade, entregando um alqueire de 

dinheiro para fugir da arca carregada por Pequeno. O tema do triângulo amoroso e da 

delação é o núcleo de Lazarillo de Tormes.  

 Sobre o maravilhoso no conto selecionado de Andersen, poderíamos citar como 

exemplo não necessariamente a presença de elementos que caracterizam o mundo da 

fantasia, ou fantasismos, como princesas com dons sobrenaturais, cavalos que voam ou 
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animais falantes, mas um discurso maravilhoso. Trata-se de um cenário bastante 

realista, porém permeado de um discurso maravilhoso compactuado pelas personagens. 

Esse discurso não lhes causa espanto e tampouco questionamento. As histórias 

maravilhosas criadas por Nicolau Pequeno para praticamente “extorquir” os tolos 

endinheirados são totalmente verossímeis para as personagens. Quando o dono da 

estalagem e sua mulher acreditam que podem ver o demônio em forma de sacristão 

estamos diante do que Roas (2014) denomina em Ameaça do Fantástico de 

“maravilhoso cristão”. Sabemos que a mitologia cristã está permeada de elementos 

maravilhosos e a própria crença popular adverte que não se deve negar o pão a um 

mendigo, já que ele pode ser Cristo disfarçado que bate à sua porta. Essa crença 

religiosa é perceptível no disfarce de Malazartes quando chega à casa do fazendeiro e 

este o convida a entrar e sentar-se à mesa com ele. O mesmo poder mágico que parece 

emanar dos andarilhos na mitologia cristã impregna a figura de Malazartes, que já era 

reconhecido no cordel por ser milagroso. Os animais, como o couro do cavalo de 

Nicolau Pequeno ou o urubu machucado de Malazartes, tem de fato uma dupla função: 

atuam como amuletos de seus protagonistas e como elementos mágicos capazes de 

identificar as pessoas e a comida oculta no cenário – substituem, na verdade, a bola de 

cristal dos magos. Paganismo e cristianismo se mesclam nessas crenças folclóricas 

populares. São inúmeras e muito antigas as histórias de animais com poder de vidência 

que permeiam o folclore popular em todo o mundo. Outro episódio que está relacionado 

ao maravilhoso dos contos de fadas é o final do conto de Nicolau Grande e Nicolau 

Pequeno, a cartada final deste que provoca o suicídio inconsciente praticado por 

Nicolau Grande quando acredita no mundo maravilhoso que pode encontrar no fundo 

das águas. Embora a história do “gado aquático” pareça um tanto insólita, até mesmo 

para Nicolau Grande, este não questiona a existência de seres femininos que habitam as 

águas e que prometem fortunas aos homens. A princesa que oferta fortuna, na história 

de Nicolau Pequeno, alude à crença nas sereias, relato mítico amplamente enraizado na 

cultura ocidental. Também é muito forte aqui a alegoria, visto que se pensarmos 

freudianamente na questão do nascimento todos os seres mamíferos já passaram por 

uma experiência aquática, sobretudo no ventre materno, envolvido pelo líquido 

aminiótico. Para que Nicolau Pequeno possa continuar vivo o Grande precisa morrer e 

Pequeno tomar o seu lugar. As histórias picarescas de Nicolau Pequeno são 
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poderosamente grandes e sedutoras como o canto das sereias e, como nesse caso, levam 

Nicolau Grande à morte. 

De acordo com Propp (2001), o conto maravilhoso é um gênero bastante variado e 

seu estudo e classificação não poderia ocorrer de fora para dentro, ou seja, de uma 

classificação prévia ao estudo dos mesmos, impondo-lhes uma divisão forçada e 

aleatória. Habitualmente os contos maravilhosos eram divididos em contos de conteúdo 

miraculoso, contos de costumes e contos sobre animais. Contudo, Propp contesta essa 

rígida classificação questionando se os contos de animais não contêm por vezes algo de 

miraculoso ou se não possuem os animais um papel relevante nos contos miraculosos. 

Uma peculiaridade observada nesses contos é que eles atribuem com muita facilidade as 

mesmas ações aos homens, aos objetos e aos animais (PROPP, 2001, p.9). Nos contos 

maravilhosos as partes constituintes de um conto podem ser transportadas para outro 

sem nenhuma alteração. Como preocupação própria de sua época e da crença de seu 

grupo no caráter científico do estudo da literatura, Propp apresenta um afã incontrolável 

de dissecar o gênero, expor cada uma de suas partes e, sobretudo, compará-las. A 

comparação é o cerne ou a chave de sua investigação, tal como podemos comprovar por 

meio de suas indagações: 

 

Se não soubermos decompor um conto maravilhoso em suas partes 
constituintes, não poderemos estabelecer nenhuma comparação exata. 

E se não soubermos comparar como poderemos projetar uma luz, por 

exemplo, sobre as relações indo-egípcias, ou sobre as relações da 
fábula grega com a fábula indiana etc? Se não soubermos comparar os 

contos maravilhosos entre si, como estudar os laços existentes entre o 

conto e a religião, como comparar os contos e os mitos? (PROPP, 
2001, p.15) 

 

 A preocupação analítica de Propp volta-se novamente ao “supranacional”, ou seja, 

se não expusermos os contos maravilhosos aos métodos de análise acima descritos 

como entender a semelhança que existe entre os contos maravilhosos do mundo inteiro? 

 Desse modo, Propp se convence de que a morfologia do conto maravilhoso 

engloba o estudo das funções desse conto, pois as personagens dos contos maravilhosos, 

por mais diferentes que sejam, realizam frequentemente as mesmas ações. Nesse 

ínterim, ressalta-se, com base nos estudos proppianos, que na análise do conto 

maravilhoso o que realmente importa é o que fazem as personagens, quem faz algo e 
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como isso é feito. Além desse aspecto da substituição, evidenciada nas constantes trocas 

descritas anteriormente na paráfrase do conto de Andersen e motivadas, quase sempre, 

pela astúcia de Pequeno, não podemos deixar de destacar que esses relatos privilegiam a 

crença na magia que emana dos animais, seja o couro do cavalo no conto de Andersen 

seja o urubu do cordel de Viana. Ao tratar dos “Animais, feras e monstros nos contos de 

fadas”, Karin Volobuef (2018, p.79) lembra que os “animais podem servir como 

importantes âncoras do enredo ou ser apenas coadjuvantes”. Volobuef acrescenta, 

dentre outros, detalhes importantes dos contos de animais que se associam diretamente à 

simbologia dos relatos aqui analisados:  

 

Os contos de animais, portanto, transmitem uma “moral invertida’ 

segundo a qual “a imoralidade compensa”. De acordo com isso, eles 
muitas vezes são narrados em um tom jocoso e irreverente – o que não 

impede haver narrativas com final feliz (traço que o conto compartilha 

com as fábulas) (VOLOBUEF, 2018, p.86). 

 

 As colocações supracitadas pela estudiosa ilustram bem o que podemos apreender 

da trama ardilosa e neopicaresca que tomamos do folheto de cordel de Antônio 

Klévisson Viana (2005) Artimanhas de Pedro Malazartes e o urubu adivinhão.  

 Paráfrase do Cordel de Antônio Klévisson Viana 

 Um menino se destaca por seu dom comunicativo, por ser esperto e brincalhão, 

todo o contrário de seu irmão, um chamava-se Pedro e o outro chamava-se João. Ambos 

eram muito pobres. Quando o pai morre Pedro decide ganhar o mundo e doa sua parte 

da casa a João. Pedro era pobre, portanto, proibido de gozar da vida fácil, como lhe 

ditava seu caráter. Pedro transgride a norma social, torna-se charlatão e ganha a vida 

fácil enganando as pessoas. Uma mulher curiosa passa a interrogar sua conduta e obtém 

informações a respeito dele e de suas artes: “Uma mulher curiosa/ Que julgou tudo de 

araque,/Descosendo o patuá/ Quase tem um piripaque,/Pois no papelim foi lendo:/ Eu e 

o cavalo comendo/ O restante que se lasque!” (VIANA, 2015, p. 7). Ela segue Pedro e 

descobre que para roubar ladrão ele era bem preparado. Pedro encontrou uma carniça de 

urubu e decidiu levá-la consigo. Parou um instante na casa de um fazendeiro e a criada 

o repeliu. Contudo, enquanto esteve por ali pode presenciar a chegada do fazendeiro e 

soube que a mulher o traía e que havia pedido à empregada para esconder o banquete 

que havia feito ao amante: “Aquela mulher tão falsa/ Não se fez de constrangida:/Saiu 
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para recebê-lo/ Sorrindo, muito fingida./ P’ra não cair em cilada,/ Mandou ligeiro a 

criada/Esconder toda a comida... (VIANA, 2005, p.11). A mulher tinha medo de 

Malazartes por sua fama de milagroso e adivinho. O urubu morto por ele utilizado 

torna-se o amuleto do herói que, com suas artimanhas, vence a fome e as adversidades. 

Assim como no arquétipo do pícaro espanhol, Malazartes é o herói do proletariado, vira 

o “kengo” na literatura de Ariano Suassuna, como o João Grilo de Auto da 

Compadecida. Desse modo, aproximando-se dos “homens de bem” ou “arrimándonse a 

los buenos”, como dizia Lazarillo de Tormes ao referir-se à necessidade de estar junto 

aos poderosos, Malazartes ganha a confiança do fazendeiro e ocorre a troca: sua mulher 

se regenera, mata o amante na história de cordel aqui citada, com medo do urubu 

adivinhão malazartiano, e o herói sai do episódio com dinheiro suficiente para não 

precisar trabalhar, pois a cultura do trabalho tem para ele conotação negativa – ela 

representa a cultura da exploração, que reforça e mantém as desigualdades. Somente a 

inteligência maliciosa pode reverter a situação do pobre explorado que, por meio da 

artimanha, toma o que lhe é devido do opressor. Para finalizar, destaca-se um exemplo 

do picaresco também no discurso do autor de cordel com esse anagrama:  

 

A arte de Malazartes 
Klévisson Viana escreveu. 

Lembrando o herói plebeu: 

Este vive nos contrastes, 
Vindo do encontro às artes, 

Inspiração que é do povo... 

Sabidão que tem aprovo, 

Saltimbanco do cordel; 
O verso com o menestrel, 

Nasce esse mito novo (VIANA, 2005, p.16) 

 

Considerações finais 

 Mencionando a ideia de “neopicaresco” presente no título desse trabalho, é 

conveniente esclarecer que sua proposição mais elaborada encontra-se na obra do crítico 

literário e estudioso da picaresca espanhola e ibero-americana Mario M. González, que 

trata essa ideia a partir de um extenso e aprofundado estudo histórico, social e literário 

da picaresca, desde seu surgimento na Espanha até sua rápida difusão por toda Europa. 

Após esclarecer o conjunto denominado de “picaresca clássica”, o autor se utiliza do 

termo “neopicaresco” para se referir, de forma sucinta, a “toda e abundante produção 
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que, principalmente nos países ibero-americanos, pode ser lida à luz da picaresca 

clássica” (GONZÁLEZ, 1994, p.261). Para esse autor, Memórias de um sargento de 

milícias, de Manuel Antônio de Almeida, inaugura a existência de uma personagem 

típica da literatura brasileira: o malandro. Para González, portanto, é possível considerar 

o malandro como a versão brasileira do neopícaro. Nesse contexto, onde poderíamos 

inserir as traquinagens malazartianas que tanto povoam nossas histórias de cordel? 

González, então, oferece-nos a chave de leitura para a abordagem de textos que ainda 

reclamam estudos acadêmicos mais pormenorizados:  

 

Cabe outra advertência, no sentido de que conscientemente deixamos 
de lado dois universos vinculados à picaresca, por não fazerem parte 

do nosso objetivo de estudar as suas manifestações apenas no 

romance: um deles é o que chamaríamos de “picaresca popular”, 
povoada de heróis como Pedro Urdemales, Pedro Malazartes e outros, 

que faz parte, na verdade, do precedente da picaresca culta; é aquela 

que sempre esteve no folclore, onde todos os autores eruditos 

encontraram mais de uma anedota incorporada posteriormente aos 
seus romances (GONZÁLEZ, 1994, p.262) 

 

 Apenas recentemente a importância cultural desses textos da tradição oral obteve 

oficialmente o reconhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, que concedeu à literatura de cordel o título de Patrimônio Cultural Imaterial 

Brasileiro. Assim, conto maravilhoso e literatura de cordel, como foi possível constatar 

nessa análise, comungam de uma mesma fonte episódica, ou seja, a força simbólica dos 

animais como forma de enaltecer uma moral inerente à cultura “individualista” das 

sociedades capitalistas, cujos heróis passam a dialogar, em muitos aspectos, com a 

emblemática figura do pícaro espanhol.  
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A PRESENÇA BAUDELAIRIANA DO MAL E DO MACABRO EM "UM 

ESQUELETO", DE MACHADO DE ASSIS 

       Renata Philippov (UNIFESP)
1
 

 

Resumo: Esta comunicação tem por objetivo discutir a presença baudelairiana do mal e do 

macabro, enquanto topoi, no conto “Um Esqueleto”, de Machado de Assis. Partindo de uma 

análise que considera tal conto como pertencente ao gênero gótico, ancorando-se em estudos de 

Botting (1996), Punter & Byron (2004) e Cavallaro (2002) sobre o gênero, bem como nos de 

Ruff (1955), Toumayan (1987) e Moncel (1993) sobre o mal e o macabro nos escritos 

baudelairianos, pretende-se discutir como Machado teria reconfigurado tais temas, dentro do 

gótico, incorporando-os a seu projeto literário.  

Palavras-chave: Machado de Assis; Baudelaire; mal; macabro; gótico 

 

 Já há bastante tempo a crítica e a historiografia literárias no Brasil, pelo prisma 

comparatista, tem apontado a existência de intenso fluxo de circulação de publicações 

francesas em território brasileiro no século XIX. De fato, muitos periódicos franceses 

circulavam principalmente na então capital do império, a cidade do Rio de Janeiro, em 

meados do século. Lia-se muito em francês e tal fluxo pode explicar o que a literatura 

comparada cunhou de diálogo intertextual ou, pelo menos, a presença de vozes 

europeias em solo brasileiro. Um desses diálogos é objeto da presente comunicação: a 

voz baudelariana em textos machadianos. Tomemos por recorte a questão do mal e do 

macabro, tão fortemente recorrentes em vários dos poemas de Les Fleurs du Mal [As 

Flores do Mal] e dos poemas em prosa de Petits Poëmes en Prose [Pequenos Poemas 

em Prosa], do autor francês Charles Baudelaire.  

 O próprio oxímoro constitutivo do volume de poemas, Les Fleurs du Mal, 

publicado sob formato de livro em 1857, já dá a tônica da coletânea, marcada pela 

presença inexorável do mal, da destruição, da aniquilação do eu. Um lado bastante 

perverso, macabro, satânico e, por vezes, diabólico mesmo permeia boa parcela dos 

poemas, como o famoso “Une charogne” [Uma carniça], cujo eu lírico masculino faz 

relembrar à mulher amada um encontro macabro, em meio a um passeio amoroso, com 

umacarniça carniça em decomposição. Descrita em detalhes bastante precisos, como sua 
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aparência horripilante, o cheiro forte de carne podre em meio a um sol escaldante, é 

comparada ao destino final a que todos estão fadados quando a morte chegar, posto que 

inexorável.  

Em “Don Juan aux Enfers” [Don Juan nos Infernos], o eu lírico faz as vezes de 

um narrador em terceira pessoa, relatando, tal uma câmera, a descida de Don Juan aos 

infernos, como o título já anuncia, e o que o cerca: o sofrimento de diferentes 

personagense a tentativa de Don Juan de nada ver, para nada olhar.  

Em “L’Albatros” [O Albatroz], talvez um dos mais famosos e estudados poemas 

da coletânea, um soneto em quatro estrofes, narra-se o que acontece quando marinheiros 

e navegantes resolvem, para se distraírem em suas longas viagens, aprisionar albatrozes. 

Aves belas que reinam nos céus acima dos sete mares, quando presas, perdem sua 

beleza e se tornam feias e cômicas, desajeitadas e fustigadas pelos marinheiros. A essas 

aves são comparados os poetas, que também voam, assombrando a tempestade e rindo, 

esquivando-se dos arqueiros, mas, que, em solo e em meio às vaias, não podem andar 

com asas gigantes e desajeitadas. Trata-se de um poema alegórico discutindo a questão 

da inadequação da arte diante do senso comum e que traz também em si um tom 

amargo, prenunciando a destruição da arte em tempos modernos.  

Em outros poemas da coletânea, ainda, como “Le Léthé” [O Letes], o tema da 

morte aparece como destino almejado pelo poeta, ou seja, sonha-se com a morte, com a 

destruição diante de um mundo em que o poeta deixa de ter função, tema esse presente 

em “Tableaux Parisiens” [Quadros Parisienses], uma das partes de Les Fleurs du Mal e 

à qual Walter Benjamim (1989) dedicou um longo ensaio, depois retomado por Dolf 

Oehler (1997). Diante de um mundo cada vez mais fragmentado e rápido, marcado pela 

crescente mercantilização e mecanização das relações, não haveria mais espaço para a 

arte. Tal um albatroz deslocado, o poeta sonha com a morte, talvez seu único refúgio. O 

livro fecha com essa sensação, a de que nem o vinho, nem o sexo, nada pode suplantar a 

dor da perda da beleza da arte e só resta ao poeta a morte, a destruição. O tom 

dominante da coletânea é, portanto, o do macabro, do soturno, do domínio do mal.  

Tal é também, em grande escala, a toada de Petits Poëmes en Prose, 

originalmente publicados de forma completa e em livro em 1869. Os poemas em prosa 

constitutivos dessa coletânea funcionam como pendants, ou seja, o outro lado da mesma 

moeda de Les Fleurs du Mal. Em vários casos, a temática é retomada e os mesmos 

títulos, ou versões sutilmente modificadas, aparecem aqui, embora a forma mude: de 
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sonetos com versos alexandrinos, passe-se ao poema em prosa, gênero recém criado na 

França do século XIX. Também aqui impera o tom macabro, o soturno, o maléfico, o 

satânico, como em “Assomons les Pauvres” [Espanquemos os Pobres], “La Soupe et le 

Nuage” [A sopa e a Nuvem] ou “Le Mauvais Vitrier” [O Mau Vidraceiro], poemas em 

que o eu lírico nos traz um sadismo perturbador, elemento que Les Fleurs du Mal não 

aborda com tanta intensidade.  

Se o volume de poemas em prosa circulou no Brasil, e, mais importante para 

esta comunicação, se Machado de Assis o leu ou a ele teve acesso, não se sabe, mas o 

mesmo não pode ser dito de Les Fleurs du Mal. Em “A Nova Geração”, ensaio 

publicado originalmente na Revista Brasileira, vol. II, em dezembro de 1879, Machado 

discute longamente acerca do estatuto da poesia brasileira de seu tempo, criticando 

alguns, enaltecendo outros. Em comum a vários poetas de então, o desejo, segundo 

Machado, de imitar os grandes ícones franceses, como Vigny, Baudelaire e Victor 

Hugo, quer pela observação arguta, quer pela métrica, quer pela temática. No entanto, 

Machado deixa claro o problema com tal imitação no caso baudelairiano, pois se corria 

o risco de aclimatá-lo como realista, com demasia de crueza nos detalhes, a exemplo do 

que um poeta como Foutoura Xavier fazia. Retomando as palavras do próprio poeta 

francês acerca do realismo, para quem tal alcunha era “cette grossière épithète” [este 

epíteto grosseiro] (ASSIS, [1879]2015, p.1232), Machado logo percebe o lado satânico 

de Baudelaire e critica tal tradição rasa de imitação: “Satânico, vá; mas realista o autor 

de D. Juan aux enfers e da Tristesse de la lune!”(p.1234). Citando Baudelaire 

nominalmente onze vezes e a sua coletânea duas vezes (já com título em português) ao 

longo do texto, Machado faz um exercício de crítica comparatista, mostrando como 

poetas como Teófilo Dias dele se aproximam, como lidam com essa tradição. Tal 

exercício deixa, sem dúvidas, bastante claro o quanto Machado conhecia Les Fleurs du 

Mal, cujos poemas cita em francês no corpo do ensaio.  

Assim, ao contrário do que a crítica vem defendendo nos últimos anos, acredito 

que Baudelaire tenha tido uma presença maior na obra machadiana, para além do que se 

vê nesse ensaio. Estudos como o de Jean- Michel Massa (2009) e Gilberto Pinheiro-

Passos (2013), por exemplo, tendem a ver apenas o papel de tradutor e intermediário 

cultural de Baudelaire no contato da obra de Edgar Allan Poe por parte de Machado, por 

exemplo. Teria sido apenas em “A Nova Geração” o único momento em que Machado 

cita, de forma explícita, a obra baudelairiana e, mesmo assim, não para falar de si ou de 
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suas obras, mas sim para analisar e criticar poetas a ele contemporâneos no Brasil? Mas 

será que isso impede que haja outra forma de se perceber o que chamo aqui de presença 

da voz baudelairiana na obra do brasileiro? Se sim, de fato, não se encontram outras 

alusões ou citações diretas do poeta francês nos textos machadianos – saliente-se que 

Machado tinha o hábito de citar autores de cabeceira, como o próprio Poe e 

Shakespeare, para ficarmos no mundo anglófono, quer em termos de epígrafes, quer 

nominalmente em seus textos, em meio a eles, ou com alusões indiretas, com 

personagens homônimos e situações semelhantes -, será que Baudelaire também não 

teria uma presença, ainda que indireta, na obra machadiana?  

A meu ver, sim, acredito ser possível ver justamente esse Baudelaire satânico ou 

mesmo macabro em alguns contos machadianos. Passemos, pois, a um exemplo, o caso 

do conto “Um Esqueleto”. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, entre 

outubro e novembro de 1875, o conto começa como um relato corriqueiro, em encontro 

de alguns amigos, em meio à noite escura e prenunciando tempestade. A conversa gira 

em torno de trivialidades e indiferente à mudança de tempo, “tão entretidos estavam 

todos em discutir os diferentes sistemas políticos, os méritos de um artista ou de um 

escritor, ou simplesmente em rir de uma pilhéria intercalada a tempo” (ASSIS, 2015, p. 

1314). De repente, falam da língua alemã e um deles, mais à frente nomeado Alberto, 

relembra quem havia lhe ensinado o idioma, o doutor Belém, homem inicialmente 

descrito como excêntrico em suas vestimentas, dono de um vasto conhecimento e autor 

de livros jamais publicados. Morador de Minas, havia tentado a sorte de escritor no Rio 

de Janeiro e almejado o reconhecimento científico internacional em Paris, mas ambas 

tentativas foram frustradas. Para ilustrar sua excentricidade, Alberto passa então a 

contar aos amigos o episódio do esqueleto. De repente, estamos diante de uma narrativa 

em moldura ou de uma história dois, como descreve Piglia (2004) acerca da teoria do 

conto. Todos fazem silêncio e, à meia-noite, em meio à “noite [...] escura; o mar batia 

funebremente na praia. Estava-se em pleno Hoffmann” (p. 1315). Sutilmente os amigos 

e nós, leitores, somos imersos em outro universo, o do soturno fantástico, com requintes 

góticos.  

O narrador em terceira pessoa assim descreve a aparência de Belém:  

 

O Dr. Belém era um homem alto e magro; tinha os cabelos grisalhos e 

caídos sobre os ombros; em repouso era reto como uma espingarda; 

quando andava curvava-se um pouco. Conquanto o seu olhar fosse 
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muitas vezes meigo e bom, tinha lampejos sinistros, e às vezes, 

quando ele meditava, ficava com olhos como de defunto.  

Representava ter sessenta anos, mas não tinha efetivamente mais de 

cinquenta. O estudo o abatera muito, e os desgostos também, segundo 

ele dizia, nas poucas vezes em que me falara do passado, e era eu a 

única pessoa com quem ele se comunicava a esse respeito. Podiam 

contar-se-lhe três ou quatro rugas pronunciadas na cara, cuja pele era 

fria como o mármore e branca como a de um morto. (p. 1315) 
 

No entanto, para além de uma aparência soturna e macabra, o leitor fica sabendo 

que o Dr. Belém tinha algo bastante insólito em casa, dentro de um armário: o esqueleto 

da primeira esposa. Novamente casado, desta vez com D. Marcelina, e muito amigo de 

Alberto, seus almoços e jantares causavam muito espanto, pois insistia em ter a 

companhia da primeira esposa à mesa, o que angustiava a todos, menos a ele, pois 

achava muito normal poder tê-la sempre por perto. Dizia, inclusive, que, se Marcelina 

se fosse antes dele, seu esqueleto faria companhia ao outro. Se no início do casamento, 

Marcelina aparentava felicidade e conseguia influenciar o marido em termos de 

vestimenta, este avisava que era o máximo que poderia acontecer.  

 

— Veste-me como quiseres, dizia ele à mulher; o que não poderás 

fazer nunca é mudar-me a alma. Isso nunca.  

— Nem quero.  

— Nem podes. (p. 1318) 

 

Ao longo da narrativa, Alberto afirma que tal felicidade começou a mudar e que 

Belém passou a jantar com a esposa e, em lugar de destaque à mesa, com o esqueleto 

também. A cena horripilante se repetiu, mesmo com Alberto tentando demover seu 

amigo de tal gosto insólito. Aos poucos, foi se apiedando da cada vez mais tristonha D. 

Marcelina, sempre subserviente ao marido, e dela se aproximando. Em um jantar 

costumeiro, Belém resolveu contar a sua mulher e ao amigo a causa da morte da 

primeira esposa:  

  

—Minha mulher era muito amada de seu marido; não admira, eu sou 

todo coração. Um dia porém, suspeitei que me houvesse traído; 

vieram dizer-me que um moço da vizinhança era seu amante. 

Algumas aparências me enganaram. Um dia declarei-lhe que sabia 

tudo, e que ia puni-la do que me havia feito. Luísa caiu-me aos pés 

banhada em lágrimas protestando pela sua inocência. Eu estava cego; 

matei-a. (p. 1322) 
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O espanto e o terror tomaram conta da cena, embora Belém tenha, na sequência, 

lhes dito que a suspeita tivesse sido infrutífera, pois Luísa era inocente. Por conta disso, 

passara a ostentar seu esqueleto em casa. Embora tivesse resolvido nunca mais voltar à 

casa deles, Alberto continuou se fazendo presente. Depois de certo tempo, Belém viajou 

sozinho para um lugar ermo, no meio do mato para, tempos depois, escrever pedindo 

que sua esposa e Alberto fossem ao seu encontro. Para não irem sozinhos, temerosos da 

situação toda, a irmã e o cunhado foram junto, por medo. Ao chegarem lá, Belém 

ostentou o esqueleto, para assombro de todos, e friamente disse que sabia que Alberto e 

Marcolina se amavam, mas que não iria lhes causar mal algum e iria embora com a 

única mulher que o amara, Luísa. E assim o fez. A história macabra termina, no entanto, 

com uma reviravolta inesperada e “a pena da galhofa” – para nos remetermos à 

expressão usada pelo próprio Machado em Memórias Póstumas de Brás Cubas ([1881] 

2015, p.599), no seu prólogo “Ao leitor”. No conto em questão aqui temos: 

 

Alberto acabara a história. 

 — Mas é um doido esse teu Dr. Belém! exclamou um dos convivas 

rompendo o silêncio de terror em que ficara o auditório. 

 — Ele doido? disse Alberto. Um doido seria efetivamente se 

porventura esse homem tivesse existido. Mas o Dr. Belém não existiu 

nunca, eu quis apenas fazer apetite para tomar chá. Mandem vir o chá. 

 É inútil dizer o efeito desta declaração. (p. 1325) 
 

Assim, “Um Esqueleto” apresenta, a nosso ver, ambientações, figurações de 

personagens, eventos que ecoam o universo macabro, soturno e satânico que 

encontramos nos textos líricos e em poemas em prosa baudelairianos. A casa do Dr. 

Belém, com seus móveis soturnos, ambiente sombrio e a presença constante do 

esqueleto da primeira mulher, à mesa, bem como o cenário final do conto, um lugar 

ermo, no meio do mato, parecem remeter ao que  se encontra em várias obras do escritor 

francês, como “Une Charogne [Uma carniça], por exemplo. A espacialidade é tétrica, 

construída de forma a auxiliar a criação da atmosfera de horror do conto, conforme 

apontam os estudos de Botting (1996), Punter & Byron (2004) e Cavallaro (2002)  

acerca do gótico. Do mesmo modo, o eu lírico do poema baudelairiano descreve a 

carcaça como algo repugnante, tanto em termos de aparência quanto odor, carniça que 

os jovens amantes encontram em meio a um passeio idílico. Baudelaire, nesse sentido, 

mescla um evento amoroso e aparentemente corriqueiro com requintes de crueldade 

macabra e satânica, como apontam diversos estudiosos de sua obra, dentre os quais 
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podemos elencar Ruff (1955); Toumayan (1987) e Moncel (1993), além do próprio 

Machado em seu ensaio “A Nova Geração” (op.cit). Portanto, tanto no conto aqui 

analisado quanto na obra baudelariana, podemos apontar a forte presença do mal e do 

macabro perpassando os eventos narrados e a espacialidade descrita.  

A própria personagem principal do conto é delineada com figuração macabra e 

viés de torturador, obrigando o narrador e D. Marcelina a conviverem com o esqueleto e 

levando-os ao limite, na cena em que o leitor parece antever um segundo crime prestes a 

ser cometido. Tal figuração de personagem também pode ser vista, por exemplo, no 

narrador do poema baudelairiano “Le Mauvais Vitrier” [O mau vidraceiro], que, do alto 

do sexto andar do imóvel em que morava e diante do enfado e repentina irritação 

provocados pela visão de um vidraceiro na rua carregando vidraças para venda de porta 

em porta, decide atraí-lo escada acima apenas para empurrá-lo de volta e, não satisfeito, 

ainda arremessa um objeto para estilhaçar qualquer vidro ainda intacto, e lhe causar 

prejuízo material, assim satisfazendo a seu rompante de ira diabólica, como o próprio 

narrador do poema em prosa classifica seus atos.  

No entanto, o conto machadiano termina com final inesperado, mais leve e 

satírico do que pode ser visto nos escritos baudelairianos. Afinal, nada tinha, de fato, 

acontecido, não havia nenhum Dr. Belém nem esqueleto algum, já que tudo não tinha 

passado de invenção do narrador do conto à hora do chá, para atrair a atenção das 

demais personagens: “Mas o Dr. Belém não existiu nunca, eu quis apenas fazer apetite 

para tomar chá. Mandem vir o chá. É inútil dizer o efeito desta declaração” (op.cit. p. 

1325). Temos aqui, nesse sentido, um final que aponta para a pena irônica machadiana 

muito mais do que para a poética baudelairiana. Em vez de finais macabros e com 

requintes de ironia melancólico-pessimistas apresentados pelo escritor francês, como 

nos exemplos aqui brevemente citados, em Machado parece ocorrer algo diverso, a 

nosso ver: na medida em que parece trazer a presença baudelairiana para dentro de seu 

universo narrativo, encaixa-a em tom muito diferente daquele que ecoa. Nesse sentido, 

temos aqui o que denominamos de uma presença baudelairiana, tanto em termos de 

espacialidade gótico-macabra ou até mesmo satânica quanto de figuração de 

personagens perversas e fazendo o papel de algozes, presença essa antropofagicamente 

deglutida (cf. PERRONE-MOISÉS,1999) e aclimatada (cf. AMARAL, 1996) para 

dentro de seu projeto literário. 
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O NÃO-LUGAR DO CONTO “COISAS”, DE JOSÉ SARAMAGO, NA 

LITERATURA FANTÁSTICA 

 

Rosângela Soares de Lima (UFC) 
1
 

 

Resumo: O artigo toma como objeto de investigação o conto Coisas, publicado no livro Objecto 

quase (1978). Objetiva-se focalizar a escrita saramaguiana para além de seus romances, 

possibilitando assim um espaço para a discussão teórica sobre o seu trabalho com o gênero 

conto. Também se analisam as armadilhas que o conto Coisas cria para o leitor que busca 

rotular o texto no gênero fantástico, bem como em qualquer outro tipo de narrativa e por fim, 

elaborar uma das muitas possíveis interpretações que o conto possibilita. O referencial teórico 

será constituído por análises sobre o gênero conto elaboradas por Magalhães Junior (1972) e 

Ricardo Piglia (2004) e por estudos sobre o fantástico, postulados por David Roas (2014). 

Palavras-chave: José Saramago; Gênero Conto; Discurso fantástico  

 

O gênero conto 

Buscamos aqui ressaltar a pluralidade do gênero conto ressaltando o seu merecido 

espaço na literatura e suas aproximações e diálogos com o discurso fantástico. O conto é 

umas das produções artísticas literárias mais antigas entre as produções culturais 

humanas, existindo mesmo entre os povos que não faziam uso da linguagem escrita, e a 

disseminação dessas histórias se davam pela oralidade. Quando transpostos para a 

escrita, os contos anônimos foram na maioria das vezes, feito por escritores que 

buscavam ampliar e embelezar as histórias. É o que afirma Magalhães Junior em A arte 

do conto:  

 

Os que reduziram os primeiros contos orais à forma escrita limitaram-

se, em geral, a recolher criações anônimas, que outros, mais tarde, ao 

reescrevê-las, à sua maneira, procurariam ampliar, enriquecer e 

embelezar, seguindo à risca o velho provérbio: quem conta um conto, 

aumenta um ponto. (MAGALHÃES JUNIOR, 1972, p. 10). 

 

O gênero conto surgiu com os primeiros povos, não se trata de uma criação nova, 

é, portanto, uma criação imanente ao homem, assim como todas as artes. O contar é a 

forma mais eficiente de conservar as histórias e seus ensinamentos, que, na maioria das 

vezes, pregam a moral e chamam a atenção para o comportamento humano. Realizemos 

agora um salto temporal no que concerne aos conceitos sobre o conto, posto que 

devemos nos ater aos limites colocados nesse artigo. 

                                                           
1
 Graduada em Letras (UFC), Mestranda em Literatura Comparada (UFC). Contato: 

rosangelasoaresdelima@hotmail.com. 
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Muitos foram os teóricos que apontaram diferentes visões sobre as características 

estruturais do conto, um deles foi o grande representante do conto moderno Edgar Allan 

Poe. Este escritor norte-americano foi um dos precursores a reconhecer as 

possibilidades criativas que o conto permite, elaborando ensaios a este respeito. Para 

Poe, a concisão e a unidade de efeito são pontos fundamentais do conto. Poe chega 

mesmo a considerar o conto como uma forma superior ao romance. Sobre a brevidade 

da narrativa do conto afirma: 

 

O romance comum tem suas objeções, devido à sua extensão, pelos 

motivos já citados em destaque. Como não pode ser lido numa 

assentada, perde, é claro, a imensa força derivada da totalidade. Os 

interesses do mundo que intervêm durante as pausas da leitura 

modificam, desviam, anulam, em maior ou menor grau, as impressões 

do livro. Porém, a simples detenção da leitura por si só seria suficiente 

para destruir a verdadeira unidade. No conto breve, no entanto, o autor 

pode levar a cabo a totalidade de sua intenção, seja ela qual for. 

Durante a hora de leitura, a alma do leitor está nas mãos do escritor. 

(POE, 2004, p. 14). 

 

A citação acima faz parte da segunda resenha escrita por Edgar Allan Poe (2004) 

sobre Twice-told tales, de Nathanael Hawthorne, publicada em maio de 1842. O escritor 

deixa claro, segundo sua concepção, a superioridade do conto, posto que a excessiva 

extensão deva ser evitada, sendo esse o modo assertivo de uma composição narrativa 

que prende o leitor. A teoria de Poe é assertiva quando abre caminho para o conto 

moderno com sua ideia de unidade de efeito, contudo quando toma o fator extensão 

como decisivo medidor de qualidade do conto, sua teoria torna-se questionável. Um 

bom conto não pode ser medido por sua extensão, ou pelo tempo de leitura que esse 

texto irá exigir do leitor. Temos essa comprovação nos contos que surgiram e que 

continuam a surgir após as teorizações de Poe sobre o conto. A respeito da extensão do 

conto, Magalhães Junior (1972) comenta: 

 

Uma das formas mais simplistas para distinguir entre o conto e o 

romance é a que toma como ponto de referência a extensão de um e de 

outro. Em face de tal critério, uma história longa é um romance. Se 

breve, é um conto. Se é tamanho médio, é uma novela. Era assim que, 

século passado, o famoso dicionarista francês Maximilien Paul Émile 

Littré definia. (MAGALHÃES JUNIOR, 1972, p. 11). 
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Como coloca Magalhães Junior, esse tipo de classificação é simplista, já que 

encontramos contos contabilizando 37 páginas (conto Coisas, de Saramago). Desta 

forma, o que nos cabe é aceitar o que afirmou Mário de Andrade e que Magalhães 

(1972, p. 12) relembra em seu livro: “conto é tudo o que o autor diz que é conto”. Não 

se trata de aceitar cegamente uma verdade colocada pelo escritor, todavia, o ideal é 

buscar uma definição mais elástica e que não se restrinja a questões meramente 

estruturais.  

Designamos o objeto de analise desse artigo como conto, seja devido a sua 

conjuntura narrativa com foco em um único episódio, seja por ser classificado pelo 

escritor como narrativa curta, ou mesmo pela receptividade do leitor que o vê dessa 

maneira.  Cabe aqui ainda colocar a conceituação de Ricardo Piglia (2004) a respeito do 

conto clássico. Ele defende que a forma do conto clássico é dupla, pois este sempre 

conta duas histórias. No seu livro Formas breves (2004) no capítulo intitulado Teses 

sobre o conto, o argentino discorre: 

 

O conto clássico (Poe, Quiroga) narra em primeiro plano a história 1 

(o relato do jogo) e constrói em segredo a história 2 (o relato do 

suicídio). A arte do contista consiste em saber cifrar a história 2 nos 

interstícios da história 1. Um relato visível esconde um relato secreto, 

narrado de um modo elíptico e fragmentário. O efeito de surpresa se 

produz quando o final da história secreta aparece na superfície. Cada 

uma das duas histórias é contada de modo distinto. Trabalhar com 

duas histórias quer dizer trabalhar com dois sistemas diferentes de 

causalidade. Os mesmos acontecimentos entram simultaneamente em 

duas lógicas narrativas antagônicas. Os elementos essenciais de um 

conto têm dupla função e são empregados de maneira diferente em 

cada uma das duas histórias. Os pontos de interseção são o 

fundamento da construção. (RICARDO PIGLIA, 2004, p. 89). 

 

Piglia afirma que o conto clássico é uma narrativa que encerra uma história 

secreta, o contista se utiliza de estratégias que buscam criar o tema central de maneira 

cifrada. Se o escritor faz uso de uma palavra aparentemente desnecessária, aplica 

adjetivações demasiadas, realiza acréscimos de uma referência, pode-se ter certeza que 

ao final da trajetória da narrativa veremos que sua aplicação foi essencial. O autor 

também defende que essa história cifrada é o ponto central da forma do conto e de suas 

futuras variantes.  
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Já no conto moderno, segundo o escritor argentino, não há mais com tanta 

frequência a presença de um final surpreendente, busca-se trabalhar a “tensão entre as 

duas histórias sem nunca resolvê-la. A história secreta é contada de um modo cada vez 

mais elusivo”. (RICARDO PIGLIA, 2004, p. 91). No capítulo seguinte intitulado, 

Novas teses sobre o conto, Piglia chega à conclusão de que o conto sempre irá se 

encerrar com uma ambiguidade, seja com um efeito de clausura, seja com uma 

inevitável surpresa, sua conclusão se baseia nas leituras de muitos contos, entre eles os 

escritos por Borges. A conceituação de Piglia, mesmo sendo a respeito dos contos 

clássicos, a exemplo, os desenvolvidos por Poe e Quiroga, é aplicável à narrativa de 

Coisas, uma vez que temos o desenrolar de duas histórias.  

Vejamos como se desenvolve a ideia de Piglia no conto analisado. O conto narra 

em primeiro plano a história 1 (o relato de moradores sobre uma cidade na qual os 

objetos desaparecem como se nunca tivessem existido) e constrói em segredo a história 

2 (os homens haviam sido postos no lugar das coisas). Saramago cifra a história 2 nos 

espaços da história 1. Todavia, por ser uma narrativa moderna, o enredo não cifra 

completamente tudo, temos algumas partes do mistério exposto com naturalidade, o 

narrador vai oferecendo uma história secreta com fatos de uma história visível, até 

mesmo previsível, não deixando, contudo, o conto ter um fim esquivo. Esse é um dos 

principais fatores que prende o leitor do conto Coisas, as pistas deixadas na narrativa 

vão deixando claro que se trata de uma reificação humana, que existe um demasiado 

controle do governo sobre aquela sociedade e que o final possivelmente será a rebelião 

desses Objcetos quase contra os homens, cujo final será calamitoso. No entanto, somos 

surpreendidos com a forma que o final é construído e com as indagações que ficam, não 

garantindo uma única interpretação conclusiva para o conto.    

O discurso fantástico na escrita Saramaguiana: o caso Coisas 

Conhecido principalmente como romancista, José Saramago é ovacionado no 

cenário literário nacional e internacional por leitores e críticos. O livro Objecto quase 

(1994), publicado em 1978, é composto por seis contos (Cadeira, Embargo, Refluxo, 

Coisas, Centauro e Desforra). Como nosso objetivo é analisar o conto Coisas, não nos 

atentaremos aos demais contos da obra, uma vez que seria necessária uma pesquisa mais 

ampla.  
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As obras escritas por Saramago dificilmente irão se enquadrar em uma única 

categoria de classificação. Existem aqueles que defendem seus textos pertencendo ao 

realismo maravilhoso, ao fantástico, ao neorrealismo etc. É fato que como todo escritor, 

Saramago teve diferentes momentos de escritas. Se a obra Memorial do convento (2013) 

é comumente reconhecida como romance histórico, não se pode negar o realismo 

maravilhoso presente na atmosfera exótica que envolve a personagem central 

denominada Blimunda. Situação igual se aplica a outras obras, como em O homem 

duplicado (2002) com suas passagens por uma cidade moderna e permeada de insólito. 

O conto Coisas trata sobre um funcionário público que é solteiro e vive sozinho 

em um apartamento (algo muito apropriado para uma narrativa fantástica. Já que a 

solidão reforça o caráter sombrio de presenças insólitas e contribui para o descrédito da 

situação vivenciada pela protagonista). Seu apartamento localiza-se em uma cidade 

cujos objetos (de todos os tipos, incluindo o apartamento) começam a desaparecer 

misteriosamente, as pessoas que vivem nesse local são divididas em castas (hierarquia 

demarcada por letras em ordem alfabética) e algumas confiam firmemente no governo e 

na solução que ele dará ao problema que assola o local.   

A história começa descrevendo o “incidente com a porta” que ocorreu com a 

nossa personagem central. Ao entrar no prédio em que trabalha e passar por uns dos 

setores, acaba por machucar a mão em uma porta. O funcionário se direciona para a 

enfermaria e recebe um tratamento rápido e avançado, aplica um líquido incolor de 

secagem rápida que toma a cor da pele. Já temos nessa parte uma pista do tempo da 

narrativa, ela se passa em uma época futurística, visto que além do fato de não usar 

curativos tradicionais, notamos em outros períodos um avanço científico, por exemplo, 

como na área da saúde, cujo tratamento foge do convencional:  

 

“a película biológica era impermeável à água: actuava como uma 

outra pele regeneradora dos tecidos orgânicos e, tal como a pele, 

respirava. Um homem gravemente queimado não morreria se fosse 

possível cobri-lo logo com o líquido biológico (...). (SARAMAGO, 

1994, p.79).  

 

Temos, pois um simples relato de uma personagem que se machucou em uma 

porta e foi atendido sem grandes alardes. Entretanto, o caso seria banal se não ocorresse 

o seguinte diálogo: 
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O médico observou-o imediatamente, mas não fez diagnóstico. (...) 

Estou a aplicar injecções de hora a hora. Por enquanto, não noto 

diferença. E está na altura de outra injecção. Preparou a seringa, 

aspirou para dentro dela o conteúdo duma grande ampola e espetou 

rapidamente a agulha no sofá. — E se não ficar bom? — perguntou o 

funcionário. — O médico dirá. Este é o tratamento específico. Quando 

não resulta, caso perdido, volta para a fábrica. (SARAMAGO, 1994, 

p.68-69). 

 

Ao lermos esse diálogo notamos algo incomum: o tratamento dado ao sofá. Por 

apresentar “defeito” de fábrica, o móvel é levado para enfermaria como se fosse um ser 

humano. No decorrer da narrativa presenciamos ações semelhantes feitas a outros tipos 

de objetos. O que nos surpreende é que os defeitos incomuns apresentados e o modo 

como eles são resolvidos não assustam os personagens e estes veem as coisas como algo 

natural. Com estes períodos podemos presenciar o discurso do realismo maravilhoso. 

Sobre esse tipo de discurso David Roas em sua obra A ameaça do fantástico: 

aproximações teóricas, explica que:  

 

O “realismo maravilhoso” propõe a coexistência não problemática do 

real e do sobrenatural em um mundo semelhante ao nosso. (...) O 

realismo maravilhoso se vale de uma estratégia fundamental: 

desnaturalizar o real e naturalizar o insólito, isto é, integrar o ordinário 

e o extraordinário em uma única representação do mundo. Assim, os 

acontecimentos são apresentados ao leitor como se fossem 

corriqueiros. (ROAS, 2014, p.36). 

 

 Mesmo que a tipologia realismo maravilhoso seja aplicada a obras latino-

americanas, seria simplório não permitir afirmar a presença desse, escolhendo apenas 

um critério de fator extra textual. A colocação de Roas (2014) é aplicável ao conto, uma 

vez que, a narrativa contagia o leitor com um tom de familiaridade, a cidade, as pessoas, 

a rotina, tudo é como conhecemos e aceitamos como real e normal. O insólito é inserido 

como algo possível naquele contexto, no mundo criado pela e para a narrativa. A cidade 

criada no conto não é completamente diferente da nossa, o diferencial é que o 

“anormal” nos aparece como parte daquela realidade. O que reforça a presença do 

discurso do realismo maravilhoso é a falta de espanto do narrador e dos personagens 

diante dos fatos assombrosos que acontecem. É o que ocorre no período abaixo: 
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À distância, o funcionário viu o marco postal onde deveria meter a 

carta. Pensou: « Não posso esquecer-me outra vez.» Um grande 

camião coberto virou a esquina próxima, passou por ele. (...) O camião 

acabou de passar. O marco postal desaparecera. O funcionário supôs 

que se tinha desorientado. (...) Olhou em redor, surpreendido, mas 

também surpreendido por não se sentir assustado. Apenas uma 

inquietação vaga, talvez nervosismo, como quem está diante de um 

problema de raciocínio cuja solução por pouco escapa. Não havia 

qualquer marco postal nem vestígio dele. (SARAMAGO, 1994, p.74). 

 

O funcionário mesmo afirma com sua reflexão que não se assustara com o 

fenômeno, que tal situação poderia ser resolvida com um correto raciocínio lógico, 

como a busca de uma solução por meio de um cálculo matemático. Na cena seguinte, 

ele é abordado por uma senhora que procura o marco, ela age da mesma maneira, segue 

adiante sem preocupação, apenas irritada por ter de ir atrás de outro para postar sua 

correspondência.   

E se quisermos analisar o conto pelas características de um discurso fantástico 

contemporâneo, seria aplicável? A resposta é sim. Basta lembrarmo-nos de como 

funciona o seu processo e serão visíveis seus recursos na narrativa. Para Roas (2014, 

p.67), “o que caracteriza o fantástico contemporâneo é a irrupção do anormal em um 

mundo aparentemente normal, mas não para demonstrar a evidência do sobrenatural, e 

sim para postular a possível anormalidade da realidade (...)”. Essa anormalidade como 

forma de questionar esse mundo que temos como realidade ocorre no período abaixo:  

 

(...) Arrumou o prato e a frigideira, e quando se dispunha a colocar o 

copo ao lado dos outros dois que tinha, notou um espaço vazio no 

armário. Ao princípio não conseguiu recordar-se do que ali estivera 

antes. Ficou de boca aberta, com o copo na mão, a procurar na 

memória, a tentar perceber. Era isso: o jarro grande, de que raramente 

se servia. Pousou devagar o copo ao lado dos outros, fechou a porta do 

armário. (...) Procurou-o por toda a cozinha, movendo os objetos com 

maior cuidado, olhando-os fixamente, um por um, até aceitar três 

evidências: o jarro não estava onde o deixara, não estava na cozinha, 

não estava em parte alguma da casa. Logo, desaparecera. 

(SARAMAGO, 1994, p.79). 

 

A personagem vivencia uma realidade incompreensível para o seu raciocínio, 

nenhum esquema racional explica o que ocorreu em seu apartamento. A definição de 

Roas (2014), sobre o fantástico contemporâneo vai ao encontro do que ocorre na 

narrativa aqui estudada. Não é produzir incerteza perante o real, mas tensão, já que a 
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ideia de real não é mais natural ou certa, a incerteza é colocada em relação ao mundo. 

Essa incerteza diante do real deixa apenas a dúvida para a personagem e para o leitor 

sobre o que é real e irreal, fica apenas a interrogação: O que justificaria os 

desaparecimentos desses objetos?  

Contudo, se não quisermos classificar o conto nem como realismo maravilhoso e 

nem como fantástico, não podemos afastá-lo da presença desses. Acontecimentos 

inexplicáveis (sumiço dos objetos, a película curativa que ganha vida), a ambientação (a 

maior parte da história acontece à noite e os objetos apenas desaparecem nesse horário), 

descrição minuciosa dos objetos e espaços. Todos esses referenciais se realizam pelo 

discurso fantástico.  

Questões suscitadas pela leitura 

A palavra chave do conto é reificação, ou seja, a transformação do trabalhador em 

mercadoria. O trabalhador passa por um processo de coisificação, sendo visto como 

uma coisa, como parte de sua produção. Esse processo é um reflexo do fato de que tudo 

no mundo moderno tem se tornado mercadoria: valores, status e sentimentos são agora 

produtos comercializáveis. Lukács, em sua obra História e consciência de classe: 

estudos de dialética marxista (2003) conceitua o processo de reificação como um dos 

resultados dos problemas fundamentais do caráter fetichista da mercadoria. O problema 

intensifica-se à medida que a reificação vivenciada pelo trabalhador no seu ofício 

começa a se disseminar em todas as esferas da vida social. Segundo Lukács: 

 

Com a moderna análise “psicológica” do processo de trabalho 

(sistema de Taylor), essa mecanização racional penetra até na “alma” 

do trabalhador: inclusive suas qualidades psicológicas são separadas 

do conjunto de sua personalidade e são objetivadas em relação a esta 

última, para poderem ser integradas em sistemas especiais e racionais 

e reconduzidas ao conceito calculador. (LUKÁCS, 2003, p. 201-202). 

 

Assim a vida passa a ser racionalizada para se adequar as ações objetivas da 

sociedade. Os sujeitos são inseridos em um individualismo manipulado pelo 

capitalismo. O que temos são espectadores passivos diante das ações repressoras dessa 

sociedade moderna. Esse é o ambiente social que incide na cidade do conto Coisas, 

como vemos nesse excerto:   
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Agora é preciso reconstruir tudo. E uma mulher disse: — Não 

tínhamos outro remédio, quando as coisas éramos nós. Não voltarão 

os homens a ser postos no lugar das coisas. (SARAMAGO, 1994, 

p.103). 

 

O funcionário do serviço de requisições especiais (sre), personagem sem nome 

próprio na história é identificado, assim como os demais personagens, pelo 

cargo/função que desempenha no trabalho. Ou seja, só é reconhecido como cidadão se 

for um ser que produz e consome. No livro esses cidadãos são chamados de utentes, isto 

é, aqueles que possuem ou desfrutam de alguma coisa pelo direito de uso. A anestesia 

do homem contemporâneo diante do absurdo existencial é frequente no conto: 

 

A regularidade do seu qüotidiano fora afectada pelos acontecimentos, 

sobretudo pelo desaparecimento do marco postal, que o fizera perder 

algum tempo. Em geral, tinha tempo de ler o jornal todo, preparar um 

jantar simples e instalar-se em frente do televisor, a ouvir as notícias e 

a comer. Depois levava para a cozinha o prato, o copo e o talher, e 

regressava à cadeira confortável onde se deixava ficar, ora olhando 

ora dormitando, até ao fim da emissão. Perguntou a si mesmo como 

faria hoje, e não pensou em procurar resposta”. (SARAMAGO, 1998, 

p. 39, grifo nosso). 

 

Anula-se a existência em função de uma sociedade focada no trabalho maquinal. 

Ele se vê como uma engrenagem defeituosa que pode atrapalhar todo o processo 

maquinário. “Como consequência do processo de racionalização do trabalho, as 

propriedades e particularidades humanas do trabalhador aparecem cada vez mais como 

simples fontes do erro (...) e a cujas leis ele deve se submeter”. (LUKÁCS, 2003, p. 

203). Com isso, o trabalhador toma uma postura de automatização e passividade, como 

se ele fosse também uma máquina.  

Em toda a história do conto a personagem central se vê como parte do sistema e 

anula suas vontades. Quando mostra o seu único desejo (alcatifar a casa), rapidamente 

coloca isso não como uma conquista individual, mas como um desejo que só poderá ser 

conquistado se conseguir ser parte maior do sistema do qual faz parte. Isso é efeito da 

estratificação social ilustrada na história. As pessoas são divididas em castas, essas 

castas não são totalmente herméticas como algumas que conhecemos em que ninguém 

entra ou sai de sua denominação (hindus), pois o indivíduo pode acender socialmente a 

depender do governo. Passando da classe H para a classe C, como é o desejo da 
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personagem central que acredita nessa possibilidade. “Abriu a mão, viu o seu H, 

imaginou um C no lugar dele, saboreou a visão do enxerto de nova pele que lhe fariam”. 

(SARAMAGO, 1994, p.80). Além do processo de reificação das pessoas, encontramos 

também a alienação, uma vez que se perde a identidade, a manipulação deste ser torna-

se fácil: 

 

As pessoas pareciam caminhar ao acaso, sem destino, limitavam-se a 

estender os braços e a mostrar a mão direita. Visto de cima, naquele 

silêncio, o espectáculo daria vontade de rir: os braços subiam e 

desciam, as mãos, brancas, com as manchas verdes das letras, faziam 

um aceno rápido e logo caíam, para alguns passos adiante se repetir 

todo o movimento. Eram como doentes de ideia fixa na alameda de 

um manicómio. (SARAMAGO, 1994, p.92). 

 

Por mais que seja nítida a manipulação (o uso das próprias pessoas pelo governo 

para monitorar os grupos subversivos e a censura das mídias para não se divulgar os 

casos de mortes), as pessoas acreditam que a solução será dada por esse governo ditador 

e que logo a situação se estabilizará. Eles não veem que o problema pelo qual estão 

passando, sumiço dos objetos, utensílios, máquinas e instalações (por abreviatura, 

oumis) são resultados das medidas impostas por essa governança que objetifica as 

pessoas. 

A solução elaborada pelos governantes é o bombardeamento de parte da cidade, 

uma saída militar. O que eles não esperavam era a contra ação dos humanos que haviam 

cansado de serem transformados em objetos (oumis). A humanização do ser humano é 

inserida através do insólito na narrativa.  

 

O homem e a mulher nus arrastaram o corpo para o interior do bosque. 

Outros homens e outras mulheres, também despidos, apareceram e 

rodearam o cadáver. Quando se afastaram, o corpo continuava 

estendido no chão, também completamente nu. Nem sequer os anéis, 

se os tivera. Nem sequer a ligadura Da ferida das costas da mão, 

correu um pouco de sangue, que logo estancou e começou a secar. 

(SARAMAGO, 1998, p. 53). 

 

O retorno ao orgânico se dá pela morte. Esses humanos encontram a vida através 

da negação do material. O plano subversivo é descoberto pelo funcionário do serviço de 

requisições especiais (ser), nosso protagonista. Ao direcionar-se para um morro afastado 

da cidade, buscando assistir o bombardeamento com uma visão melhor dos fatos, acaba 
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por ver os agentes transgressores do estado, pessoas nuas e que não carregavam as 

marcas de status nas mãos, imediatamente (como bom civil alienado que é) tenta 

denunciar aos demais civis que estavam nas proximidades, contudo ele é impedido por 

esses agentes, sendo morto, despido e escondido no interior do bosque: 

 

Por entre os ramos, via a gente da cidade que se aproximava 

rapidamente. Talvez estivessem já ao alcance da voz. Gritou: — 

Acudam! Há aqui oumis! O homem e a mulher voltaram-se de um 

salto e correram para ele. Ninguém mais o ouvira e não houve tempo 

para um segundo apelo. Sentiu as mãos do homem em volta do 

pescoço, e as mãos da mulher sobre a boca, apertando. E antes ainda 

tivera tempo de ver (como já sabia) que as mãos que o iam matar não 

tinham qualquer letra, eram lisas, sem mais nada que a pureza natural 

da pele. (SARAMAGO, 1994, p.102). 

 

A cidade é retomada pelos oumis, ou melhor, pelas pessoas que ainda mantinham 

suas individualidades e humanidade. Eles fazem surgir uma nova sociedade em que 

antes eram apenas objetos, as pessoas tomam suas verdadeiras formas, a multidão se 

multiplica e com o nascer do sol, Saramago alegoricamente mostra que o recomeço é 

possível a cada dia.  

Considerações finais 

Foi possível observar que, o gênero conto não é uma produção inferior aos outros 

gêneros. Trata-se de uma produção textual que possibilita ao escritor desenvolver 

histórias em uma forma que prende o leitor, não por ser apenas um gênero “curto” como 

entendido em teorizações anteriores, e sim por ser um espaço em que o contista procura 

delimitar seu foco com uma problemática cuja solução deve alcançar uma criatividade 

digna ao clímax.  

Comprovou-se também que o conto Coisas está permeado do discurso fantástico, 

haja vista não sendo a classificação do conto em um gênero o mais relevante, dado que 

as interpretações que o conto possibilita por meio do discurso fantástico garantem 

discussões frutíferas. Dentro da ficção, são trabalhados aspectos como a tirania, o poder 

social do povo, a reificação dos seres humanos e a consequente antropomorfização dos 

objetos. Com a inserção do discurso fantástico, o escritor amplia o referencial de leitura 

e abre um leque de sentidos implícitos em um conto que problematiza a vida do homem 

em sociedade, inclusive na contemporaneidade. 
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UMA RECEPÇÃO DO INSÓLITO DA OBRA “A SMALL KILLING” (1991) DE 

ALAN MOORE E OSCAR ZÁRATE 

 

Suellen Cordovil da Silva (UNIFESSPA/UFSM/CAPES) 1 
 

Resumo: A obra A Small Killing (1991), de roteiro de Alan Moore e do argentino desenhista 

Oscar Zárate, elaboraram uma história no final dos anos 1980 com o personagem principal 

Timothy Hole que foi um publicitário de sucesso em seu tempo. Todorov (1992) compreende 

que a hesitação é um ponto real e nos coloca diante de um dilema de acreditar ou não na 

narrativa fantástica. Esse processo se desenvolveu para uma narratologia do fantástico. Prada 

Oropeza (2006) aborda o modo do discursos do gênero literário como o insólito. Dessa forma, o 

modo da narrativa é muito mais complexo ao ser entrelaçado pelo estranho, a hesitação e o 

insólito na obra.  

Palavras- chave: Alan Moore; Oscar Zárate; Um pequeno assassinato; Fantástico; Insólito.  

 

 

Introdução 

 

 

A obra A Small Killing, de Alan Morre e Oscar Zárate, ganhou o.A Small Killing 

ganhou em 1994 o “Melhor Álbum Gráfico do Eisner Award”. Esse prêmio é intitulado 

Will Eisner Comic Industry Awards, comumente abreviado para o Eisner Awards, e é 

um prêmio dado a realizações criativas em histórias em quadrinhos americanas, às vezes 

referido como o equivalente ao Oscar da indústria de quadrinhos. 

Oscar Zárate nasceu em 1942, é um artista e ilustrador de quadrinhos argentinos. 

Estudou arquitetura e teve uma carreira de sucesso, em publicidade, na Argentina. Ele 

se mudou para a Europa em 1971 e começou seu trabalho como ilustrador para a revista 

britânica de quadrinhos Crisis. Ilustrou textos escritos por Richard Appignanesi, Alexei 

Sayle, Dylan Evans, JP McEvoy, Angus Gellatly e Rupert Woodfin. Na Graphic Novel, 

intitulada A Small Killing, podemos observar uma longa história de 112 páginas na 

tradução e na original com 92 páginas que contam sobre um executivo de propaganda 

de um refrigerante. Zárate desenvolve uma arte de construção dos desenhos e cores 

dentro de trama da HQ, ou seja, ele desenvolve uma variação de cores conforme ocorre 

o enredo relacionando com os aspectos psicológicos dos personagens. 

A obra A Small Killing trata sobre a vida do protagonista Timothy Hole que 

transita pelo período histórico de 9 de novembro de 1989, com a queda do muro de 
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Berlim e dezembro de 1991, com o fim da união soviética. Dentro deste contexto, 

Timothy Hole vive tempos de incertezas. Ele descreve quatro momentos importantes de 

sua vida em três lugares distintos, os quais são: Londres (1954-1964), Sheffield (1964-

1979), Londres (1979-1985) e Nova York (1985-1989). Timothy Hole vive assombrado 

por seu eu de infância como se ele fosse uma espécie de fantasma. Porém, ele vivenciou 

um passado aterrorizante que com o tempo parece vir à tona.  

A tradução da obra é de Marília Toledo, em 2017. Na edição publicada 

recentemente em São Paulo, pela a editora Pipoca & Naquim, contém um entrevista 

com Alan Moore e Oscar Zárate, intitulada “Anatomia de um assassinato” que apresenta 

semelhanças com a infância dos dois artistas ao longo da narrativa. A entrevista foi 

dirigida por Jaime Rodriguez durante os meses de junho a setembro de 2002, e foi 

alterada por Alan Moore e Anthony Johnston em maio de 2013. Essa entrevista será 

importante para a nossa interpretação, ao longo narrativa. Moore afirma que a obra não 

é autobiográfica. Mas, ele afirma que as suas obras podem apresentar alguns elementos 

fragmentados de sua vida. Essa obra foi a primeira que Moore não atribuiu artifícios de 

super-heróis e convidou Oscar Zárate para ser um dos criadores desta obra singular. A 

obra é psicológica, traz lembranças que atormentam como se fossem traumas. 

Alan Moore afirma que esta obra é uma das mais interessantes, por ser uma 

proposta de constante releitura. A obra tece uma crítica a sociedade de consumo da 

época (os anos 80) e tempos sombrios da política da Margaret Thatcher e Ronald 

Reagan, nos Estados Unidos. Thatcher e Reagan desenvolviam um neoliberalismo com 

uma ideia de melhor bem estar social e com um clima de domínio do capitalismo. 

O personagem Timothy Hole é uma pessoa da fragmentação da união soviética e 

produz propagandas para vender um refrigerante na Rússia, exemplificando o nível do 

capitalismo na época. Ele começa sendo perseguido por um garoto. Ele volta para sua 

terra natal, Yorkshire, na Inglaterra, para rever as ideias de trabalho e se depara com o 

seu passado mal resolvido. Ele busca uma espécie de redenção depois de ter participado 

de acordo, traição e problemas diários, em prol de sua carreira. Isso se torna algo 

aterrorizante e o protagonista é um ser complexo e a trama é intricada. Essa obra foi a 

primeira de Alan Moore sem nenhum personagem super-herói, após sua saída da DC 

Comics.  
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Para um melhor embasamento, discutiremos sobre a compreensão de literatura 

fantástica de Todorov (1992), Prada Oropeza (2006) e uma relevância por parte do leitor 

diante da abordagem da Estética da Recepção, apontada por Robert Jauss (1976), em 

seu primeiro capítulo do livro “A literatura e o leitor: textos de estética da recepção” 

com a tradução de Luiz Costa Lima. 

 

Estudos sobre o insólito da Literatura 

 

Podemos afirmar que Todorov (1992) compreende a hesitação como um ponto 

real e nos coloca diante de um dilema de acreditar ou não na narrativa fantástica. Esse 

processo se desenvolveu para uma narratologia do fantástico. Ao longo dos anos, essa 

construção teórica sobre a literatura fantástica tem ganhado novos horizontes 

interpretativos. Prada Oropeza (2006) aborda o modo dos discursos do gênero literário 

como o insólito. Ele apresenta a configuração semiótica do discurso fantástico – o que 

seria a hesitação para Todorov estaria descrito por Oropeza como Insólito:  

 

en el cuento fantástico (inaugurado por estas contribuiciones) se hace 

evidente la tensión semántica que se estabelece entre la codificación 

“realista” – no olvidemos que el realismo, luego de su triunfo sobre el 

romanticismo, es el subgénero narrativo más amplio en la literatura 

occidental y es el primer “contexto” que, como sistema narrativo, se 

presenta respecto al discurso fantástico –, decimos que en la narración 

fantástica se hace evidente una “ruptura” en la codificación realista 

que el mismo “lo extraño”, lo que no cuadra con la coherencia realista, 

y le confiere su valor propio, contrario a la lógica aristotélica 

racionalista. De este modo, en el seno mismo del universo racional de 

las cosas surge lo “incoherente” con ese reino, lo que llamamos lo 

insólito (OROPEZA, 2006. p. 57- 58). 

 

Oscar Oropeza destaca, numa sociedade pós-moderna, as questões das fraturas 

nos discursos narrativos fantásticos; com isso, observamos os elementos insólitos nesta 

construção das obras fantásticas. Dessa forma, o modo da narrativa é muito mais 

complexo ao ser entrelaçado pelo estranho, a hesitação e o insólito na obra. Felipe 

Furtado, em seu livro intitulado A Construção do Fantástico na Narrativa, constata o 

caráter ambíguo da narrativa fantástica e sua construção: 
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A primeira verificação da ambiguidade fantástica deve-se, talvez, a 

Freud, o qual considerava o debate acerca da presumível manifestação 

sobrenatural fator imprescindível para que fosse comunicada ao 

receptor da obra literária a impressão sinistra e inquietante designada 

pelo próprio título do ensaio em que o fundador da psicanálise aflora 

este assunto. No mesmo texto, Freud não só definiu o cerne do gênero 

maravilhoso, como também delineou certos traços do fantástico, 

referindo até a reação do destinatário que a narrativa deve prescrever e 

que forma a base da definição de Tzvetan Todorov. (FURTADO, 

1980, p. 41). 
 

 

Furtado constata a relevância dos estudos de Freud para os estudos de literaturas 

fantásticas. Essa relação pode ser vista ao longo da obra de Alan Moore e Oscar Zárate. 

A recepção de uma obra literária carrega uma relevância por parte do leitor diante da 

abordagem da Estética da Recepção apontada por Robert Jauss (1976), em seu primeiro 

capítulo do livro “A literatura e o leitor: textos de estética da recepção”, com a tradução 

de Luiz Costa Lima. Podemos entender que a história do conceito do prazer estético 

para Jauss trata-se de uma ideia desenvolvida por Aristóleles. A origem do prazer da 

imitação trabalha com a admiração de uma obra imitada, e o expectador pode se sentir 

afetado pela representação e tocado em uma experiência, “como se participasse de uma 

cura (katharsis)” (JAUSS, 1976, p. 65). 

 

Um sonho ou um assassinato interior... 

 

A Small Killing (1991) foi um dos trabalhos mais colaborativos de todos de Alan 

Moore. O personagem protagonista trabalha num período histórico polêmico. Essa obra 

desenvolve características autobiográficas de Alan Moore, conforme menciona na 

entrevista no final da tradução brasileira. Numa entrevista para Jaime Rodríguez em 

2002 e alterada por Antony Johnston em 2003 e publicada no final da obra traduzida 

para o português em 2017, Moore afirma:  

 

[...] lançamos ideias um para o outro. Foi um processo longo e 

orgânico. Começamos a definir o que aconteceria, como o 

personagem principal deveria ser. Decidimos começar a história no 

que, na época, era o presente, os anos 1980, e a partir daí voltaríamos 

no tempo. Sabíamos que o personagem, de certa forma, deveria 
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representar a soma e a síntese da cultura que nos cercava naquela 

época, o fim dos anos 1980 (MOORE, 2017, p.103). 

 

Um pequeno assassinato (2017) é, na verdade, um assassinato interior tanto dos 

personagens quanto dos leitores. A trama descreve essa habilidade de refletir sobre a 

construção da problemática da infância como um passado acabado, porém, na narrativa 

em quadrinhos o personagem Timothy Hole resgata essa ideia de que a nossa história de 

criança ainda existe e persiste dentro de nós. O personagem faz parte de uma espécie de 

memória histórica de uma época cercada por um discurso coletivo e direto. Isso 

desencadeia uma narração cheia de lembranças subjetivas do narrador. Moore comenta 

que “Oscar teve a ideia. Ele veio até mim e disse, ‘Quero fazer um livro com você. 

Tenho uma ideia.’ Eu pensei que tudo bem, aquela era uma coisa interessante para 

receber, então segui em frente e pensei a respeito... tudo cresceu organicamente a partir 

daí” (MILLIDGE, 2012, p.156).  

Podemos notar, implicitamente, que a narrativa desenvolve um processo 

modernizador e resgata as culturas locais marginalizadas “vencidas”, para uma 

possibilidade de plano de glória ou neoliberal. A voz do protagonista vencido pelo 

garoto ao longo da narrativa demonstra os cruzamentos pós-modernistas, para além da 

origem da história e cultura. De acordo com Bhaba (1998), as teorias pós-modernistas, 

para ler as sociedades pós-coloniais, procura entender os discursos destes lugares. O 

protagonista apresenta uma voz de um contradiscurso com os fantasmas de seus erros, 

as marcas do contexto político de guerras do coletivo percorre essa memória profunda 

do protagonista: 

 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com ‘o novo’ que 

não seja parte do continuum do passado e presente. Ele cria uma idéia 

(sic) do novo como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não 

apenas retoma o passado como causa social ou precedente estético; ela 

renova o passado, refigurando- o como ‘entre-lugar’ contingente, que 

inova e interrompe a atuação do presente. O ‘passado-presente’ torna-

se parte da necessidade, e não da nostalgia, de viver (BHABHA, 1998, 

p. 27). 

 

As consequência das mudanças culturais e históricas pulsam a construção dos 

indivíduos. As questões sociais e políticas dos anos 80 desencadeiam um pano de fundo 
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para a narrativa. No prefácio da obra traduzida de Carlos Sampayo, encontramos a 

relação histórica: 

 
Timothy não pensa no impacto que pode ter o fruto de seu trabalho na 

vida de tantas pessoas. Como bom publicitário, nem sequer pensa na 

efetividade comercial de suas fórmulas de persuasão; em vez disso, 

concentra-se na eficácia da forma. Uma forma que ele descobre, 

tardiamente, não possuir enquanto pessoa. Algo intangível, que 

embora seja preciso uma vida inteira para substituir a imagem que se 

tem de si mesmo na infância, ele está muito ocupado para viver de 

acordo com seu tempo biológico. Enquanto isso, em 1979, Thatcher, 

que havia sido ministra da Educação e Ciência entre 1970 e 1974 

(durante o governo Health), assume o controle dos assuntos 

governamentais no Reino Unido e, ao lado de seu amigo Ronnie 

Reagan, dá o impulso para a grande mudança. Eles encontram endosso 

de um tal Francis Fukuyama, que proclamava “o fim da história” 

depois do desaparecimento da União Soviética, o mercado onde 

Timothy Hole precisa divulgar seu produto (SAMPAYO, 2017, p. 5-

6). 

 

  Sampayo descreve que a narrativa conta a história de um indivíduo interligado e 

marcado pelo contexto social também. O narcisismo e os problemas da época social 

podem entrar em conflito dentro do protagonista. Isso significa que a construção dos 

medos e fantasmas da infância podem desaparecer e quebrar diante da obscuridade e 

incerteza da pós-modernidade. Os questionamentos interiores do personagem são 

diversos diante da perseguição sobre quem seria a criança que o incomoda na narrativa. 

Essa investigação passa a ser atordoante e frustrante pelo protagonista que descobre em 

meio a uma viagem a suas origens de vida e se indaga sobre qual foi a pior coisa que 

teria feito na vida, ou seja, existe uma culpa social e/ou responsabilidade social. Os 

painéis a seguir, o encontro de Hole com a criança, descrevem um momento de 

reencontro com a infância esquecida de Hole: 
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Figura 1 

(MOORE; ZÁRATE, 1991, p.17) 

 

O personagem Hole sente-se perseguido pela criança. Com isso, Hole vive 

alguns “pequenos assassinatos” ao longo de sua vida, como por exemplo: traiu sua 

mulher; pediu um aborto para a sua amante; colocou alguns insetos em um pote na sua 

infância e o enterrou entre outros acontecimentos. Esse processo vivido pelo 

personagem, em seu interior, ajuda-o a encontrar um local onde ele teria enlatado os 

insetos de sua infância e o faz reencontrar “o menino” de si próprio, o qual era o mesmo 

que ele perseguia em suas viagens. Alan Moore afirma que “Não parecia ser o bastante 

para mim simplesmente pintar a imagem de um homem sem coração e amaldiçoado. Eu 

queria dizer que até mesmo uma pessoa assim tem chance de se redimir se encarar seu 

passado” (MILLIDGE, 2012, p.158). A narrativa começa em ordem decrescente e 

subentende-se que Hole está em um sonho ou em um surto psicótico. A ideia 

cronológica decrescente dos capítulos transmite a necessidade na narrativa de retorno do 

protagonista para o seu passado e sua infância, conforme afirma Andraus, em sua tese 

de doutorado: 

 

O roteiro, em forma de flash-back, trabalha lapsos de memória na 

mente do protagonista, demonstrando momentos chave que 
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contribuíram de forma decisiva para a construção psíquica de sua 

personalidade, revelando traumas subjacentes, indecisões, chistes e 

elementos da psicologia freudiana que podem ser apontados por 

leitores familiarizados com tais estudos (ANDRAUS,1996). As 

questões do ego, super-ego e id estão colocadas de forma exemplar na 

figura do personagem, ainda [p.225] que Moore não faça menção de 

nenhum elemento freudiano, o que permite aos estudantes e 

profissionais de psicologia um envolvimento mais atento com a obra 

(ANDRAUS, 2006, p.224-225). 

 

 Podemos notar a relação psíquica do personagem principal, juntamente com as 

técnicas quadrinísticas. Barbieri (2017) explica que cada ilustrador ou autor pode criar 

seus próprios métodos artísticos para expressar uma característica de um determinado 

personagem. No caso do enredo, Zárate utiliza uma técnica com cores desbotadas, 

sombreadas e opacas, para ressaltar as lembranças dos fantasmas ou “pequenos 

assassinatos” de Hole nos flash-backs. Esse efeito do insólito da narrativa provoca no 

leitor uma espécie de leitura mais atenta com a angústia vivida por Hole neste momento. 

Além disso, Andraus destaca que: 

 

Timothy também é conhecido por amigos de infância como Tim ou 

Timmo, podendo relacionar-se tal designação ao timo, glândula 

localizada perto do coração, cujas funções ainda não foram 

definitivamente estabelecidas, que cresce nos primeiros meses de vida 

e reduz-se a partir do segundo ano, até quase desaparecer. Assim, o 

protagonista e a criança que lhe surge a todo instante podem, 

simbolicamente, remeter a estas questões, permitindo estudos de 

ordem psicológica profunda (ANDRAUS, 2006, p. 225). 

 

 Essa interpretação da infância reverbera ao longo de toda a narrativa. Ele 

compreende a sua imaturidade diante das circunstâncias apresentadas. Postema (2018) 

retoma que na compreensão do layout de uma HQ ao utilizar o movimento lento de um 

painel para outro traz uma ideia de ênfase pelo momento, dessa forma promove uma 

quebra do ritmo da leitura ao mudar o tempo narrado. No caso de A Small Killing, a 

infância de Hole é constantemente retomada por meio dos Flash-backs para supor uma 

certa incompletude do personagem ao longo da narrativa e isso deixa a leitura mais 

lenta.  

 

Considerações finais 
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 Os fantasmas da infância de Hole estão presentes ao longo de sua construção social e 

pessoal. Neste caso, os fantasmas da infância do personagem Hole estão ao longo de sua 

construção social e pessoal na narrativa. Os fantasmas são a criança e os animais 

gigantes que o personagem encontrou, no final da narrativa, como elementos 

monstruosos os quais insistem em se manifestar na memória de Hole. Esse resgate de 

memória do personagem é destacado ao longo das técnicas de Zárate em seus desenhos 

e nas escolhas das cores ao longo da HQ. O leitor descobre que as cores acinzentadas na 

narrativa demostram algo impreciso e indeterminado do passado do protagonista. O 

menino é um personagem do passado do protagonista, sendo ele mesmo na sua infância. 

Consideramos a obra de Alan Moore e Oscar Zárate como uma obra insólita diante de 

nossas leituras iniciais.  
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 ELEMENTOS DO GÓTICO EM O CRIME DO PADRE AMARO, DE EÇA DE 

QUEIRÓS1 

 

Xênia Amaral Matos (UFSM)2 

 
Resumo: Apesar da influência do realismo, as narrativas de Eça de Queirós também possuem 

nuances do gótico e do fantástico. Alguns estudos revisionistas têm destacado o papel dessas 

para a composição dos contos e das novelas especialmente. Entretanto, mesmo os romances da 

fase realista como O crime do Padre Amaro (1875), apresentam elementos que se relacionam ou 

aludem ao gótico, principalmente os que tangem à figuração de personagens e à construção de 

cenários. Nesse sentido, o presente trabalho analisa as nuances do gótico em O crime do Padre 

Amaro, em especial na figuração de Amaro e na composição do cenário do Casarão da Ricoça.  

Palavras-chave: Eça de Queirós; romance; gótico 

 

Apesar de serem reconhecidas pela influência do realismo, as narrativas de Eça 

de Queirós apresentam nuances do gótico, do fantástico, do trágico e do grotesco. No 

que tange ao gótico, Maria Leonor Machado de Sousa, em O “horror” na literatura 

portuguesa (1979), revela que Eça de Queirós, bem como a geração de 70, fizeram 

proveito desse estilo em maior ou em menor grau. Para a pesquisadora, Eça de Queirós 

foi “tipicamente gótico nos contos O defunto, A aia, O tesouro e Enghelberto” 

(SOUSA, 1979, p. 67), por apresentar “ingredientes fundamentais do romance do século 

XVIII” (idem), como o ambiente medieval, o sobrenatural, os assassinatos e as traições. 

Já nos romances de Eça, Sousa reconhece um interesse sobre a ficção gótica (cf. idem), 

como n‘A ilustre Casa de Ramires, que realiza  um tipo de paródia desse romance. 

Em A dimensão fantástica na obra de Eça de Queirós (2002), de Maria do 

Carmo Castelo Branco de Sequeira, é destacado o papel do fantástico para a composição 

de algumas narrativas ecianas, especialmente os contos e as novelas. Apesar de centrar-

se no estudo do fantástico, a pesquisadora concede uma subunidade de seu estudo à 

análise do gótico em Eça, porém não se aprofunda no tema, pois a definição de gótico 

utilizada se mostra restrita. Tal definição está pautada principalmente sobre nas 

características dos escritos ingleses do século XVIII, narrativas ambientadas na Idade 

Média, com atmosferas sombrias e horripilantes (cf. SEQUEIRA, 2002, p. 243). Assim, 

sua análise limita-se aos textos de Eça em que o gótico aproxima-se dessa concepção de 

                                                           
1 “O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001” 
2 Doutoranda do PPG-Letras UFSM, sob orientação da Profª. Drª. Raquel T. Oliveira. Bolsista 

CAPES/DS.  Contato: xenia.am.matos@gmail.com 
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forma mais visível, como os contos e as novelas do autor, em especial as produzidas ao 

longo de sua primeira fase. 

Entretanto, observa-se que o interesse pelo gótico não está limitado aos escritos da 

primeira fase de Eça de Queirós. Nesse sentido, o presente estudo3 pretende demonstrar 

que tal interesse deixa sinais por toda a produção queirosiana, inclusive nos romances 

da fase realista-naturalista (cf. RIBEIRO, 1994, p. 17). Em O crime do Padre Amaro 

(1875), exemplo analisado aqui, centrado na transgressora relação amorosa do padre 

Amaro com a beata Amélia, é possível mapear traços que se relacionam ou aludem ao 

gótico, principalmente, ligados à composição de enredo, à figuração de personagens e à 

construção de cenário.  

O gótico, além de estar conectado à tensão narrativa, auxilia a comunicar interditos 

sociais e transgressões morais, uma vez que é um tipo de ficção que representa em suas 

histórias os traumas humanos (cf. BRUHM, 2002). Dessa forma, os conteúdos obscuros 

de difícil compreensão e aceitação pelo indivíduo e/ou para a sociedade ganham 

destaque no gótico. Nesse sentido, apesar de, num primeiro momento, poder ser 

considerado o extremo oposto do modo realista de fazer narrativa, o gótico não deixa de 

ser uma maneira de tangenciar a “tirania da realidade” e mesmo de projetar aspectos 

semânticos que uma linguagem mais objetiva e lógica anularia ou simplificaria.  

Mais especificamente, entende-se como gótico um tipo de ficção expoente do 

medo, do obscuro e do macabro. Fred Botting (1996) caracteriza-o como a escrita do 

excesso e da transgressão. De acordo com Botting, o excesso está relacionado ao fato 

de a escrita gótica extrapolar a razão através de seus efeitos emocionais e imaginários; 

já a representação da transgressão ocorre à media que a ficção gótica tende a ultrapassar 

os limites de realidade plausível ao comunicar histórias voltadas para o sobrenatural. 

 Por sua vez, Júlio França caracteriza-o como uma escrita “estetizada e 

convencionalista” (FRANÇA, 2017, p. 24).  Segundo o estudioso, o gótico baseia a 

composição de suas narrativas através da repetição de elementos convencionais, entre os 

quais estão: 

a) Os loci horribiles, os quais configuram espaços narrativos opressivos 

(FRANÇA, 2017, p. 24). Para o pesquisador, são espaços sombriamente 

                                                           
3 Destaca-se que essa proposta de análise está vinculada ao projeto de tese chamado A literatura 

portuguesa sombria: o gótico na obra de Eça de Queirós, o qual é desenvolvido pela autora. 
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descritos e capazes de afetar a personagem, despertando-lhe expressões 

diversas, como desconforto, estranhamento e medo. Ainda, podem determinar o 

caráter e as ações das personagens que o habitam; 

b) A presença fantasmagórica do passado no presente, demarcando uma 

temporalidade em que o pretérito ainda afeta as vivências atuais (cf. FRANÇA, 

2017, p. 25); 

c) A personagem monstruosa: o plot gótico é, na visão do pesquisador, marcado 

pela presença de diferentes monstros, vilões, anti-heróis e monstruosidades. A 

presença de tal figura estabelece os limites entre o humano e o inumano, 

retomando uma questão da alteridade na ficção gótica (cf. FRANÇA, 2017, p. 

25). Já para Julio Jeha, o monstro é uma metáfora do mal e quando assim se 

classifica uma personagem se traz “à mente do interlocutor uma ideia de 

excesso e transgressão que caracteriza o comportamento moral daquela 

personagem” (JEHA, 2007, p. 19). 

 Nesse sentido, observa-se que a ficção gótica possui um espaço discursivo 

característico, o qual é consultado e incorporado pela tradição literária. Tal incorporação 

se dá mediante a reformulação dos elementos convencionais do gótico, processos 

retóricos chamados de topoi4. O conceito tem origem nos gêneros retóricos antigos, 

especialmente os advindos da cultura greco-latina e foi compreendido por E. R. Curtius, 

como responsável por uma espécie de permuta constante (CURTIUS, 1979, p. 85) entre 

os discursos pré-estabelecidos em uma tradição a novos contextos. Consequentemente, 

funciona como uma ideia generalizada e repetida; um commonplace, entre eles 

(CURTIUS, 1979, p. 72). Além disso, nesse processo de apropriação de um argumento 

primeiro pelo discurso segundo, pode ocorrer pequenas alterações e/ou variações.  

Já Umberto Eco (1987) relaciona a ideia de topos a um módulo imaginativo que 

“substitui exatamente um ato compositivo da imaginação que, pescando no repertório 

do já feito, se exime de inventar aquela figura ou aquela situação que a intensidade 

daquela experiência postulava” (ECO, 1987, p. 232, grifos do autor).  Nesse sentido, ao 

longo do presente trabalho será levado em conta especialmente o modo como o romance 

                                                           
4 No Brasil, a perspectiva de analisar as nuances do gótico através de topoi já têm sido utilizada em outras 

pesquisas. Por exemplo, a dissertação de mestrado de Marina Faria Sena, O gótico-naturalismo na 

literatura brasileira oitocentista (2017), utiliza da visão sobre os topoi góticos para analisar como as 

algumas narrativas do naturalismo brasileiro retomam elementos da ficção gótica. 
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eciano recorre aos topoi góticos da personagem monstruosa e dos loci horribiles para 

figurar respectivamente a personagem Amaro e para compor determinados cenários.  

O locus horribilies pode ser observado principalmente na configuração do 

Casarão da Ricoça, lugar escolhido por Amaro para abrigar Amélia durante a gravidez, 

uma vez que o espaço dialoga com a imagética da casa assombrada. O casarão é 

apresentado ao leitor especialmente através da perspectiva de Amélia filtrada pela voz 

do narrador: “[aquele] sinistro casarão da Ricoça! A única vez que lá fora ao fim da 

tarde, ficara estarrecida de medo! Tudo tão escuro, de um eco tão côncavo... Tinha a 

certeza de que lá ia morrer” (QUEIROS, 2012, p. 358). No excerto, a casa sinistra e 

escura afeta os sentidos de Amélia, causando-lhe pavor e pressentimentos negativos, o 

que acaba também por projetar no leitor uma expectativa trágica em relação ao 

progresso dos acontecimentos. 

O medo que o Casarão da Ricoça desperta em Amélia avança para um estado de 

paranoia, como visto no excerto: 

 

Antes de se deitarem, iam trancar todas as portas, num medo constante 

de ladrões; [...] Ouvia ruídos inexplicáveis: era o soalho do corredor 

que estalava, sob passadas multiplicadas[...]. Uma vez acordara de 

repente, a uma voz que dizia, gemendo, por trás da alta barra da cama: 

- Amélia, prepara-te, o teu fim chegou! [...] Mas na noite seguinte a 

voz sepulcral voltou quando ela ia adormecer: Amélia, lembra-te dos 

teus pecados! Prepara-te, Amélia! Deu um grito, desmaiou 

(QUEIRÓS, 2012, p. 370). 

 

De acordo com o Dicionário de psicanálise (1998), a paranoia é um tipo de 

delírio que se relaciona com a interpretação dos fatos e que pode incluir ideias 

persecutórias. Na visão de Punter (2012) a paranoia é um elemento comum ao estranho 

freudiano e ao gótico. A partir das considerações do autor, subentende-se que a paranoia 

surge com uma percepção distorcida do meio: por exemplo, vislumbrar uma árvore e 

crer que os galhos balançam como braços em um movimento calculado – o que gera 

apreensão/medo (cf. PUNTER, 2002, p. 263). O autor também destaca a presença de 

alucinações na paranoia, tais como, acreditar que um objeto emite uma mensagem que 

só uma pessoa em questão pode ouvir, nomeadas de thought-broadcasting (cf. idem).  

 No excerto, são os rangidos da casa somados à percepção negativa do espaço 

que geram em Amélia uma sensação fantasmagórica e paranoica. Além disso, as 
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alucinações auditivas que a personagem tem podem ser associadas à culpa sentida por 

seu romance com Amaro, já que as vozes a torturam lembrando-lhe seus pecados.  

Por sua vez, a figuração de Amaro retoma o monstruoso à medida que a 

personagem expressa um comportamento transgressivo e excessivo, que engloba a 

sexualidade exacerbada e a violência. A transgressividade do padre é melhor 

apresentada ao leitor através de seu relacionamento com Amélia. Em suas investidas, o 

padre tende a encurralar a personagem feminina, como visto na cena da primeira relação 

sexual deles, a qual é narrada utilizando elementos que remetem ao sombrio: 

 

- É que agora cai a cântaros, disse Amaro. Realmente parece-me que o 

melhor é entrar no pátio de minha casa e esperar um bocado... - Não, 

não! acudiu Amélia. - Tolices! exclamou ele impaciente. [...] E ali 

ficaram, calados, no pátio escuro, olhando as cordas de água[...]. 

Amélia estava toda atarantada. A negrura do pátio e o silêncio 

assustavam-na; [...] Amaro então começou a bater com os pés no 

chão, a esfregar as mãos, arrepiado. –[...] Realmente era melhor 

esperar em cima na sala de jantar... -Não, não! Disse ela. - Por que 

não? Que pensas tu? É uma pieguice. [..] Ela não respondia, 

respirando muito forte [...]. E foi enfim seguindo pela escada, como 

tonta, com as orelhas a arder, tropeçando a cada degrau na roda do 

vestido. -Entra para aí, é o quarto, disse-lhe ao ouvido. [...] Ele voltou 

ao quarto com a luz. Amélia lá estava, imóvel, toda pálida. O pároco 

fechou a porta -e foi para ela, calado, com os dentes cerrados, 

soprando como um touro (QUEIRÓS, 2012, p.281-2). 

 

A escuridão, o silêncio e a chuva torrencial mencionados suscitam uma tensão 

em torno da ação, bem como colaboram para a construção de um efeito narrativo que 

lembra as atmosferas góticas. Em diversos momentos, Amaro chama a jovem de 

“piegas” ou de “tola” por não querer acompanhá-lo ao quarto, mostra-se invasivo ao 

tocá-la e autoritário em suas afirmações imperativas. Com tais atitudes controla a 

situação em favor do seu desejo, levando Amélia ao cômodo. Por sua vez, as negativas 

de Amélia comunicam hesitação. Portanto, ao controlar a situação pressionando a 

personagem feminina e causando-lhe receio, o comportamento de Amaro reproduz uma 

dominação sobre Amélia. 

De acordo com Punter e Byron (2004), as narrativas góticas tradicionais, 

principalmente as de escrita masculina, tendem a representar os homens como 

protagonistas de uma transgressão, enquanto as personagens femininas são 

representadas como objetos dessa. Nesse contexto, os autores argumentam que o corpo 
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feminino, como um constructo, torna-se alvo de invasões, especialmente da ordem da 

violência sexual, narrada a fim a expor os detalhes mais lascivos (cf. PUNTER; 

BYRON, 2004, p. 278). Assim, a partir dessas considerações, percebe-se que as 

narrativas góticas, especialmente as de autoria masculina, também representam um tipo 

de dominação e de perseguição sexual praticada pelo masculino.  

Na cena, observa-se que Amaro estabelece com Amélia uma relação na qual ele 

sujeita a mulher aos seus desejos violentos. A brutalidade e violência do sacerdote ficam 

evidenciadas quando o narrador compara o comportamento dele aos de um touro, 

animal reprodutor e, por vezes, agressivo. Ainda, antes da comparação ser explicitada 

na voz do narrador, Amaro já esfregava as mãos uma contra a outra e os pés no chão 

semelhante a um touro antes do ataque, o que enfatiza o seu comportamento animalesco 

e raivoso. Dessa forma, tal comparação com o animal complementa a ideia da 

perseguição sexual bem como expõe a impulsividade e a irracionalidade de Amaro. 

A figuração de Amaro também gira em torno de outra imagem mais sutil: a do 

vampiro. Nas cenas em que o padre beija Amélia, observa-se que o narrador destaca 

como a personagem feminina desfalece: 

 

Amaro então chegou-se por detrás dela, cruzou-lhe os braços sobre o 

seio, apertou-a toda - e estendendo os lábios por sobre os dela, deu-lhe 

um beijo mudo, muito longo... Os olhos de Amélia cerravam-se, a 

cabeça inclinava-se-lhe para trás, pesada de desejo. Os beiços do 

padre não se desprendiam, ávidos, sorvendo-lhe a alma. [...] 

desfaleceu sobre o ombro do padre, descorada (QUEIRÓS, 2012, p. 

315). 

 

Na passagem, o beijo de Amaro é representado como uma ação que absorve as 

forças da beata, o que lhe associa a um tipo de predador. A imagem é reforçada à 

medida que Amélia desfalece tão logo que o padre a solta. Ao drenar as forças de 

Amélia, a ação praticada por Amaro alude ao vampírico, o que é realçado pelo uso do 

verbo “sorver”. 

A decadência e o enfraquecimento gradativo de Amélia ao longo de seu 

relacionamento com Amaro também sugere a predação vampírica sofrida. No início do 

romance, o narrador refere-se à personagem feminina como “bonita, forte e muito 

desejada” (QUEIRÓS, 2012, p. 21). Após o envolvimento com o padre, o narrador, 

entre outras constatações, afirma: “caiu numa melancolia histérica que a envelhecia” 
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(ibdem, p. 372). Desse modo, a convivência com Amaro drena a vitalidade de Amélia, o 

que culmina na sua decadência física e morte. Por fim, o desejo pelo sangue também é 

aludido: “achava-a mais bonita, com umas redondezas em todo o corpo que ardia por 

abraçar, com uns lábios vermelhos [...] que ele queria morder até ao sangue” 

(QUEIRÓS, 2012, p. 388). 

Dessa forma, observa-se que a figuração de Amaro recorre ao topos da 

personagem monstruosa por conta do seu comportamento transgressivo. Ainda, a sua 

monstruosidade é acentuada através de uma imagética negativa que o associa ao 

animalesco e ao vampírico. Essa questão revela-se, assim, decisiva para o desfecho da 

narrativa: a morte de Amélia e do filho que ela tem com Amro.  Tal figuração também é 

crucial para o desenvolvimento da crítica contida no romance, pois ao penalizar 

somente um dos lados (Amélia) – e deixar o outro ileso (Amaro), a obra problematiza a 

organização social do contexto português daquele período. Assim, fica demonstrado que 

somente o menos favorecido arca com as consequências das transgressões executadas 

pelo mais forte, o qual é resguardado socialmente por seu cargo e gênero. Por fim, é 

possível perceber que a utilização dos topoi góticos em O crime do Padre Amaro está 

para além das questões puramente estéticas, uma vez que tais elementos auxiliam na 

configuração da pretendida crítica realista. 
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A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO NO CONTO O HOMEM QUE 

ADIVINHAVA DE ANDRÉ CARNEIRO 

 

Gladson Fabiano de Andrade Sousa (UFMA)1 
Rita de Cássia Oliveira (UFMA)2 

 

Resumo: O presente trabalho visa analisar o conto “O Homem que adivinhava” (1966) do escritor 

brasileiro André Carneiro à luz da crítica a sociedade do espetáculo. O conto centra-se na 

trajetória do personagem, que se descobre detentor do dom de prever o futuro. Em seu curso as 

engrenagens do lucro e da publicidade se apoderam de suas habilidades sobrenaturais com 

intenções de mercado, manipulando-as através da espetacularização. O protagonista se depara 

com a criação de uma imagem de si mesmo diante dos espetáculos constantes, até notar que “tudo 

o que era vivido diretamente tornou-se representação” (DEBORD, 1997). Para esta análise, serão 

utilizadas as obras Sociedade do espetáculo (1997) do francês Guy Debord, assim como os 

postulados críticos de Adorno e Horkheimer presente na obra Dialético do esclarecimento (2006) 

no tocante à crítica a Indústria Cultural e alienação do indivíduo nas sociedades modernas.  

 

Palavras-chave: André Carneiro; Ficção científica brasileira; Sociedade do espetáculo; Indústria 

Cultural. 

 

 
A ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma 

prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão 

sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, 

graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão 

amor à sua escravidão. 

(Aldous Huxley) 

 

André Granja Carneiro (Atibaia, 9 de maio de 1922 — Curitiba, 4 de novembro de 

2014) foi poeta, cineasta, romancista, contista e artista plástico. Suas produções literárias 

foram premiadas3, e este reconhecido como um dos percursores da ficção científica 

brasileira. Iniciou sua produção literária na época em que o Brasil passava por seu 

processo de modernização, décadas de 1950 e 1960, logo, podemos atestar uma percepção 

tipicamente brasileira desenvolvida em um gênero considerado estrangeiro. 

A temática do conto “O homem que adivinhava”, lançado em 1966 em coletânea 

homônima, não mostra um mundo futurista, muito menos apocalíptico, mas um cenário 
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de vida cotidiana comum; um Brasil passando pelo período semelhante ao momento da 

Guerra Fria, quando EUA e URSS inflamaram as nações com filmes, comerciais e 

propaganda de rádio e televisão, uma publicidade infestada de ideologias e desejos 

lucrativos.  O elemento que nos permite caracterizar como ficção científica4 este conto é 

o poder de premonição da personagem central, racionalizado no campo da parapsicologia. 

Mesmo com este simples recurso, André Carneiro consegue explorar a temática e realizar 

uma crítica mordaz à reificada sociedade capitalista.  

Enquanto a FC de vertente clássica poderia adentrar com o tema da premonição, 

em miraculosas tramas para tentar evitar uma guerra nuclear, como ocorre no romance 

Zona Morte, de Stephen King, de 1981, André Carneiro, com sua FC de exploração tanto 

antropológica quando psicológica, coloca em cena uma personagem, vítima de uma 

sociedade capitalista, que aliena o sujeito através da espetacularização, que representa a 

concretização da mercadoria nas relações pessoais e sociais. Os surpreendentes poderes 

da personagem são aproveitados, não pelo exército, ou organizações secretas, mas por um 

programa de TV.  

A FC anglo-americana, a partir da década de 1960, começa a deixar os aparatos 

tecnológicos em segundo plano e desenvolve narrativas focadas em questões das ciências 

humanas. Tais narrativas são “caracterizadas como uma espécie de história imagística, 

altamente metafórica, mais inclinada para a psicologia e para as ciências soft, do que para 

a ficção científica hard” (GINWAY, 2005, p. 40). Paralelamente, os autores brasileiros 

já possuíam tendências, pelo contexto cultural, a rejeitar os impactos da industrialização 

no Brasil, que já vinha se processando desde a metade do século XX, com a implantação 

de indústrias de bens de consumo não duráveis, como roupas, calçados e bens duráveis, 

como móveis e automóveis. Essa rejeição se explica pelo motivo da industrialização, com 

as suas tecnologias estrangerias originárias do desenvolvimento das ciências hard (física, 

química, biologia...), ser vista como um fator alheio a uma identidade nacional, além de 

acentuar as distâncias entre as classes sociais (GINWAY, 2005; CAUSO, 2003).  

André Carneiro, pertencente à geração GRD, primeira onda de brasileiros a 

enveredar pela tentativa de nacionalizar o gênero da FC, incorpora os ícones 

internacionais do gênero, espaçonave, robôs, máquinas futurísticas, alienígenas, etc, mas 

sem se deixar influenciar e terminar apenas repetindo-os. As temáticas de Carneiro, 

                                                             
4 Doravante FC. 
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mesmo as que retratam cidades tecnológicas futurísticas, se preocupam prioritariamente 

com o universo interior existencial e psicológico das personagens (CAUSO, 2009).  

O escritor atibaiano, durante toda sua vida, se interessou por temas que desafiam a 

ciência, como assuntos referentes à parapsicologia e, em especial, a hipnose. Chegou a 

publicar dois livros sobre seus estudos do assunto, O Mundo Misterioso do Hipnotismo 

(1963) e Manual de Hipnose (1978). Foi membro da Parapsychological Association, com 

sede nos Estados Unidos. Assuntos psicológicos e parapsicológicos foram levados a sério 

por André Carneiro, assuntos que aparecem por grande parte em sua obra literária.  

O personagem Fernando é um funcionário público solteiro, de pais já falecidos e 

parentes distantes que mal o conhecem, um cidadão cético sem menor traço de superstição 

ou religião. Desta descrição, podemos inferir um trabalhador burocrático pouco pretenso 

a acreditar em predestinação. Essa inicial incredulidade cumpre o papel de 

verossimilhança com o mundo extradiegético, pois também o leitor desconfiará das 

premonições, se identificando com a sociedade apresentada no conto. 

Umas das primeiras previsões de Fernando coloca sua moralidade em questão. Tem 

a visão da morte de uma colega de repartição: vira um carro capotando em uma ponte e 

caindo em águas, a amiga de trabalho estava no carro. Fernando temia chamar a atenção 

para si, “mas era difícil tirar do seu pensamento o carro afundando. Não teria uma 

obrigação moral de avisar a colega?” (CARNEIRO, 1966, p. 53). Também demonstra 

sentir-se responsável e possuidor de um dever em avisar o governador do atentado que 

iria sofrer: “eu me julgaria culpado se não tomasse nenhuma providência para informá-

lo” (CARNEIRO, 1966, p. 58).  Esta atitude de hesitação para ações que denunciam senso 

de responsabilidade permanece até sua reificação, até ser incorporado pelos veículos da 

mídia e seduzir-se pela fama e celebração de uma imagem. Um Fernando o qual não mais 

se reconhece, pois “o espetáculo desvincula o espectador de sua própria história, de suas 

origens e de seu modo de pensar e agir” (NEGRINI & AUGUSTI, 2013, p.3). 

Apesar do receio, adverte a amiga de sua previsão. Logo, o nome de Fernando 

torna-se assunto em toda a repartição, pois a amiga, com medo, termina não viajando, 

porém suas amigas zombam da advertência e viajam. O acidente prova-se verdadeiro e 

terminam morrendo. Desde o incidente, inicia-se o aproveitamento midiático e a 

transformação de Fernando em uma “imagem mercadoria” falseada, pois a partir de então 
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vai se afastando de sua própria subjetividade e incorporando os valores da indústria de 

consumo. A notícia vai parar no jornal. 

Fernando logo recebe convites para “experiências ditas científicas, sessões espíritas 

e reuniões de aniversario” (CARNEIRO, 1966, p.55). Nesta sequência notemos o 

aproveitamento do fenômeno por naturezas racionais, metafísicas e de divertimento. 

Evidencia assim a capacidade de adaptação do capitalismo, pois a habilidade de Fernando 

será aproveitada tanto para o espetáculo midiático quanto religioso, pois, ao fim, depois 

da ascensão e decadência de sua fama, a personagem presta “consultas mediúnicas”.  

A Indústria Cultural tende a incorporar novos valores, sua razão é um instrumento 

do lucro, este é o fim, os meios se adaptam. “O espetáculo na sociedade corresponde a 

uma fabricação concreta de alienação. A expansão econômica é principalmente a 

expansão desta produção industrial específica” (DEBORD, 1997, p.24).  Fernando 

incorpora a persona, a imagem do “funcionário público profeta”, rótulo de marketing 

paradoxal, pois o ser “profeta” faz a personagem abandonar a repartição, não sendo mais 

“funcionário”, transformando-se em mercadoria, lucrando, não importa se com o 

espetáculo midiático ou com pequenas consultas mediúnicas.  

A modernidade oculta a condição de servidão e cria uma aparência de poder de 

escolha nos consumidores. A sociedade capitalista fomenta a ideia de liberdade, mas 

liberdade vinculada ao consumo de suas mercadorias. Os espetáculos não param, 

constantemente sofrem modificações para melhoria das ideias de exploração capital. 

Fernando então prevê a morte do governador, porém não consegue ter acesso a ele. Então, 

dirige-se até o jornal e conta sua previsão, a matéria é vetada com a seguinte justificativa: 

“Rasgue isso. Com a situação atual não se fala uma palavra sobre o governo, muito menos 

que o homem vai morrer. A quem você está pensando que este negócio pertence?” 

(CARNEIRO, 1966, p. 60).  

Lembrando que o conto foi publicado no período da ditadura militar brasileira, a 

mensagem é claramente alusiva à repressão que a imprensa e a sociedade sofreram. Mas 

a crítica vai além, quando incita a propriedade de veículos de comunicação por agentes 

públicos, os quais manipulam as informações.  

O governador é assassinado e somente então a previsão de Fernando é publicada, 

ganhando repercussão nacional. Antes Fernando “tinha poucos amigos, uma vida regular, 

cinema, namoradas, idas à praia em alguns fins de semana. Era arrastado agora por uma 
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corrente de convites e reuniões” (CARNEIRO, 1966, p. 62). Para o sujeito reificado, o 

espetáculo é incorporado como um sonho primordial, algo que faz parte de sua 

personalidade e sempre esteve lá: “O mundo que se vê é o seu mundo” (DEBORD, 1997, 

p. 30).  

A partir de então, Fernando é convidado a participar de programa de auditório, onde 

fará demonstrações de seu dom. Os programas de auditórios se popularizam no Brasil 

desde meados da década de 1950 e, desde então, se proliferam atingindo todas as idades. 

Neste programa, seriam transmitidas entrevistas e documentários sobre eventos 

paranormais, que aludiam aos dons do célebre profeta que apresentaria o programa, dons 

descritos pelos locutores como “um fenômeno desafiando a ciência” (CARNEIRO, 1969, 

p. 65).  

Ao fim do programa, Fernando teria que adivinhar o que alguém da plateia colocaria 

dentro de uma caixa. Porém, ele argumenta aos diretores do programa que não pode 

garantir que sempre iria adivinhar corretamente, uma vez que seus dons não eram 

compreendidos nem controlados por ele.  Sabendo de sua limitação, ele “resistiu até que 

disseram as cifras previstas no contrato, que poderiam aumentar mais tarde dependendo 

do patrocinador (...) Calou-se, o dinheiro ocupando-lhe o pensamento em aquisições e 

prazer” (CARNEIRO, 1966, p. 63). 

O conto demonstra a sociedade do espetáculo tal qual descrita por Debord, na qual 

“O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 

mediada por imagens” (1997, p. 9).  Podemos perceber claramente tal mediação entre 

imagens, por exemplo, quando Fernando “recebeu cem mil cruzados para posar em uma 

foto de propaganda onde recomendava um produto” (CARNEIRO, 1966, p.62). O 

fetichismo da mercadoria adentra a identidade do sujeito que se realiza no consumismo. 

Assim se constituiu uma das mais alienantes estratégias de alienação e fetichismo da 

subjetividade da sociedade capitalista. 

Fernando, que ponderava sobre a moral e as consequências de suas escolhas e ações, 

no seu programa, não se importa mais em adentrar em uma “cena teatralizada” 

(CARNEIRO, 1966, p. 63), nem em dizer “algumas frases com alguém que representava 

um cientista” (CARNEIRO, 1966, p. 63). O espetáculo é o falseamento da realidade, que 

se assemelha autêntico, natural (DEBORD, 1997), e Fernando decora rapidamente um 

“pequeno script a improvisar” (CARNEIRO, 1966, p. 63).  
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O meio de produção capital é uma contínua fabricação de alienação, em prol de sua 

própria manutenção e expansão. Enquanto Fernando acredita estar lucrando ao realizar 

“seu” sonho, os produtores estão lucrando sobre sua imagem espetacular, mas acreditar 

que estes financiadores e promotores do espetáculo estão acima de toda exploração é uma 

errônea e inocente visão.  

Este ciclo é todo formado por alheamento crítico, o sonho enquanto uma 

necessidade que “se encontra socialmente sonhada” (DEBORD, 1997, p. 21), torna-se 

uma necessidade real do indivíduo subjugado ao fetichismo, como um desejo/sonho 

comum de adquirir um bem, um celular que acaba de ser lançado, por exemplo, mas esse 

desejo não é desejo de um, mas sim da modalidade simbólica pregada pelo sistema de 

tornar-se um “eu”. Esta identidade é produzida pelo consumir constante destes símbolos 

envoltos de significações de poder, nisto consiste o fetichismo da subjetividade, descrita 

por Bauman (2008).  

Em se tratando dos agenciadores que lucram sobre a imagem de Fernando, eles 

também estão alienados, pois estão subjugados à Indústria Cultural, produzem 

mercadorias e fórmulas veiculadas a uma demanda de consumo. Esta é a condição da arte 

na Indústria Cultural, processo de satisfação da necessidade de lucro. Fernando e os 

produtores são passivos do espetáculo, que é “o mau sonho da sociedade moderna 

aprisionada, que só expressa o seu desejo de dormir. O espetáculo é o guarda desse sonho” 

(DEBORD, 1997, p. 19).  

O público alienado é parte fundamental do processo de espetacularização, nessas 

relações intermediadas por imagens. Segundo Adorno e Horkheimer, quando analisam a 

Indústria Cultural, “todo traço de espontaneidade no público é dirigido e absorvido, numa 

seleção profissional de caçadores de talentos [...] Os talentos já pertencem à indústria 

muito antes de serem apresentados por ela” (2006, p. 100-101). Os promotores selam uma 

determinação comum, “de nada produzir ou deixar passar que não corresponda a suas 

tabelas, à ideia que fazem dos consumidores e, sobretudo, que não se assemelha a eles 

próprios” (ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 101).  

Transcrevemos a seguinte passagem do conto, que apesar de longa, será útil para 

considerações esclarecedoras de nossos propósitos críticos: 

O programa “de Fernando” como era chamado, penetrava em toda a parte, 

conseguindo um índice de audição que nem o mais otimista dos seus criadores 

jamais previra. Em vídeo-tape, todos os canais do país disputavam a sua 

transmissão. Os jornais aumentaram ou criaram seções de horóscopos. 
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Indústrias fabricavam baralhos para se tirar a sorte e brinquedos “mágicos” 

para crianças. Os cartomantes e curandeiros viram, surpresos, a freguesia 

aumentar, acessível e confiante. O inexplicável, o fantástico, ganhava força. 

Os terreiros de Umbanda, cheiros, recebiam visitas, que também incorporavam 

o santo e eram doutrinados pelo Pai João ou o cabloco Ubirajara.  As agências 

de propaganda sentiam aquela atmosfera sobrenatural, propícia para que 

milagres sejam acreditados. Os sabonetes, desodorantes e dentifrícios não eram 

recomendados por suas qualidades químicas os fatores R. S. ou X-18 que 

matavam micróbios, mas porque propiciavam bons sonhos, acertavam a vida 

ou traziam sorte aos compradores. Bancas de jornal passavam a vender pé-de-

coelho, horóscopos e medalhões bentos. (CARNEIRO, 1966, p. 65) 

 

Percebemos nessa passagem como a narrativa de André Carneiro é, tacitamente, 

constituída da crítica ao alienante poder do capitalismo. No jogo da espetacularização do 

Fernando-mercadoria, tudo é convertido em possiblidade de lucro. A instrumentalização 

das relações não visa aos meios, morais ou não, mas apenas a sua realização final: o lucro. 

Assim, vemos todas as estruturas modificarem-se, não importa a veracidade ou não do 

sobrenatural, em prol do consumismo. Quando a audiência começa a cair, os agentes 

começam a implantar pessoas na plateia para garantir que Fernando sempre acerte as 

adivinhações. Fernando tenta contra argumentar que não queria enganar o público, mas 

seu agente de propaganda responsável pelo programa revela, em seu contra-argumento, a 

natureza da alienação e da criação de um mundo falso, porém verdadeiramente 

consumido:  

Você tem que aceitar a realidade, você está lidando com o público, que é cego, 

influenciável e exigente. Você lhe apresentou os fenômenos mais raros e ele 

quer mais e mais. Temos que satisfazê-lo, de qualquer maneira, ou 

fracassaremos.” Mudou de tom, virando-se para Fernando: “Preciso informar-

lhe que o programa de hoje foi “facilitado” por um agente nosso. O povo não 

quer um milagre pela metade. Pois lhe demos o milagre inteiro, embora falso. 

(CARNEIRO, 1966, p. 69) 

 

Logo os agentes contratados para enganar o público não perdem a chance de 

adentrar as engrenagens lucrativas da espetacularização e começam a divulgar na mídia 

a verdade sobre manipulações das adivinhações de Fernando. “Como consumidores, não 

juramos lealdade permanente à mercadoria que procuramos e adquirimos para satisfazer 

nossas necessidades ou desejos; e continuamos a usar esses serviços enquanto eles 

atenderem às nossas expectativas, porém não mais que isso” (BAUMAN, 2014, p.23). 

Logo que o programa cai em descrédito e sua audiência desaparece, o programa é 

cancelado e Fernando descartado, sendo atirado na pobreza e anonimato. Ser anônimo 

significa ser profundamente desprezado pela sociedade do espetáculo.  
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Fernando que “adquiriu hábitos noturnos, novos amigos ricos, mulheres 

provocantes e fáceis” (CARNEIRO, 1966, p. 66), além de roupas e do apartamento maior, 

sem dinheiro, sem amigos, não se reconhece mais, não sabe quem é o Fernando 

funcionário público, o qual desaparecera. Em seu lugar “sobrara um homem ambicioso, 

que experimenta o êxito e suas facilidades e não sabia como recuperá-lo” (CARNEIRO, 

1966, p.73). Debord descreve a alienação do espectador de sua própria identidade da 

seguinte forma: 

 
(...) quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se 

nas imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria 

existência e o seu próprio desejo. A exterioridade do espetáculo em relação ao 

homem que age aparece nisto, os seus próprios gestos já não são seus, mas de 

um outro que lhos apresenta. Eis porque o espectador não se sente em casa em 

nenhum lado, porque o espetáculo está em toda a parte. (DEBORD, 1997, p. 

24) 

 

Fernando vende todos os seus pertences e sobrevive somente com as pequenas 

consultas mediúnicas. Vivia no bar, e “bebia desde a manhã e já não se esforçava mais 

para adivinhar nada” (CARNEIRO,1966, p. 76), ganhara o ar de um mendigo. Como 

índice da destituição de sua própria identidade, ou ainda, índice de discrepância entre a 

imagem espetacularizada de “Fernando vidente” e antigo Fernando, agora ele apresenta-

se como Nando, com a aparência de um mendigo. 

O conto se encerra com uma última premonição, Fernando vai até o jornal e afirma 

que vira “um homem cometendo um crime no Viaduto” (CARNEIRO, 1966, p. 76) 

exatamente meia-noite. O chefe da redação não lhe dá ouvidos e afirma que sempre 

desconfiou da previsão da morte do governador que ele fizera (porém não perde a 

oportunidade de vender jornais com o sensacionalismo desta notícia). Mesmo assim, 

manda um fotógrafo e um repórter averiguar o caso, acompanhados por Fernando.  

André Carneiro encerra seu conto com conjecturas que permanecem em aberto. 

Fernando vira a própria morte, ou atirara-se para provar, ao menos uma última vez, que 

estava certo? Questões permanecem ao fim da leitura, porém, podemos afirmar 

certamente que depois de toda a trajetória, onde o herói moderno foi derrotado pelas 

forças alienantes do capitalismo, transformado em mercadoria, explorado à mingua 

através da espetacularização de sua imagem, afastado de sua própria história, modo de 

agir e ser: seu ato de suicídio, assistido pela mídia, pode ser visto como o derradeiro e 

extremado recurso de servir mais uma vez à imagem criada e incorporada de si. O suicídio 
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espetacular serve para o fetiche da subjetividade, processado na sociedade do espetáculo, 

pois, como diagnostica Bauman (2008), não estar em evidência é não existir para o 

mundo.  

Sai a notícia nos jornais: “Suicida-se célebre mistificador” (CARNEIRO, 1966, p. 

78). Do corpo sem vida ainda é possível arrancar lucros. “No necrotério ninguém 

reclamou o corpo. Foi sepultado como indigente. Na pensão a dona apossou-se dos seus 

trastes, que não davam par pagar os alugueis atrasados” (CARNEIRO, 1966, p. 78). O ser 

devorado pelo sistema capitalista é banalizado. O que se inicia como celebridade – tão 

exaltado pelo sistema – finda-se como vulgar.  

Fernando, como uma mercadoria, não foi capaz de adaptar-se e manter o interesse 

do público. Tal qual o artista da fome kafkiano, que, possuidor de uma arte inicialmente 

espetacular, é banalizado, esquecido e descartado. Preso na jaula, o cadáver do artista da 

fome, misturado a alguns carcomidos trapos velhos, é atirado fora e substituído por uma 

sensacional pantera. No caso de Fernando, é substituído por um outro programa 

sensacionalista qualquer. 

Podemos fazer um paralelo com um o conto anterior de André Carneiro, de título 

semelhante, “O homem que hipnotizava” (1963) e “O homem que adivinhava” são os 

contos que parecem irmanados. Ambos os personagens principais modificam a realidade 

a sua volta, um pela auto-hipnose, o outro pela celebridade e lucro. Qual das duas 

realidades se apresenta a mais verdadeira ou mais falsa?! A realidade hipnótica 

assemelha-se à realidade da sociedade do espetáculo, na qual o sujeito, entorpecido pela 

hipnose do consumismo, é inconsciente de sua condição de alienada servidão. 

André Carneiro leva às últimas consequências a crítica à sociedade reificada, coloca 

em tom de amargo humor a ridicularizarão e banalização a morte de Fernando. Os 

conhecidos no bar veem a notícia do suicídio, o narrador afirma que eles comentam a 

importância de Fernando com uma fotografia dos bons tempos estampada diante das 

câmeras.  

Em últimas linhas, o narrador faz uma declaração que elucida a afetação da 

sensibilidade dentro da sociedade reificada. Afirma, em discurso de juízo, que funde a 

voz das personagens com a sua própria: “Morrer assim, com tanta notícia nos jornais, 

valia a pena. E, entre a bebida e o futebol, sentiram um pouco de inveja” (CARNEIRO, 

1966, p. 78, grifo nosso). Demais capcioso, André Carneiro funde à sua crítica os 
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elementos de simbologia da nacionalidade brasileira, símbolo de união e alegria, e 

também de alienação da realidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Demonstrou-se, que a FC pode ser objeto de investigação acadêmica, uma das 

contribuições deste trabalho: legitimar o gênero enquanto objeto estético, contra o 

costume da convencional crítica canônica em tratá-lo como gênero alienado e alienante, 

apenas uma mercadoria da Indústria Cultural massificadora.  Dentro deste mesmo 

objetivo, está o desejo cumprido de colocar a obra do escritor paulista, como objeto 

artístico fomentador de reflexões críticas. Neste ponto, dá-se a relação filosofia e 

literatura, objetos de naturezas distintas, que entram em contato quando lançam sobre a 

realidade um determinado olhar crítico, filosófico, que questiona a realidade. Buscamos 

as similitudes desses olhares, aproximações entre as teorias críticas de cunho marxista e 

suas releituras e aproveitamentos por pensadores como Adorno, Horkheimer, Guy 

Debord, Bauman e a ficção do escritor brasileiro André Carneiro. 

A FC de Carneiro mostrou-se fomentadora de questões filosóficas. Nesta direção 

não se submeteu a literatura aos conceitos filosóficos, o que incorreria em tratamento do 

texto literário como apenas exemplificação da filosofia.  O tratamento dado ao texto 

literário permitiu sua autonomia, a disseminação de sua própria voz.  

Ao leitor atento da obra carneiriana é dada uma realidade transposta em ficção 

prenhe de questionamentos e conflitos humanos diante dos avanços técnicos-científicos, 

conteúdo que inquieta e desloca seu leitor em direção ao questionamento da própria 

realidade. Ao contrário do que se processa nos objetos artísticos massificados, que 

articulam seus meios para manter o sujeito em estado apático, acrítico, estado que 

representa a concretização das intenções da Indústria Cultural. Estes produtos, que 

retiram a liberdade humana e colocam em seu lugar os interesses capitais, tem suas 

criações orientadas pelas probabilidades de sucesso de sua comercialização e não visam 

ao seu conteúdo.  

A Indústria Cultural, acusada por Adorno e Horkheimer (2016) de manipular a 

consciência dos indivíduos de maneira que nem estes mesmos o percebam, transformando 

a arte em apenas entretenimento, é desmascarada na obra carneiriana, como aparece no 
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conto “O homem que adivinhava” (1966). Vemos como um sujeito na sociedade 

capitalista se destitui de sua identidade e autonomia em prol da incorporação dos valores 

implantados por uma sociedade gerida pela espetacularização da vida e pelos “sonhos”, 

que se resumem em práticas de consumo. Ao mesmo tempo que o sujeito por trás dessa 

imagem espetacular, uma vez que não mais atende aos interesses mercadologicamente 

determinados, é descartado.  

Relações desta natureza de compra e descarte são descritas por Bauman, como uma 

variedade moderna da adiaforização, ações destituídas de juízos morais, que tem como 

modelo “o padrão da relação consumidor-mercadoria, e sua eficácia baseia-se no 

transplante desses padrões para as relações inter-humanas” (2016, p. 23).  Não temos 

nenhum compromisso com as mercadorias que adquirimos, estas são apenas instrumentos 

de satisfação, e somente o mantemos enquanto atenderem nossas expetativas, ou até 

encontrarmos outra mercadoria a qual nos pareça satisfazer mais plenamente os desejos 

que a anterior. O conceito de bens de consumo “duráveis” é descaracterizado, assim como 

também a estabilidade das relações humanas.  

A crítica presente na obra de André Carneiro ao progresso atesta que o sonho dos 

iluministas do século XVIII, que afirmou o homem alcançar sua autonomia utilizando-se 

do esclarecimento racional, converteu-se em seu contrário. A modernidade simplesmente 

gerou novas modalidades de servidão (ROUANET, 2004), sofisticados meios de sujeição, 

controle e alienação. Assim, processando o falseamento da vida (DEBORD, 1997), na 

qual a igualdade é suprimida pela ilusão de igualdade promovida pela dominação do 

homem pelo próprio homem; a liberdade é afetada pela impressão de liberdade quando a 

Indústria Cultural dita padrões do que significa ser livre, determinando comportamentos 

de consumo para o homem sentir-se liberto; a fraternidade é desumanizada uma vez que 

a relação entre o eu e o outro é instrumentalizada 
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“SESSENTA E DUAS MIL E QUATROCENTAS REPETIÇÕES FORMAM 

UMA VERDADE”: AS DISCIPLINAS E O ADESTRAENTO DOS SUJEITOS 

NAS DISTOPIAS 

 

Juliana Radosavac Figueiredo Cerqueira (UFF)1 

 

Resumo: O artigo em questão analisa as estruturas disciplinares e biopolíticas propagadas por 

instituições de ensino nas distopias, a partir da investigação do romance Admirável mundo novo 
de Aldous Huxley. Por meio de tal análise, discute-se o adestramento dos sujeitos e a 

homogeneização ideológica, entre outros aspectos, nas distopias, voltados para a dominação e a 

manutenção dos sistemas distópicos. 

Palavras-chave: Distopia; Disciplina; Biopolítica; Educação 

 

“O poder total somente pode ser atingido e resguardado em um mundo de reflexos 

condicionados, de marionetes sem o menor traço de espontaneidade” (ARENDT, 1967 

apud PAVLOSKI, 2014). Tal é a citação utilizada por Evanir Pavloski para comentar as 

estruturas de controle social observadas na utopia, que, mais tarde, seriam satirizadas pela 

distopia. O autor, interessado nas formas de controle exercidas sobre o indivíduo nas 

distopias, aponta para o aspecto disciplinar frequentemente identificado nas obras, que 

promove formas eficientes de dominação e reprodução ideológica. As grandes distopias 

do século XX (Nós, 1984 e Admirável mundo novo), segundo ele, estariam todas 

centradas no “rígido controle exercido institucionalmente” para a construção de uma 

estabilidade baseada na “erradicação da individualidade” (PAVLOSKI, 2014, p.73). É 

compreensível, então, a frequente representação e importância de instituições de ensino 

dentro das narrativas distópicas – característica que permanece na contemporaneidade, 

sobretudo com as distopias destinadas ao público adolescente, como O doador de 

memórias, O pacto e Não me abandone jamais, entre outras. Portanto, analisar essas 

instituições que estão tão presentes nas distopias auxilia na compreensão das estruturas 

de poder delineadas no subgênero. Desta forma, é possível afirmar que tais espaços da 

narrativa distópica funcionam muitas vezes como elementos importantes para o 

mapeamento cognitivo empregado pelo leitor. 

Uma das obras que talvez melhor represente a importância das instituições de 

ensino para o controle social e a homogeneização ideológica nas distopias é Admirável 

mundo novo de Aldous Huxley. O romance abre sua narrativa no portal do Centro de 
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Incubação e Condicionamento do Centro de Londres, prédio destinado à formação e 

incubação dos embriões produzidos in vitro pelo Estado distópico delineado no romance, 

bem como ao ensino e às formas de condicionamento dos bebês e crianças educados de 

forma altamente controlada pelo Estado Mundial. A narrativa acompanha, inicialmente, 

o diretor da instituição, enquanto ele guia um grupo de estudantes pelas instalações do 

local, descrevendo, passo a passo, o trabalho dos funcionários do centro e a educação das 

crianças. O diretor acaba guiando também o leitor pelo mundo do romance, partindo do 

coração da estrutura de poder do Estado distópico – local de enorme importância para o 

Estado Mundial, já que literalmente se ocupa da (re)produção da população e da sua 

formação e educação –, o que possibilita entender o funcionamento daquela sociedade 

em detalhe. 

Partindo do processo de fecundação dos óvulos e a formação do zigoto in vitro, o 

diretor indica a separação dos ovos Alphas e Betas (castas superiores na ordem da obra) 

dos Deltas, Gamas e Épsilons (castas inferiores), que serão destinados ao processo 

bokanovski. Tal procedimento se destina a multiplicar os ovos tanto quanto for possível, 

em quantidades altíssimas. Para que isso seja possível, é preciso limitar o crescimento 

dos ovos e expô-los a terríveis condições. Paradoxalmente, o processo permite que os 

ovos se multipliquem até noventa e seis vezes na Inglaterra. Os ovos são expostos a raios-

x, baixas temperaturas e outros métodos de limitação que resultarão na formação de 

inúmeros gêmeos idênticos. Segundo o diretor, essa produção em massa de seres humanos 

é um dos principais fatores da estabilidade do mundo, na obra.  

As intervenções, porém, não param por aí. Após a multiplicação dos ovos, é feita a 

“Predestinação Social” através das formas de condicionamento adequadas para cada 

embrião. Os embriões de castas mais baixas recebem menos oxigênio do que os de outras 

castas, a fim de produzir os traços distintivos entre as mesmas, além de tolher seu 

desenvolvimento e gerar uma redução de capacidade intelectual, de modo que quanto 

menor for a casta, maior é a privação de oxigênio. Entre outros métodos, um marcante é 

o condicionamento à profissão de cada grupo bokanovski. Os gêmeos idênticos de um 

processo bokanovski são geralmente designados a trabalhar num mesmo lugar e numa 

mesma profissão, e cada grupo recebe um condicionamento especial para a sua. Um 

exemplo dessa forma de condicionamento é descrito para os engenheiros de foguete, que 

são condicionados a se sentirem bem de cabeça para baixo via estímulos positivos na 
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circulação sanguínea e nutritiva do embrião, de modo que passem a associar as posições 

exigidas pelo seu trabalho a um sentimento satisfatório. O próprio Diretor do Centro de 

Condicionamento explica que o adestramento dos corpos produz mais tarde o 

adestramento das mentes, que acabam seguindo esses instintos fabricados. Esse é outro 

procedimento que produz, segundo a lógica do mundo ficcional, estabilidade e satisfação 

geral, já que todos serão compelidos a sentirem-se satisfeitos com suas profissões.  

Mais adiante, o diretor conduz o leitor aos Berçários de Condicionamento 

Neopavloviano, onde é demonstrada uma das formas de condicionamento psicológico 

behaviorista. No momento da narrativa, um grupo de bebês Delta é posto em contato com 

livros e rosas. Durante esse contato, são expostos a estímulos negativos através de sons 

extremamente altos e ondas de choque. Esse processo é repetido certo número de vezes 

em sua rotina semanal, para que desenvolvam repulsa aos livros e à natureza e que, desta 

forma, passem a rejeitar qualquer atividade intelectual que não lhes convém como Deltas 

e a investir em formas de lazer diferentes do contato com a natureza – que é gratuita – 

para voltarem-se a formas de lazer associadas ao consumo. 

Outro método de condicionamento – dessa vez moral – apresentado pelo diretor é 

a hipnopedia. O procedimento consiste na repetição de certos lemas morais por 

autofalantes instalados embaixo dos travesseiros das crianças que dormem. As repetições 

são numerosas e se encarregam do controle moral dos sujeitos. Conforme é explicado 

pelo diretor, o procedimento da hipnopedia havia sido usado em uma tentativa de 

passagem de conhecimento no passado. No entanto, descobriu-se que os sujeitos que 

passaram pelo experimento não possuíam qualquer consciência do que havia sido 

ensinado nas seções, apesar de serem capazes de reproduzir instintiva e fielmente o que 

fora dito nas mesmas. De tal forma, percebeu-se que a hipnopedia não servia para o 

aprendizado racional, mas que, ao contrário, era excelente para os fins da educação moral, 

que, segundo o diretor “não deve, em quaisquer circunstâncias, ser racional” (HUXLEY, 

2004, p. 34, tradução própria). Sendo assim, as sessões de hipnopedia empregadas pelo 

centro de condicionamento centravam-se na repetição à exaustão de chavões morais, que 

produziam certos reflexos nos sujeitos. Durante o romance, os chavões são 

excessivamente repetidos nas mais diversas situações. O leitor tem acesso às dimensões 

do procedimento, quando, em certo momento da narrativa, o personagem Bernard Marx 

reage a um desses chavões, repetido por um de seus colegas: 
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“Todos pertencem a todo o resto, afinal.” 

Cem repetições por três noites na semana por quatro anos, pensou 

Bernard Marx que era um especialista em hipnopedia. Sessenta e duas 

mil e quatrocentas repetições fazem uma verdade. (Idem, p. 52, 

tradução própria) 

 

O julgamento de Bernard citado acima revela por si só que o Estado Mundial foi 

capaz de fabricar a verdade através das formas de adestramento mencionadas, fazendo da 

mesma, algo unívoco e fechado, fora da esfera da reflexão. A verdade não existe fora do 

Estado, mas dentro das engrenagens do poder que a constroem. Método parecido pode 

ser encontrado em 1984 de Orwell, no qual a verdade é escancaradamente editada e 

fabricada pelo Partido, para seu propósito de controle e hegemonia. Winston, o 

protagonista da obra, é um funcionário do “Ministério da Verdade”, cuja função é 

justamente editar e apagar notícias e registros, conforme as instruções do partido. Assim, 

a verdade deixa de existir fora dos sujeitos e do poder. Por este ponto de vista, a lógica 

de Admirável mundo novo está bem próxima à de 1984, na qual “a realidade não é externa. 

A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Não na mente do 

indivíduo, que pode cometer erros e, em todo caso, perece; somente na mente do Partido, 

que é coletiva e imortal” (ORWELL, 1950, p. 249, tradução própria). Portanto, a 

educação no romance de Huxley, centrando-se no adestramento dos sujeitos, perde 

qualquer relação com uma realidade externa e objetiva. Ela se volta sobretudo para o 

sujeito, criando meios para que este venha a absorver a verdade fabricada pelo Estado. 

O Centro de Incubação e Condicionamento, portanto, apresenta grande importância 

para a narrativa, não somente como a porta de entrada do mundo ficcional de Huxley, 

mas como a fundação e forma de manutenção do sistema distópico, além de servir como 

um manual ao leitor para a compreensão das estruturas sociais e políticas com que se 

depara, criando, então, uma estrutura didática dentro da narrativa e pondo o texto 

distópico como um meio de educação. A narrativa parece, inclusive, se ancorar no centro 

de ensino por quase metade do livro e, mesmo quando se desloca para outros espaços, 

não parece soltar-se do coração da distopia: o Centro de Incubação e Condicionamento. 

Logo, esta instituição evidencia um imenso esforço por parte do Estados distópico 

voltado para a doutrinação e subjugação dos sujeitos, com o intuito de que se tornem 

reprodutores da ideologia do Estado e para que trabalhem na sua manutenção e 
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perpetuação. Essa dinâmica se torna possível, principalmente, pela implementação do 

modelo disciplinar, do qual falara Pavloski. As disciplinas, segundo Michel Foucault, 

consistem numa tecnologia do poder que se volta sobretudo sobre o corpo, como “alvo e 

objeto de poder” (2016, p. 133). São métodos de “controle minucioso das operações do 

corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de 

docilidade-utilidade” (ibid, p. 135). As disciplinas, de acordo com o filósofo, aumentam 

as forças dos corpos em termos de utilidade, ao mesmo tempo em que as diminuem em 

termos de resistência, produzindo uma relação de sujeição (ibid, p. 136). 

No romance de Huxley é notável tal face das distopias, especialmente considerando 

as formas de condicionamento mencionadas anteriormente. O Estado Mundial 

potencializa os corpos dos sujeitos, de forma extremamente detalhada, tornando-os 

extremamente hábeis em suas profissões, ao mesmo tempo em que os condiciona a 

desprezarem tudo aquilo que pode lhes suscitar formas de resistência, como os livros e a 

natureza, no caso da casta dos Deltas. Considerando a importância do corpo como objeto 

e alvo do poder disciplinar, não é de espantar que o Estado Mundial tome o corpo de 

forma tão central na narrativa. Afinal, os corpos dos sujeitos são (re)produzidos pelo 

Estado e seu desenvolvimento é completamente manipulado e modificado pelo mesmo 

de forma altamente violenta, o que aponta para o caráter distópico do texto. O Estado 

Mundial não poupa esforços na sua atuação sobre os corpos dos sujeitos, de modo a 

formar “corpos dóceis” e úteis. 

Essa docilização dos corpos, indicada por Foucault, é ainda descrita como forma de 

dominação eficiente e econômica. Diferentemente do poder soberano, o poder disciplinar 

não tem como função maior retirar ou apropriar, mas adestrar. Sendo assim, ele é capaz 

de retirar mais e melhor, aumentando sua eficácia e economia (FOUCAULT, 2016, p. 

167). As distopias se integram bem à tal estrutura e alertam para o potencial obscuro 

dessas técnicas de poder. O sucesso dessa forma de poder, segundo Foucault, se garante 

principalmente pela vigilância, pela sanção normalizadora e pelo exame. A esses dois 

primeiros aspectos, a distopia parece se filiar especialmente. 

A vigilância é um traço já muito explorado na distopia e está presente de maneira 

impactante em 1984 de Orwell (1948), em Jogos Vorazes de Suzanne Collins (2008) e 

em muitos outros romances. A vigilância é frequentemente uma característica marcante 

nas distopias e parece ganhar mais importância ainda na contemporaneidade, devido às 
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novas tecnologias na área de comunicação que, apesar de seus inúmeros benefícios, 

trouxeram também um grande desconforto com a possibilidade de apropriação de 

informações pessoais e exposição da privacidade. Dentro do modelo disciplinar, segundo 

Foucault (2000), a vigilância ganha importância na Era Clássica (época que equivaleria 

aos séculos XVII e XVIII, quando surgiu o modelo disciplinar): momento favorável à 

visão e à classificação. Nessa época, de acordo com o autor, o favorecimento da 

racionalidade e da objetividade pôs o detalhe e a visão em destaque, já que a vista era 

considerada a experiência sensível mais objetiva. Também a invenção do microscópio 

beneficiou o papel da visão na Era Clássica.  

As tecnologias de vigilância desenvolvidas, nessa época, pelo poder disciplinar se 

voltavam para técnicas de observar sem ser visto; técnicas que se inspiraram 

principalmente no panóptico de Bentham. A vigilância do panóptico automatiza e 

desindividualiza o poder, pois cria um estado em que todos se sentem constantemente 

vigiados, sem saber ao certo se o estão de fato (FOUCAULT, 2016, p. 168). Isso dá uma 

sensação de dispersão do poder. Bentham, conforme Foucault indica, esclarece que, 

através de tal modo de vigilância, não é preciso recorrer ao uso da força, e, desta forma, 

o indivíduo “torna-se princípio de sua própria sujeição”. Foucault conclui ainda que o 

panoptismo permite treinar e modificar o comportamento dos indivíduos, sendo, portanto, 

peça central para as formas de adestramento do poder disciplinar (Ibid, p. 196). Desta 

forma, é possível fazer com que os sujeitos internalizem as estruturas de poder, 

trabalhando ativamente para a sua manutenção, mesmo que estas atentem contra a sua 

própria liberdade. A educação é uma das principais formas de produzir tal internalização, 

através das suas formas de adestramento. 

No romance de Huxley, essa estrutura de vigilância e dissipação do poder se faz 

sentir durante todo o percurso da narrativa. Embora a obra não conte com tecnologias 

como as “teletelas” de 1984, responsáveis pela observação ininterrupta, é possível notar, 

na obra de Huxley, a cooptação dos sujeitos pelos sistemas de vigilância, de forma que 

todos se vigiam uns aos outros. Em Admirável mundo novo, ficam claros os esquemas de 

vigilância nos comportamentos, principalmente relacionados ao personagem Bernard 

Marx, que, no início da narrativa, demonstra atitudes inadequadas para a sociedade do 

romance, como o seu modo de agir ríspido e sua falta com os compromissos sociais 

levianos e amorosos. Os desvios são sempre observados pelos colegas, que tentam 
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restituí-lo à norma, repetindo as máximas do sistema distópico disseminadas nas sessões 

de hipnopedia, mencionadas anteriormente, para que o personagem tomasse o “soma” – 

droga sem quaisquer efeitos colaterais, capaz de proporcionar satisfação e calma 

instantaneamente, que é regularmente utilizada por todos os sujeitos, com a exceção de 

Marx. Além disso, relatórios de seu comportamento fora das horas de trabalho chegam às 

mãos do diretor do Centro de Condicionamento, comprovando a observação constante de 

todos. 

Dentro do quadro das disciplinas, também as recompensas e sobretudo as sanções 

têm grande importância. De acordo com Foucault, através da vigilância, é possível 

classificar e hierarquizar os indivíduos no poder disciplinar, de forma a oferecer 

privilégios aos melhores e punir os desajustados. A função dessas recompensas e 

punições é, por meio de uma pressão constante, uniformizar os comportamentos e reduzir 

os desvios – o que, logicamente, beneficia a dominação dos sujeitos por parte do Estado 

distópico. Foucault (2016, p. 175) aponta que, se comparadas àquelas do antigo poder 

soberano, essas sanções normalizadoras – que são utilizadas até mesmo para os mais sutis 

desvios – tendem a ser mais leves no modelo disciplinar (“castigos físicos leves”, 

“privações ligeiras” e “pequenas humilhações”). No entanto, vale observar que, nas 

distopias, repetidamente, os castigos não são leves como Foucault afirmara, já que a 

violência desmedida sobre o protagonista, ou sobre o grupo com o qual o leitor deve se 

identificar, é um dos fatores que frequentemente denuncia a qualidade distópica do livro 

àquele que navega por suas páginas.  

No caso de Admirável mundo novo, entretanto, as punições não parecem ocupar um 

papel tão central. Não só o sistema de adestramento parece ser eficaz ao ponto de os 

desvios serem raros, como também parece não haver tanta necessidade para tais, tendo 

em vista o uso do soma, que apazigua os conflitos e insatisfações. Um dos poucos 

métodos de punição do Estado Mundial, que só chega a ser passageiramente mencionado, 

é a transferência para instituições menores em países afastados e pouco populosos: 

 

“(...) A segurança e a estabilidade da Sociedade estão em perigo. Sim, 

em perigo, senhoras e senhores. Esse homem”, ele apontou 

acusadoramente para Bernard, “esse homem que se encontra diante de 

vocês (...) traiu grosseiramente a confiança dada a ele. Por suas opiniões 

heréticas sobre o esporte e o soma, por sua escandalosa vida sexual não 

ortodoxa, por sua recusa em obedecer os ensinamentos de Nosso Ford 

e em se comportar fora das horas de trabalho, ‘até mesmo como uma 
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criança’ (...), ele se mostrou um inimigo da Sociedade (...). Por essa 

razão, eu proponho dispensá-lo, dispensá-lo com desonra do posto que 

ele ocupou neste Centro; eu proponho imediatamente solicitar a sua 

transferência para um Subcentro da menor ordem e que a sua punição 

possa servir ao melhor interesse da Sociedade, removido, tanto quanto 

possível, de qualquer Centro da população. Na Islândia ele terá pouca 

oportunidade para desviar outros com seu exemplo não fordiano.” 

(HUXLEY, 2004, p. 138, tradução própria) 

 

  Outro castigo, que talvez nem chegue a constituir uma punição propriamente dita, 

é o exílio dos curiosos irreversivelmente desajustados para ilhas distantes, onde poderão 

dar vazão aos seus interesses. 

Por meio desse sistema de vigilância hierarquizante e suas punições, o 

comportamento dos sujeitos é corrigido e uniformizado e, como afirma Foucault, os 

indivíduos se tornam agentes de sua própria sujeição. A homogeneização dos 

comportamentos aparece claramente de forma negativa nas distopias, que, através de 

pistas textuais, parecem defender a valorização da individualidade. Segundo Gregory 

Claeys (2017), a importância do grupo em relação ao indivíduo se manifesta tanto na 

utopia quanto na distopia. O autor afirma que: 

 

Ambas as utopias e as distopias normalmente, embora não 

universalmente, exibem um ethos coletivista. As pessoas sacrificam seu 

interesse individual em prol do bem comum. A solidariedade social 

vence o individualismo egoísta. (...) Na distopia (...), esses laços 

apresentam-se frequentemente como o que Leszek Kołakowski chama 

de “solidariedade compulsória”. Aqui, eles são coercitivos e dependem 

ainda mais da escravização de outros. Essa coação desgasta 

fundamentalmente tudo o que é valioso à solidariedade. (...) Em seu 

aspecto mais sombrio, portanto, a distopia coletiva, geralmente, exibe 

um ethos extremo de sociabilidade centrado numa devoção fervente de 

um bem comum, que é, na verdade, despótico ao invés de consensual. 

(CLAEYS, 2017, p. 8)14 

 

Claeys chega até mesmo a associar essa uniformização comportamental e 

ideológica à escola e outras instituições descritas por ele como absolutas, quando comenta 

elementos sociais importantes às distopias coletivas. Segundo ele, essas instituições se 

encarregam da “administração formal” da vida dos internos, voltando-se para a 

“uniformidade, despersonalização, disciplina de grupo e a sublimação ou perda de 

identidade” (ibid, p. 13).  
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O desenvolvimento da sociedade disciplinar, para Foucault, portanto, inicia uma 

nova forma de poder, tratando-se de uma construção voltada para a produção de forças, 

seu crescimento e ordenação. Assim sendo, a formação da sociedade disciplinar implicou 

na mudança de um poder que “deixa viver e faz morrer” – o antigo poder soberano – para 

um poder que “faz viver” (FOUCAULT 2017, p. 146). Segundo o filósofo, “o direito de 

morte tenderá a se deslocar ou, pelo menos, a se apoiar nas exigências de um poder que 

gere a vida e a se ordenar em função de seus reclamos” (Idem, p. 147, grifo nosso). Trata-

se, portando, de um poder da vida e sobre a vida: um biopoder. 

Para Foucault, esse biopoder se apresenta na Era Clássica sob dois polos 

complementares entre si: o primeiro seria marcado pela própria estrutura disciplinar (final 

do século XVII), descrita anteriormente, e o outro pelos controles reguladores das 

populações (meados do século XVIII). Este último dirige-se ao corpo-espécie, ao ser 

humano como ser vivo e à regulação dos processos biológicos, como explica Foucault. 

Para o filósofo, 

 

As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois 

polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre 

a vida. A instalação – durante a época clássica, dessa grande tecnologia 

de duas faces – anatômica e biológica, individualizante e especificante, 

voltada para os desempenhos do corpo e encarando os processos da vida 

– caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, 

mas investir sobre a vida, de cima a baixo (FOUCAULT, 2017, p. 150).  

 

A biopolítica significa, portanto, uma outra tecnologia do poder que surge no final 

do século XVIII, capaz de controlar não somente os indivíduos, mas as massas; tecnologia 

que não anula a disciplinar, mas adere a ela (NASCIMENTO, 2012, p. 163). 

A perspectiva biopolítica apresentada por Foucault não poderia estar mais afinada 

ao romance selecionado – entre tantos outros – e aos institutos de ensino como 

propagadores e produtores de tal controle sobre a vida. Em Admirável mundo novo, é 

possível observar um Estado distópico completamente voltado para a vida biológica; para 

a captura da zoé pela política. A regulação da população pela política, no romance, fica 

escancarada na proibição da procriação vivípara e na captura da reprodução pelo Estado. 

No mundo de Huxley, o Estado distópico “faz viver” de forma literal, através da 

“fabricação” de seres humanos em escala e modo de produção Fordista, nos centros de 

incubação e condicionamento, mediante as técnicas in vitro, possuindo total controle 
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sobre os números populacionais. Além disso, o Estado manipula todo o processo de 

formação dos seres humanos, como explicado anteriormente, interferindo de forma cruel 

em todas as etapas do desenvolvimento humano, demonstrando a captura da vida nos 

procedimentos políticos. Também as formas de ensino/condicionamento psicológico 

permitem o controle da vida, especialmente no que diz respeito às práticas 

anticoncepcionais femininas: 

 

No entanto, embora estivesse encerrada no bocal, e apesar daquele 

segundo grama de soma, Lenina não se esqueceu de tomar todas as 

precauções anticoncepcionais prescritas pelos regulamentos. Anos de 

hipnopedia intensiva e, dos doze aos dezessete, exercícios malthusianos 

três vezes por semana, tinham tornado a prática dessas precauções 

quase tão automática como pestanejar. (HUXLEY, 2004, p. 80, 

tradução própria) 

 

O Estado incide ainda sobre o controle da fecundidade feminina, mantendo setenta 

por cento da população do sexo completamente estéril, como garante o diretor do centro: 

 

“Porque, é claro”, disse o Sr. Foster, “na imensa maioria dos casos, a 

fecundidade é simplesmente um incômodo. Um ovário fértil em mil e 

duzentos – isso seria plenamente suficiente para nossas necessidades. 

Mas nós queremos ter boa possibilidade de escolha. E, naturalmente, é 

preciso conservar sempre uma margem de segurança enorme. Por isso 

deixamos que se desenvolvam normalmente até trinta por cento de 

embriões femininos. Os outros recebem uma dose de hormônio sexual 

masculino a cada vinte e quatro metros, durante o resto do percurso. 

Resultado: são decantados como neutros – absolutamente normais sob 

o ponto de vista estrutural (salvo, viu-se obrigado a reconhecer, o fato 

de terem, na verdade, uma ligeira tendência para o aparecimento de 

barba), mas estéreis. Garantidamente estéreis (...).” (HUXLEY, 2004, 

p. 23; tradução própria) 

 

Além disso, o Estado intervém de maneira química no corpo dos seus sujeitos, 

propagando e administrando o uso da droga chamada soma, que permite o controle dos 

indivíduos. 

O centro de ensino presente em Admirável mundo novo, portanto, permite a 

ordenação e o controle da vida, fazendo com que os sujeitos trabalhem na sua própria 

sujeição e também na produção dos meios materiais que sustentam e garantem a 

continuidade da distopia. Como é possível observar no romance, forma-se uma estrutura 

capitalista que adere às técnicas disciplinares e biopolíticas. Tal estrutura, em verdade, 
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esteve ligada ao biopoder na história. Como muitos teóricos – incluindo o próprio 

Foucault, Agamben e Corsini – comentam, o desenvolvimento das técnicas disciplinares 

e biopolíticas foi aquilo que possibilitou a expansão do capitalismo na modernidade. 

Mariangela Nascimento explica que: 

 

A sociedade disciplinar e de controle subjugou a vida humana às 

estratégias do Estado em sua função de transformar tudo em produção, 

de tratar o ser humano não como indivíduo, mas como espécie, 

promovendo assim o desenvolvimento capitalista. Isso vai ser 

concretizado, historicamente, com a sociedade industrial organizada e 

gerenciada pelos princípios fordistas e tayloristas (NASCIMENTO, 

2012, p. 164) 

 

Admirável mundo novo se encontra em grande afinidade com a citação de 

Nascimento, pois, também no romance, a sociedade disciplinar e a biopolítica alimentam 

a produção capitalista, formando uma rede estreita entre ensino, produção, consumo e 

divisão de classes. Sob diferentes aspectos, o ensino disciplinar e as técnicas biopolíticas 

formam os alicerces do capitalismo fordista, na obra – alusão clara a um dos períodos 

mais marcantes na história do capitalismo, que se presta bem à narrativa e à crítica 

distópica. 

Sendo assim, no romance de Huxley, os sujeitos formados por essa estrutura de 

poder são adestrados para, em concordância com a norma, reproduzirem o discurso do 

Estado distópico de forma acrítica, bem como formarem a mão de obra útil e que cria as 

condições de manutenção do mesmo. Como no clipe “Another Brick in the Wall” da 

banda Pink Floyd, o modelo de ensino da distopia analisada parece reforçar uma máquina 

homogeneizadora e manipuladora. O clipe em questão se relaciona bem com o romance 

de Huxley, pois aponta também para as semelhanças entre a fábrica e a escola no processo 

de normalização dos sujeitos. Em suma, formam-se sujeitos que fortalecem as edificações 

da distopia, através dos sistemas disciplinar e biopolítico, propagados sobretudo pela 

instituição de ensino presente no romance. 
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“ISSO É MUITO BLACK MIRROR”: PARA ALÉM DO DISCURSO 

TECNOFÓBICO NAS DISTOPIAS ESCRITAS POR MULHERES NO SÉCULO 

XXI 

Melissa Cristina Silva de Sá (IFMG)1 

 

Resumo: As narrativas distópicas apresentam críticas pungentes às ansiedades do século XX com 

obras como Admirável Mundo Novo que criticam a engenharia genética e principalmente o uso 

não controlado da tecnologia. Presentes no imaginário popular, essas distopias influenciam a 

produção de obras cinematográficas e televisivas que incorporam em suas representações o 

desenrolar negativo da interação humano e tecnologia. É o que podemos ver em séries de TV 

populares como Black Mirror (2011-), cujas inovações tecnológicas ficcionais, mostradas quase 

sempre sob um viés negativo, criaram a expressão “isso é muito Black Mirror”, utilizada online 

para comentar em avanços tecnológicos reais e denotando que tal advento da tecnologia 

certamente culminará num efeito negativo para a sociedade. Estabelecendo um claro diálogo com 

as distopias do século XX, essa e outras obras recentes demonstram uma visão tecnofóbica; 

trabalhando humano e tecnologia como opostos. As narrativas distópicas escritas por mulheres 

no século XXI, no entanto, problematizam essa visão, questionando os avanços tecnológicos, mas 

também nossa própria percepção do que é humano. Romances como The Telling, de Ursula K. Le 

Guin, The Stone Gods, de Jeanette Winterson, e MaddAddam, de Margaret Atwood, ressignificam 

a tradição distópica do século XX ao propor um questionamento à relação dos humanos com a 

tecnologia que não se reduz à tecnofobia e ao lugar-comum de medo da ciência. A discussão 

partirá das considerações de Donna Haraway sobre a identidade ciborgue e de Raffaella Baccolini 

sobre o hibridismo das narrativas distópicas. 

 

Palavras-chave: Distopia; Tecnofobia; Mulheres 

 

A expressão “isso é muito Black Mirror” significa um assombro ante ao 

desenvolvimento de alguma nova tecnologia. A carga, no entanto, é negativa, uma vez 

que a série de mesmo nome frequentemente foca em como o uso de uma tecnologia 

avançada pode levar os humanos à infelicidade, seja ela pessoal ou social. Estabelecendo 

um claro diálogo com as distopias do século XX, essa e outras obras recentes demonstram 

uma visão tecnofóbica ao trabalharem ser humano e tecnologia  como opostos. O 

desenvolvimento tecnológico e, de modo geral, a ciência, são encarados com esse 

assombro inicial que leva ao medo. 

Na oposição humano versus tecnologia, a primeira é sempre vista como um estado 

primordial onde os seres humanos “são o que verdadeiramente são”. A tecnologia, por 

outro lado, interfere nesse estado natural, deturpando a essência humana ao mesmo tempo 

em que geram infelicidade e insatisfação. Um exemplo dessa ideia pode ser encontrado 

no episódio “Queda Livre” da série britânica Black Mirror, no ar desde 2011. Na 
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narrativa, Lacie é uma jovem numa sociedade em que as mídias sociais chegam ao seu 

apogeu: através de um implante ocular e um smartphone, é possível que se atribua notas 

às pessoas, variando de 0 a 5. Todo o sistema socioeconômico gira em torno das 

avaliações, englobando oportunidades de emprego, contas bancárias e todo tipo de 

negócio. Lacie, por exemplo, precisa de uma nota de 4.5 para se candidatar à compra de 

um apartamento. Mesmo tendo o dinheiro, a avaliação alta é imprescindível para a 

transação. Essa sociedade distópica, vista pelos olhos de Lacie, que é inicialmente um 

membro concordante do sistema, suscita no espectador uma sensação de estranheza uma 

vez que ele ou ela consegue inferir os efeitos terríveis de exclusão que essa sociedade traz 

logo nas primeiras cenas do episódio. A tecnologia aparece como um mal que causa a 

queda dos seres humanos inicialmente bons. 

Lacie é seduzida pela tecnologia, se adequando ao padrão de dar e receber notas a 

todos, mesmo que comece a perceber que o sistema não é tão justo quanto parece. Sua 

natureza boa e ingênua seria, assim, deturpada a ponto de que, quando ela percebe o quão 

injusta e nociva é a sociedade em que vive, já é tarde demais. Lacie tem seu implante 

ocular removido e é mandada para a prisão depois que sua pontuação chega a 0. Numa 

cena que demonstra uma visão tecnofóbica típica das distopias do século XX, Lacie 

finalmente consegue se expressar verdadeiramente na prisão, xingando um colega de cela. 

Sem a tecnologia, Lacie está mais próxima de sua “natureza humana” e há beleza em suas 

palavras cruéis e viscerais em oposição ao seu eu contido e controlado pela tecnologia. 

Raffaella Baccolini defende a ideia de que as distopias funcionam em ondas e 

trabalham com as ansiedades de cada época. Segundo ela, “é importante lidar com as 

distopias críticas das últimas décadas uma vez que elas são o produto de nossos tempos 

sombrios. Ao olhar para as características formais e políticas da ficção científica, nós 

podemos ver como essas obras apontam para a mudança.” (p. 521) Nessa segunda década 

do século XXI, a preocupação com os impactos das mídias sociais levantou discussões 

sobre políticas de privacidade e a consulta de perfis feitas por empresas para monitorar 

ou até mesmo contratar funcionários. Não é de se admirar que narrativas com a temática 

de “Queda Livre” tenham aparecido no mainstream.  

As narrativas distópicas escritas por mulheres no século XXI, no entanto, 

problematizam essa visão, questionando os avanços tecnológicos, mas também nossa 

própria percepção do que é humano. Esse trabalho visa discutir como três autoras, Ursula 
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K. Le Guin, Jeanette Winterson e Margaret Atwood ressignificam a tradição distópica do 

século XX ao propor um questionamento à relação dos humanos com a tecnologia que 

não se reduz à tecnofobia e ao lugar-comum de medo da ciência. 

Numa leitura rápida de três grandes expoentes da narrativa distópica do século XX, 

percebe-se a oposição humano e tecnologia. Em Admirável Mundo Novo, a engenharia 

genética afasta os humanos de sua essência; os membros da sociedade tecnológica e 

controlada são frios e distantes ao passo que o Selvagem é o único associado à noção de 

uma “verdadeira humanidade”. A tecnologia a serviço do Grande Irmão em 1984 garante 

que os cidadãos sejam vigiados a todo momento e que uma revolução, que aproximaria 

as pessoas, reuniria famílias e laços de afeto, jamais aconteça. Finalmente, em Farenheit 

451, há a sensação de nostalgia pelo passado onde a humanidade teria tido acesso ao 

conhecimento e vivido mais próximo a sua essência. Coisa que os robôs e as casas anti-

incêndio não conseguem reproduzir. No século XX, o humano e tecnológico não são 

compatíveis. Só é possível se aproximar do que é humano ao se abandonar o que não seria 

supostamente natural. Nessas narrativas, a tecnologia é vista sempre sob um viés 

negativo. 

As narrativas distópicas escritas por mulheres no século XXI apresentam uma visão 

que quebra com essa lógica da tecnofobia. Longe de glorificarem a ciência como única 

solução, elas questionam precisamente a oposição tecnologia e humano. Para discutir essa 

noção, serão brevemente analisados três romances: The Telling (2000), de Ursula K. Le 

Guin, The Stone Gods (2007), de Jeanette Winterson e MaddAddam (2013), de Margaret 

Atwood. 

Em The Telling, Sutty é uma historiadora treinada da Terra que vai a Aka para 

estudar a cultura do planeta. No entanto, durante os sessenta anos necessários para chegar 

a Aka, uma revolução ocorre no planeta: a antiga cultura é destruída e uma nova ordem é 

estabelecida. Sutty se encontra em uma Aka muito repressiva, um mundo agora 

controlado por um governo corporativo. Sem acesso a livros ou qualquer coisa reveladora 

sobre a cultura Akan de antes, ela viaja para o interior para conversar com as pessoas e 

aprender sobre o contar (o the telling do título), a antiga forma de conhecimento do 

planeta. 

O romance é essencialmente sobre a aprendizagem da cultura Akan por Sutty, longe 

dos olhos da corporação. Com o povo, ela descobre que o contar não é uma religião como 
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as que ela conhece na Terra; é um modo de viver/perceber o mundo através da narrativa. 

Os Akans tornaram a narrativa a única forma de conhecimento e todo o planeta possuía 

apenas essa cultura de contar histórias que fazem parte de uma história maior. Como o 

conhecimento é interminável, o mesmo acontece com o contar. Quando o governo 

corporativo baniu o contar, a linguagem oral e escrita foi mudada e controlada, os livros 

foram queimados e as pessoas foram proibidas de contar histórias. Como a arte e a religião 

são fornecidas pelo governo, há pouco espaço para criatividade e pensamento crítico. Os 

que ainda vivem o contar são perseguidos pelo Estado e marcados como inimigos da 

cultura oficial atual, da ciência e de seu deus institucionalizado, a razão.   

A tecnologia não é vista como o problema que levou Aka ao estado em que está. 

Os Ekumen, seres altamente desenvolvidos que viajam pelos mundos levando 

conhecimento, são bem-vindos no planeta e não há nenhuma indicação de que o problema 

da repressão social tenha se dado por conta da tecnologia. Não há nenhuma visão 

nostálgica de um passado “puro”, onde a tecnologia não existia e os Akans poderiam viver 

livres. Pelo contrário, a cultura do contar engloba as mudanças, deixando claro que a 

construção daquilo que é humano está sempre se fazendo. 

The Stone Gods é dividido em quatro partes que se repetem: “Planeta Azul”, “Ilha 

de Páscoa”, “Guerra Pós-3” e “Cidade do Naufrágio”. Em "Planet Blue", Billie Crusoe é 

uma cientista renomada rotulada como subversiva pelo governo. Ela é obrigada a ir a uma 

missão cujo objetivo final é colonizar o Planeta Azul, já que os recursos naturais do 

mundo em que vive não estão mais disponíveis. A sociedade altamente capitalista em que 

Billie vive procura no Planeta Azul um novo começo para os humanos. A missão de Billie 

consiste em usar as informações coletadas pela robô Spike para propor um plano de 

colonização eficiente. O romance ficcionaliza a história do planeta Terra, 

desnaturalizando-a e expondo as muitas histórias de colonização de sua composição. A 

narrativa em "Planet Blue" pode ser lida como uma releitura da história da Terra. 

Billie, a cientista, e Spike, a robô, têm muitas encarnações ao longo do romance. 

Em “Ilha de Páscoa”, Billy é um explorador deixado na ilha de mesmo nome e sua 

narrativa é uma recriação dos diários do Capitão Cook. Na ilha, os nativos brigam por 

uma interpretação do que os deuses da pedra — as enormes estátuas de pedra encontradas 

no local — realmente significam e Billy é pego em meio a interesses políticos em relação 

à discussão. Skippers é o outro europeu afastado na ilha que tenta entender a política de 
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poder envolvida na luta da tribo. As estátuas na ilha funcionam como metáfora para o 

poder político e para o modo como este controla pessoas sem pensamento crítico, um 

metacomentário da parte anterior do romance. 

Finalmente, as duas últimas seções de The Stone Gods reescrevem a primeira. De 

acordo com Cavalcanti,  

esta revisão promove um exagero do princípio distópico através de 

partes de “Planeta Azul” (que aparecem na forma de um livro lido pelo 

protagonista que também é chamado Billie nesta terceira parte) e a 

representação de um pós-guerra, contexto em que as pessoas vivem em 

circunstâncias degradantes. (p. 5) 

 

Não há escapatória possível para o Planeta Azul, que agora é uma mera criação fictícia 

encontrada no metrô. Billie é novamente a cientista responsável por Spike, o primeiro 

robô sapiens. Através do relacionamento que ela tem com Billie e as histórias ouve dela, 

Spike começa a ser humanizada e desenvolve um pensamento crítico próprio. Billie, 

inversamente, começa a questionar a condição de sua amante e a maneira como ela não é 

mais apenas uma máquina. 

Spike é humanizada apesar de sua parte máquina ser sempre reconhecida. Como 

corpo híbrido, ela desafia a oposição tecnologia/humano. Afinal, não foi a tecnologia que 

trouxe os problemas para o planeta, mas sim que a própria história do planeta está atrelada 

à alta tecnologia. Nos mundos cíclicos de The Stone Gods natureza não precede 

tecnologia nem tecnologia precede natureza. As duas instâncias coexistem numa se 

retroalimentando sem que haja qualquer condenação de uma ou outra. 

MaddAddam é o volume final da trilogia homônima de Margaret Atwood. Um texto 

no qual Atwood “hibridiza histórias e mitos [e] une espaços utópicos e distópicos” 

(LADUBOVA, p. 33) ao mesmo tempo em que apresenta um futuro pós-apocalíptico no 

qual a humanidade é relegada a alguns poucos sobreviventes. O enredo segue os 

predecessores Oryx and Crake (2003) e The Year of the Flood (2009) na mesma lógica 

narrativa: no presente, há um relato sobre um ambiente pós-apocalíptico em que poucos 

humanos sobreviveram a uma praga que quase os tonaram extintos. Questões de 

sobrevivência são abordadas, bem como o que significa ser humano em uma era pós-

humana. 
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Os Crakers, criaturas geneticamente modificadas que sobreviveram à praga, 

começam a desenvolver sua própria cultura a partir das histórias que ouviram. Toby, uma 

mulher sobrevivente, é a criadora de mitos para esses seres na medida em que ela 

apresenta contos sobre o antigo mundo que são posteriormente questionados e 

incorporados a essa nova cultura humana. Entrelaçada a essa narrativa de sobrevivência, 

há relatos de uma sociedade distópica que precedeu esse cenário apocalíptico: um mundo 

altamente capitalista, que se leva à destruição. Através das histórias de Zeb — um líder 

dos poucos humanos vivos no mundo pós-catástrofe — conduz o leitor a uma narrativa 

fragmentada de oposição e terrorismo em um mundo que se assemelha estranhamente ao 

nosso. 

A falácia de que a tecnologia causou a extinção humana não existe no romance. 

Quando os poucos humanos sobreviventes se vêem próximos à natureza tentando 

sobreviver, não há qualquer denotação de que estão mais perto de alguma essência 

humana pura e superior. Ao verem os Crakers se desenvolveram e criarem sua própria 

cultura, os humanos sobreviventes, juntamente como leitor, percebem que a própria 

definição de humano está precisamente ligada ao desenvolvimento de tecnologia. É 

quando os Crakers inventam suas próprias formas de pensar o mundo e, assim, possibilitar 

a existência de tecnologia, é que passam a parecer humanos. 

Donna Haraway propõe em seu “Cyborg Manifesto”, presente em Simians, Cyborgs 

and Women: The Reinvention of Nature, a visão do ciborgue como metáfora para uma 

nova política em que as fronteiras são consideradas fluidas. Fronteiras essas que incluem 

relações de gênero, humano e animal, e humano e máquina. O ciborgue é o corpo híbrido 

por natureza: o lugar onde as identidades podem ser construídas fora da dicotomia. A 

linguagem da tecnociência, segundo Haraway, possibilitou a dominação social por parte 

do discurso hegemônico: branco, homem, heterossexual. A partir do momento em que as 

dicotomias são quebradas e questionadas, esse discurso começa a ruir. É a partir daí que 

a estrutura social e política poderia ser mudada. 

É possível fazer um paralelo entre a ideia de ciborgue de Haraway e a noção de 

distopia como gênero híbrido de Baccolini. Para a crítica italiana, “a noção de um gênero 

impuro, um com limites permeáveis que possibilitam a contaminação por outros gêneros, 

representa uma resistência contra a ideologia hegemônica e renova a natureza de 

resistência da ficção científica.” (p. 520) A narrativa distópica seria esse lugar de 

1787



 

 
 

contestação e as obras do século XXI mencionadas apresentam não apenas o hibridismo 

textual, que dialoga com as distopias predecessoras, mas também corpos ciborgues. 

Em The Telling, a tecnologia não é vista como algo maléfico, mas sim como parte 

da realidade. Não há dicotomia ciência/mito. Sutty, em sua experiência com o povo de 

Aka, se torna possuidora dos dois discursos: o científico e o folclórico, sendo capaz de 

agir no mundo através dos dois, mesmo que o romance não apresente um final fechado 

ou feliz. Já em The Stone Gods, a robô Spike é o elemento desistabilizante da narrativa. 

Ao mesmo tempo apresentada como destruidora e criadora de mundos, ela é capaz de 

questionar os valores de Billie e também de todos a sua volta. O avanço tecnológico não 

é temido na narrativa, mas visto como parte integrante do desenvolvimento da cultura 

humana que seria produto justamente do avanço tecnológico de uma cultura anterior. 

Dessa forma, não apenas Spike é uma identidade ciborgue, mas todos nós. Finalmente, 

em MaddAddam, os Crakers, frutos da engenharia genética que causou o colapso da 

civilização humana, tornam-se uma nova ordem. Esses e os remanescentes humanos co-

existem num ambiente de cooperação, sem que uma cultura seja considerada superior à 

outra. Os novos seres híbridos a surgir, filhos dos Crakers com humanos, não são temidos, 

mas desejados, pois promovem a mudança que essa sociedade necessita. 

Os três romances estão para além do “isso é muito Black Mirror”. Apesar de 

conservarem o elemento de assombro inicial, os conflitos nessas narrativas não glorificam 

uma suposta essência humana que estaria distante do avanço tecnológico. As autoras 

dialogam com os medos das narrativas distópicas anteriores, mas se reapropiam deles, 

propondo uma sociedade híbrida com identidades híbridas. Os leitores não são mais 

levados ao pessimismo e as protagonistas não encontram consolo no escapismo. O 

horizonte utópico é a própria retomada e ressignificação da dicotomia 

humano/tecnologia. 
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APELO, EXPERIÊNCIA E DILEMAS DA CRÍTICA LITERÁRIA EM VLOG: 

UMA LEITURA DO CANAL LER ANTES DE MORRER DA ISABELLA 

LUBRANO  

 

Andréa Paula Oliveira de Carvalho1 

 

Resumo: A crítica literária contemporânea assinala que um dos impasses na formulação do 

conceito sobre literatura contemporânea advém justamente da pluralidade que caracteriza a 

produção literária hodierna, marcada por estruturas disformes e complexas tanto na prosa 

(romances) quanto na poesia. Tal indecidibilidade, para usar um termo derridiano, pode ser 

pensada como um dos sintomas de constante de renovação formal/temático e teórico/analítico, 

configuradores seja da produção literária contemporânea ou mesmo da crítica que instaura essa 

última, apontando para uma dimensão do invisível, ou mesmo do escuro, como bem observa 

Agamben. Nesse sentido, compreender a problemática da dilatação dos limites do acontecimento 

literário requerer, sobretudo, também refletir acerca do próprio status quo da crítica literária 

contemporânea. Contudo, a própria época lança suas alternativas de procedimentos de leitura: o 

advento do fenômeno dos vlogs parecem encarnar uma forma de processo de mediação entre os 

textos e seus respectivos leitores, que, contrário os procedimentos convencionais da crítica 

literária institucional, prefere abrir mão do emprego de métodos e procedimentos interpretativos 

de base teórica/metodológica, recuperando uma forma de crítica impressionista mais próxima da 

experiência do leitor não especializado. É a partir de essa premisse que essa comunicação pretende 

examinar o fenômeno dos Vlogs, mais especificamente o canal Ler Antes de Morrer da jornalista 

Isabella Lubrano, a fim de examinar quais discursos autorrefentes de leitura da vida e de mundo 

são conjugados a partir da experiência de leitura e de crítica literária, as quais aos poucos têm 

ganhando forma e conteúdo fora do ambiente acadêmico, bem como também sentido e 

consistência entorno do eu, porém, não de qualquer eu, mas do eu leitor exímio constituído pela 

própria experiência com os livros, com outros leitores e com os produtos gerados pelo próprio 

vlogueiro. 

 

Palavras-chave: Crítica literária; Literatura contemporânea; Vlogs 

                                                           
1 1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural, Universidade do Estado da Bahia (Pós-
Crítica/UNEB) —, linha de pesquisa I-Literatura e modos de produção de vida, endereço eletrônico- 
andrea_paula17@hotmail.com. 
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1. Introdução  

 

O conceito que este  trabalho aborda sobre o  vlog:  é aquele cuja junção se dá 

através da abreviação vídeo + blog, pois o gênero se constitui num tipo de blog em que 

os conteúdos predominantes são os vídeos (Disponível em: 

www.significados.com.br/vlog/ acessado em: 17/10/2016).  Os vlogs de literatura são 

produzidos por pessoas que falam de livros e temas literários no YouTube, e publicam 

semanalmente seus conteúdos em seus canais uma ou duas vezes por semana. A 

divulgação e a utilização desse espaço na web tem se tornado algo tão considerável, que 

as empresas já investem nos canais do YouTube para promoção dos seus produtos, devido 

a tamanha proporção que hoje alcançam os chamados: influenciadores digitais, as 

pessoas, personagens ou grupos que se tornam famosas por alcançar um público alto de 

seguidores em suas redes, sejam elas no YouTube ou em sites de relacionamento.   

Também chamados de booktubers, esse fenômeno no jeito de falar de assuntos 

literários, muda a fisionomia do mercado editorial e releva novos valores a crítica literária, 

que em tempos de crise se percebe em um novo horizonte de possibilidades que apesar 

de incertas incrementam o mundo e o saber literário.  Resta entender agora  o que se tem 

acrescido e quais as principais críticas a se fazer a essas novas posturas diante desse 

cenário de produção crítica industrial.  

Esses canais que se proliferam no YouTube, tem a tendência como a metáfora de 

consumo, e isso quer dizer que o leitor não é simplesmente aquele que lê livros, mas 

aquele que mergulha em uma rede de distribuição de diretrizes veiculados pela moda. 

Esse recurso tem como parâmetro a imagem desses novos apresentadores que extrapolam 

o mero comercio simbólico dos livros, fazendo elevar o mercado editorial e sua complexa 

rede de distribuição.  

Assim, para entender melhor a dinâmica que envolve o trabalho da Isabella Lubrano 

em seu canal Ler antes de Morrer,  objeto de pesquisa aqui em questão, faz necessário 

uma abordagem direta entre as tecnologias digitais e a literatura contemporânea. As 

principais características de interpelação são a construção do que é chamado aqui nesse 

artigo de  apelo, experiência e dilemas, conceitos que envolve a crítica em vlog e seus 

recursos técnicos. Dessa maneira, toda aparelhagem acaba sendo absorvida pelo mercado 

consumidor tornando-se parte integrante das novas gerações que agora podem criar seus 

1791



 

 
 

próprios sistemas de "fabricação de estrelas", não mais baseados em mitos inatingíveis 

mas em seres performaticamente reais, ou seja, mais próximo da realidade do nosso 

cotidiano.  

 

2 Isabella Lubrano: a fabricação do personagem real 

 

Os novos aparelhos técnicos ajudam a por a vida em cena, esse movimento de 

constituição de si nos permite a tensão entre a vida real e ficcionalizada. Na crítica 

literária em vlog feita pela Isabella Lubrano, jornalista de formação e hoje youtuber 

famosa com mais 150 mil leitores, percebe-se a construção de uma vida cotidiana de 

leitura estetizada cada vez mais a procura de uma experiência autêntica, verdadeira, não 

encenada. Segundo Paula Sibilia (2008, p. 22), a busca pelo real ou pelo menos por algo 

que pareça real é uma manifestação do desejo que se tem pela veracidade, e assim na 

cultura contemporânea acrescenta-se o interesse por consumir a intimidade alheia. 

Estamos imersos em um mundo onde o que faz sucesso são os reality-shows e o 

espetáculo da realidade, principalmente, porque tudo vende mais se for real, mesmo 

sabendo ser uma constituição da própria dramatização dessa realidade.  

Não é de se estranhar que alguns estudiosos digam que essa é a era da performance, 

por perceber que a construção de si como personagem real é um elo entre corpo e 

subjetividade marcado pela tecnologia digital. A internet permite a circulação de 

diferentes sistemas de mídia e a participação ativa dos consumidores, é por isso que o 

canal como o da Isabella fazem tanto sucesso, pois unem entretenimento e venda.  

E dessa maneira, estamos diante da cultura da convergência, que permite a colisão 

entre velhas e novas culturas em que produtor interage com consumidor de maneiras 

imprescindíveis. Segundo Henry Jenkins (2009, p. 29) 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre  múltiplas mercados 

midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação, que vão a quase qualquer arte em busca das experiências 

de entretenimento que desejam.(JENKINS, 2009, p. 29). 

E assim é importante salientar, como Jenkins(2009) argumenta, ao longo do livro, 

que a convergência se dá por meio cultural e estão nas mentes dos consumidores e suas 
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redes sociais  não nas máquinas, e por isso é baseada no desejo do consumidor de obter 

quando e onde a mídia que quiserem.  

Por se tratar de uma rede de compartilhamento que precisa atingir um grande 

quantidade de consumidores ávidos por conteúdos específicos, a rede de vlogs precisam 

convencer e  se apropriar daquele consumidor que é fiel, ou seja se dedicar aos os fãs e 

não o mais ao consumidor desligado e desavisado que entra e saí das redes sem nenhum 

compromisso. Para consolidar é preciso criar uma linha de montagem onde o 

fã/consumidor se sinta privilegiado de alguma maneira, dessa forma, são criados as redes 

de padrinho e madrinha do canal que contribuem financeiramente, além de poderem 

escolher os livros para leituras, participam de sorteios específicos de livros e objetos.  

Dessa maneira as narrativas produzidas pela Lubrano, estão regidas pelo poder do mundo 

capitalista e suas renovações. E hoje, através da lógica da livre concorrência, profissionais 

de todas as áreas procuram dar o melhor de si, abrindo seus canais no Youtube, difundindo 

seu trabalho. Os profissionais de alguma maneira tem que encontrar o seu "diferencial" 

na sua produção, seja ele qual for, do mais ou menos especializado. Ao encontrar o que 

eles chamam de diferencial, eles trabalham segundo a lógica de mercado, encontram nos 

diversos aparatos tecnológicos aparelhos que simulem a técnica televisiva, apostando não 

só nos instrumentos, mas, teatralizam, igualmente a um apresentador de TV, ou mesmo 

atuando como ator, em que tudo vale para alcançar o mercado e ser um profissional 

autônomo independente. 

A principal lógica emergem da fabricação do personagem real de si mesmo, esse 

que vai transformar a vida íntima em uma "produção de extimidade" (2016). Sabe-se que 

o homem busca desde a Antiguidade compreender os jogos que estão envolvidos sua 

constituição. Hoje a sua projeção encontra-se no que a estudiosa Paula Sibilia(2016), tem 

chamado de Show do eu, buscando entender o fenômeno contemporâneo de exibição da 

intimidade ou de " produção de extimidade" produzidos nos sites, como novas formas de 

expressão e comunicação que hoje se proliferam nas redes. Em seu livro O Show do Eu, 

Paula Sibila(2016), traz um  questionamento que entrelaça as questões e inquietações 

desse trabalho sobre a formas de produção literária nos eventos e feiras e sobre a exibição 

do eu-autor enquanto autoridade. Ela se pergunta selfies, blogs, perfis pessoais e vídeos 

caseiros devem ser considerados vídeos ou obras?  
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Sibilía(2016), afirma não haver respostas fáceis, e apesar da aproximação com o 

gênero  autobiográfico, categoria que engloba:cartas, diários, álbuns, a definição é um 

pouco ambígua, pois não há nada inerente entre forma e conteúdo das obras que nos 

forneçam uma pretensa diferenciação entre as ficções.  

Mas embora persista alguma distinção entre uma narrativa de ficção e as outras há  

aquelas que querem dar conta da realidade, e essas práticas se inserem em um regime 

peculiar, pois partem de outras necessidades. Os artifícios de retóricas  estiveram anos a 

fio de treinamentos dos leitores e espectadores. "Superando, inclusive, outra complicação: 

os abalos sofridos pela confiança numa identidade fixa e estável do eu que (se) 

narra."(SIBILIA, 2016, p. 56). As obras autobiográficas tem estabelecido um "pacto de 

leitura" entre os autores e o seu público, tendo em vista, a crença de que se pode considerar 

as identidades do autor, do narrador, e do protagonista da história como se eles fossem 

uno. O leitor, ou  em sentido mais amplo o espectador acreditam estar diante de uma obra 

autobiográfica, pois une no mesmo relato esse três elementos, mas é uma definição pouco 

sólida, mas funcional, e são utilizadas para identificar modalidades discursivas. A internet 

parece enquadrar esse tipo perspectiva pois: 

O eu que fala e se mostra incansavelmente nas telas da rede costuma 

ser tríplice: é ao mesmo tempo autor, narrador e personagem. Além 

disso, e  pelo menos em certa medida, não deixa de ser uma ficção; pois, 

apesar de sua contundente auto-evidência, é sempre frágil o estatuto do 

eu. Embora se apresente como "o mais insubstituíveis dos seres" e "o 

mais real, em aparência, das realidades".(SIBILIA, 2016, p. 57). 

 

E é exatamente neste ponto que está envolvido a crítica literária em vlog feita pela 

Isabella Lubrano. Uma crítica que é mais uma evidência de um eu-imagético de estilos 

de leitura além de ser produzidos resultados dentro de um clichê esperado, e nada tem a 

ver com o inesperado, o desafiador, pois o que mostra não são os caminhos de leitura, 

pois isso é algo evidenciado no texto escrito, onde o autor pode construir para o leitor em 

"câmera lenta"  como percorreu  e quais seus caminhos de leitura foram feitas para chegar 

naquelas partes específicas do texto. A crítica em vlog mostra um resultado de um eu-

leitor asfixiado. 
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3 O vlog e o seu modelo de crítica  

 

Embora o ato de pegar uma câmera e filmar a si mesmo com o intuito de contar a 

rotina da vida ou qualquer outro fato de interesse do vlogger (aquele que faz vlogs) não 

seja tão inovador como pensamos, tendo existido indícios de “vloggers de vanguarda”, 

desde os anos 1976, quando Sam Klemke fazia vídeos em que eram retratados seu 

amadurecimento pessoal a cada ano que passava, por exemplo, foi nessa revolução 

tecnológica que os booktubers e vloggers ganharam espaço e ascenderam a um status de 

comunicação um pouco mais privilegiado no meio tecnológico, sendo mais uma forma 

de comunicação “de massa”. A diferença entre vlog e booktube é que o segundo se trata 

de um espaço específico de quem trabalha com livros literários e tudo que tiver 

relacionado à literatura e gosto.  

A Isabela Lubrano é jornalista midiática, e é um dos exemplos de booktubers na 

internet. O nome do seu canal no YouTube é Ler antes de Morrer no qual é foco desse 

também desse trabalho. Todos os vídeos são contabilizados,  como por exemplo, Dom 

Casmurro, de Machado de Assis (#54), nota-se no final do nome de cada livro a inscrição 

hashtag e o número da quantidade de livros que ela já conseguiu ler até o momento, mas 

por que isso? Esse fato se deve  as primeiras ideias para criação do canal, que  realizou-

se a partir de um questionamento da criadora ao passar em frente a uma livraria e ver um 

nome de um livro 1001 livros para ler antes de morrer e pensou, será que é possível 

alguém ler essa quantidade de livros? Foi nessa expectativa que o canal foi idealizado 

afim de tentar ler o maior número de livros possíveis e compartilhar essa experiência com 

os internautas; o nome do canal passou a ser Ler antes de morrer e a cada semana a 

idealizadora lê e critica um livro. 

Dito isso, os vlogs de literatura vão para além do ambiente escolar, mas muitas 

vezes se impregnam dos discursos dos mesmos. A foto abaixo é uma captura de tela 

retirada de um dos vídeos de análise de obras literárias, em específico é o Iracema do 

José de Alencar.  
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        Figura 1 página do youtube com vídeo: (FUVEST) Iracema, de José de Alencar (#72). 

       

Fonte: cópia de tela do canal do youtube Ler antes de Morrer.2 

 

Como podemos observar a Isabella usa a velha noção de índio estereotipada que o 

ensino escolar usou e ainda usa para representar a cultura indígena no Brasil. Com uma 

visão extremamente limitada sobre o livro e sobre a história da multiculturalidade que 

existem no país, ela vai comentando o livro de forma impressionista e com referenciais 

de escolas literárias que marcam aquele ensino estruturalista conservador. Mas essa é 

noção de apelo que está em foco aqui, que não se liga exatamente a qualidade de crítica 

que é feita ao livro. O Apelo é produzido pelos: cortes de filmagens, pela web 

participativa, claro compilada pela cultura de convergência,  pela performance e 

teatralização.  Esse é apenas um  recorte de um vídeo de quase 12 minutos, mas podemos 

perceber a tentativa de estabelecer essas três característica de suplica que o vlogueiro cria 

para atrair seus espectadores e fortalecer suas estratégias de prolongar a participação dos 

seus usuários no canal. Ela mostra várias edições diferentes é aí onde entram as livrarias 

e editores que patrocinam o canal, afinal o importante não é adquirir o livro na biblioteca, 

muito menos no domínio público, mas sim comprá-los para  movimentar o mercado 

editorial e tudo que envolve a venda de livros. 

Há toda uma dinâmica para composição fílmica do vídeo, até as partes que parecem 

aleatórias são ensaiadas anteriormente. A montagem revela a expressividade possível 

                                                           
2 Disponível em: < http://www.youtube.com.br/>Acessado em março de 2017. 
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através câmera , os movimentos fora e dentro do campo mas sem abrir mão da 

continuidade. Apesar de não ter um procedimento rígido de decupagem, todo repertório 

é elaborado pensando cuidadosamente na sedimentação e evolução de um roteiro 

específico da história, ou seja com início, meio e fim. Os procedimentos que incluem 

música de abertura, incremento de textos e até vídeos extras têm toda uma narrativa que 

precisa ser contada de forma coerente, extraindo o máximo de rendimento dos efeitos da 

montagem para ao mesmo tempo torná-la invisível. Segundo Ismail Xavier (1977) 

Dentro desta orientação, a decupagem será feita de modo que os 

diversos pontos de vista respeitem determinadas regras de equilíbrio e 

compatibilidade em termos da denotação de um espaço semelhante ao 

real, produzindo a impressão de que a ação desenvolveu-se por si 

mesma e o trabalho da câmera foi capturá-la. (XAVIER, 1977, p. 25). 

 

Esses são os jogos e estratégias utilizadas por ela para reter o espectador fazendo de 

todos os enquadramentos o mais natural possível, no entanto, o que tornaram os vlogueiros 

bastante populares no mundo são sua aparição como mero aprendizes e pessoas comuns 

que usam e aprendem de forma bem artesanal a utilizarem aparelhos tecnológicos. 

Contudo, a febre se dá de forma tão rápida que todos acabaram migrando de alguma forma 

para o site do Youtube e com os anos eles acabam aprimorando os equipamentos e os 

envolvidos especializam sua produção.  

Na crítica em vlog, nota-se que os discursos autorrefentes de leitura da vida e de 

mundo, são conjugados a partir da experiência de leitura, que vão aos poucos ganhando 

forma e conteúdo, que ganham sentido e consistência entorno do eu, mas não de qualquer 

eu, mas do eu leitor assíduo. Mas as formas de poder vem na forma de como se conduz 

essa leitura. Tem de ser rápida, tem que ser pontual e não pode sair dos padrões de gosto 

estético nem tão pouco podem se revelar no negativo.  

O  Segundo vídeo analisado, e esse trago a descrição, de forma bem simplória, 

apenas explorando aspectos específicos do que nos interessa aqui, é da obra Sagarana de 

Guimarães Rosa, publicado no Youtube no dia 27 de maio de 2016, como o título 

Sagarana, de Guimarães Rosa (#77). O recolhimento de parte da transcrição do vídeo foi 

daquilo que ela chamou de  leitura do livro, segue abaixo: 
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1 página do youtube com vídeo: Sagarana, de Guimarães Rosa (#77). 

 

Fonte: cópia de tela do canal do youtube Ler antes de Morrer.3 

 

01- Primeiro aspecto, restrito a referenciarão sobre período e escola literária: 

  
(...)você deve saber que este é um livro que se encaixa na terceira fase do 

modernismo brasileiro, também conhecido como geração de 1945. É a mesma 

geração da Clarice, do João Cabral, do Suassuna, da Lígia Fagundes Telles, 

enfim, "só gente fraca," né?!  Mas o João Guimarães Rosa era um escritor tão 

completo, tão brilhante, tão diferenciado, que às vezes eu penso nele como 

Machado de Assis, um escritor que em si mesmo já tem toda uma escola 

literária só pra ele(...). 

 

 02- Segundo aspecto, restrito a proclamação da autoridade do escritor:  

(...)Nasceu exatamente no centro do estado de Minas Gerais, numa cidade 

chamada de Cordisburgo- Minas Gerais [...] aos sete anos. Antes dos dez ele 

já tinha começado a aprender outros idiomas, alias, falar em Guimarães é 

necessariamente falar em idiomas porque esse homem era um poliglota na fase 

adulta. Ele falava tantos idiomas que... eu vou ler porque é impossível saber de 

cabeça: ele falava fluentemente o inglês, francês alemão,espanhol, italiano, 

esperanto e russo. E ele estudava a gramática profundamente, embora não 

falasse fluentemente as línguas: sueco, holandês, latim(...). 

 

O que importa aqui é verificar a prática de leitura, e procurar entender o quanto 

perde a Isabella e seus seguidores ao produzir esse tipo de crítica que passa muito aquém 

da leitura de um texto. A crítica baseada na parte biografia é raquitica e miserável, pois 

tem uma animação metodológica muito precisa, tornando a leitura uma fórmula, que é o 

                                                           
3 Disponível em: < http://www.youtube.com.br/>Acessado em março de 2017. 
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mesmo que castrar o corpo, o impossibilitando a produção de um improviso, do modo 

súbito, o relaxado, inesperado e violação, aspectos que tem uma constante ocorrência e 

que são negados ao leitor. Ao descolar-se desses "procedimentos" os indivíduos podem 

notar no prazer do texto uma revelação da escrita subjacente, e consequentemente os 

leitores poderão encontrar uma outra coisa. Mas ainda universo escolar continuam a 

propagar esse tipo de leitura, e tem sido a coisa mais dramática da relação dos indivíduos 

com o viver o saber.  

Falar em booktube é estabelecer uma relação direta com a expressão cultura 

participativa, logo pensar nos modelos de crítica literária mais antigos através desse novo 

instrumento é por em xeque as noções mais antigas sobre a passividade dos leitores, que 

hoje além de leitores são espectadores dos meios de comunicação.  

Nessa perspectiva as redes criam a chamada inteligência coletiva que segundo Lévy 

(2003, p. 28) é "uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências". 

Nota-se que esse tipo de crítica surge pois o trabalho colaborativo estão presentes no 

contexto da ciência da informação logo atravessam essas modificações pragmáticas.  

O conteúdo do vlogueiro é um meio de expandir e recriar novas narrativas. Eles são 

a própria mediação entre o público e produtor. Essa mediação é baseada na chamada 

"economia afetiva" que convertem as marcas naquilo de que Jenkins (2009), afirma ser 

de lovemarks,  transformando o consumidor em seres ativos e emocionalmente 

dependente das redes.  

Portanto, ao falar de livros a Isabella Lubrano tem que tomar alguns cuidados para 

não obter uma participação exagerada e não torná-la (interferência), mas sim caminho, 

pois causaria, um poder excessivo demais sobre os produtos. Os modelos de leitura 

adquire uma experiência que fortalece mutuamente consumidor e produtor , criando uma 

relação mais próxima e gratificante entre os envolvidos. Assim, o vlog tem por 

fundamento o não dar spoiler, ou seja, não dá informações sobre o clímax do livro. E isso 

revela que a experiência de leitura é resultado de um produto e não do processo. Dito isso, 

podemos dizer que o vlog é só uma forma artificial de propagandear o livro, não tocando 

em questões em que a crítica tradicional com maior desenvolvimento crítico tenta fugir 

ou se afastar: da leitura impressionista.  
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4 Palavras finais 

 

No vlog não há hipótese de leitura o que diferenciaria completamente da crítica 

especializada. Portanto, os dilemas que encontram-se nesse tipo de crítica fica restrito ao 

caráter não especializado, a violência da rapidez e suas variáveis. Dessa forma, esses 

influenciadores digitais tem uma insegurança propícia de quem tem muito por escolher 

como referência dentro da perspectiva de  (gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade). Esse fato tem como causa o processo de globalização. O mundo 

compartilha  hábitos e conhecimento com uma facilidade em que a tecnologia opera com 

maior rapidez, agilidade e praticidade, diluindo as fronteiras mais rígidas. Essa realidade 

tecnocientífica revela um parâmetro em que  a literatura é apenas mais uma das diversas 

artes em potencial manipulada por uma rede de distribuição que tem como princípio a 

violência da velocidade , "essa é atualmente, talvez a mais silenciosa e invisível e, por 

isso, a mais implacável" (TRIVINHO, 2007, p. 89). Essa imposição do tempo marca a 

leitura da Isabella e aprisiona algo que poderia ser bem mais elaborado, mas o comércio 

que gira em torno desse sistema é mais uma das renovações capitalistas na forma de lidar 

com o conhecimento e entretenimento.  

Não dá para pensar no funcionamento desse gênero como algo apenas 

mercadológico. Mas, se não é esse exatamente o foco de muitos Youtubers, é nessa lógica 

ao menos que estão imbricados os vídeos, já que sua função final é se inscrever no canal 

para ganhar descontos em determinados produtos patrocinadores dos canais. O fato é que 

a internet é um grande potencializador do mercado.  "Ao aumentar a transparência do 

mercado, ao facilitar as transações diretas entre fornecedores e consumidores, o 

ciberespaço, certamente, acompanha e favorece uma evolução "liberal" na economia da 

informação e do conhecimento e até mesmo, provavelmente, no funcionamento geral da 

economia." LÉVY (1999, p. 232). 
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DESLENDO O MUNDO SE DESPEDAÇA: ACHEBE E A NÃO RESPOSTA A 

CONRAD 

 

Ilauanna Teles Silva (UNEB)1 

 

 

Resumo: Um dos legados dos estudos pós-coloniais caracterizou-se pela noção de que a 

produção de literatura de países africanos após o período colonial fosse compreendida como uma 

expressão de resgate de representação mais genuína de um universo social, histórico, linguístico 

e cultural não mais mediada por uma estética eurocêntrica. A partir dessa premissa, o presente 

trabalho pretende examinar o romance O mundo se despedaça (Things fall apart, 1958) de Chinua 

Achebe, como uma leitura desviante da representação do sujeito africano do romance de Joseph 

Conrad, O coração das trevas (Heart of darkness, 1977). A hipótese de leitura a ser investigada 

centra-se no argumento de que, embora o romance de Achebe insista em se inscrever em uma 

matriz literária mais africana que européia, no que tange sua estrutura diegética, ele não se 

distancia de uma tradição literária ocidental de representação realista pela literatura. Em sentido 

oposto, observamos que é justamente sobre a impossibilidade de representação do sujeito que se 

circunscreve o tema central do romance de Conrad. Para tanto, partiremos de um estudo 

bibliográfico, exploratório e analítico, tomando como embasamento teórico os postulados de 

Compagnon (1999) acerca do caráter mimético ou anti-mimético da literatura, relacionando-a 

com discussões de Tolstoi (1898) e Goodman (1977), que abordam a finalidade e as possibilidades 

da expressão literária. 

Palavras-chave: Representação; Literatura; Arte; Romance Africano. 

 

O coração das trevas e a falácia da mimesis na literatura 

 

O ensaio “An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness”, escrito 

pelo ensaísta, poeta, romancista, professor e diplomata, o nigeriano Chinua Achebe, foi 

publicado em 1977 na terceira edição do livro editado e revisão por Robert Kimbrough,  

Heart of Darkness, An Authoritative Text, background and Sources Criticism2, a fim de 

explicitar seu contra-argumento em relação a construção narrativa e das personagens 

apresentadas por Joseph Conrad na novela O coração das trevas (Heart of Darkness, 

1902), na qual é identificada por Achebe, uma certa distorção na representação do sujeito 

africano. É importante destacar que, por conta da relevância de sua discussão no bojo do 

fenômeno contemporâneo teórico, literário conhecido como estudos pós-colonais, 

inúmeras vezes, os argumentos do ensaio se tornam uma espécie de única chave de leitura 

                                                           
1Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural pela Universidade do Estado da Bahia, 

UNEB - Campus II, desenvolvendo pesquisa em estudos comparativos entre literatura e cinema, sob 

orientação do professor doutor José Carlos Felix. Contato: ilau_ts@hotmail.com.  
2 ACHEBE, Chinua. “An Image of Africa: Racism in Conrad's 'Heart of Darkness'" Massachusetts Review. 

18. 1977. Rpt. in Heart of Darkness, An Authoritative Text, background and Sources Criticism. 1961. 

3rd ed. Ed. Robert Kimbrough, London: W. W Norton and Co., 1988, pp.251-261.  
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para a novela de Conrad, e enfraquecendo quaisquer outras abordagens interpretativas 

sobre a narrativa. Ainda que este ensaio não tenha uma tradução oficial para língua 

portuguesa, é utilizado como referência em diversos trabalhos de pesquisadores da área 

de literatura colonial, pós-colonial e discussões afins, por esta razão, para melhor 

compreensão do leitor, foi feita uma tradução informal, que servirá de suporte para este 

texto. Ainda é importante enfatizar que essa constatação de uso do ensaio em questão 

como referência, se deu por uma pesquisa de estado da arte, isto é, foi feito um 

levantamento bibliográfico na plataforma online BANCO DE TESES E 

DISSERTAÇÕES DO PORTAL CAPES (http://bancodeteses.capes.gov.br) a fim de 

verificar pesquisas recentes de trabalhos científicos nas áreas de literatura pós-colonial 

no Brasil. Ao colocar na busca “An Image of Africa: Racism in Conrad's 'Heart of 

Darkness'”, com um recorte temporal de 2016 a 2018, totalizou cento e dezoito pesquisas, 

sendo estas, com filtros para Língua Portuguesa e Inglesa, na área de Letras, noventa e 

oito dissertações e vinte e oito teses, em que o maior índice de pesquisas foi no ano de 

2017, com sessenta e três pesquisas; 2016 com quarenta e quatro; 2018 com, até então, 

onze pesquisas, todos filtrados na Área de Conhecimento em Teoria Literária com 

noventa e seis pesquisas, enquanto em Literatura Comparada foram encontradas vinte e 

duas. A área de avaliação identificou setenta e quarto pesquisas em Linguística e 

Literatura e quarenta e quatro pesquisas em Letras/Linguística. A área de Concentração 

reconheceu cinquenta e três pesquisas para Estudos Literários, quarenta e quatro de Teoria 

Literária e Literatura Comparada, vinte e uma somente em Literatura Comparada. Tais 

constatações só reforçam o referido ensaio como suporte em pesquisas, no Brasil, ainda 

que este não tenha uma tradução oficial, conforme já informado.  

Retomamos que a novela alvo das críticas de Achebe é O coração das trevas, 

escrito pelo britânico de origem polaca, Joseph Conrad, lançado em 1889 e dividido em 

três partes na Clackwood’s Magazine3. No entanto, ela foi publicada na versão final 

completa pela primeira vez somente em 1902ª, e partir de então, diversas outras 

publicações e edições foram lançadas.  Conhecido como o escritor do mar, pelo 

envolvimento pessoal com histórias marítimas, Conrad nos traz uma novela de aventura 

narrada por entre territórios europeus e africanos, em que Marlow, o protagonista (e 

também um dos narradores, visto que são dois), estando no “Nellie”, um iate de cruzeiro, 

                                                           
3 Revista britânica fundada por William Blackwood, entre 1817 e 1980. 
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discorre a respeito de uma aventura, ocorrida em um pequeno barco sobre os rios Tâmisa 

e Congo em busca de um comerciante de marfim, Kurtz, a quem seria o personagem 

principal, e que não dava notícias desde sua chegada no continente africano. A aventura 

entrecorta o processo de colonização europeia na África, o que confere espaço a 

discussões sobre racismo a partir da construção das personagens, que também é a maior 

característica notada por Achebe, e enfatizada em seu ensaio, uma vez que para o mesmo, 

um autor racista não produz, senão, personagens racistas. 

Neste sentido, cabe enfatizar que o presente trabalho é parte da pesquisa de 

Mestrado, ainda em andamento, no Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural, 

intitulado temporariamente de “O coração das trevas e a falácia da mimesis na literatura”. 

Objetivando discutir o locus da representação em textos literários, em específico, a 

distorção de representação do sujeito africano em O coração das Trevas. Esta pesquisa 

está subdividida em três seções, em que a primeira nos apresenta a leitura de Chinua 

Achebe quanto a novela O coração das trevas, cujos argumentos centram-se nas 

evidencias de racismo expostos em seu ensaio “An Image of Africa: Racism in Conrad’s 

Heart of Darkness”. A segunda seção reforça O coração das trevas como alicerce para 

uma leitura pós-colonial, assim como a sua relevância nos estudos literários 

contemporâneos. Além disso, esta seção ainda nos apresenta a potência de escrita de 

Conrad e como ela pode nos levar a outras possíveis e diversas leituras, além da feita por 

Achebe. A última seção, por intermédio de uma discussão unicamente teórica, discorre 

acerca dos impasses da representação, focando em uma literatura por meio da mimesis, 

ou por meio da representação de si própria, levando em conta as considerações 

primordiais de Compagnon (1999) quanto à função da literatura. 

 

 Evidências de racismo em O coração das trevas, apontadas por Chinua Achebe 

 Chinua Achebe, antes de acusar o racismo em O coração das trevas, relembra duas 

situações específicas que o impulsionaram a escrever o ensaio em questão, sendo a 

primeira no Departamento de Inglês da Universidade de Massachusetts, quando o autor e 

também professor, se deparou com um homem que achou curioso o fato de a África 

também ter literatura, que não imaginava que lá também “tinha dessas coisas” (Achebe: 

1977, p.2).  A segunda situação está pautada em duas cartas de alunos do ensino médio 

de Yonkers, Nova York. Em uma delas, relatou a alegria do aluno em conhecer o romance 
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O mundo se despedaça (Things fall apart -1958) do próprio Achebe. O que mais chamou 

atenção do autor, foi a alegria do jovem em conhecer uma “cultura diferente e estranha” 

(Achebe: 1977, p. 2). Tal afirmação evidenciou o desconforto sentido por Achebe, que 

argumentou quão estranhos são os diversos grupos sociais, incluindo o de origem do 

jovem, em Yonkers, e como era irônico ele ter que viajar até a África para identificar os 

costumes variados.  

 Os dois episódios assinalam a dimensão que a questão do racismo represente para 

Achebe, e ele conseguia identificar tal situação nas mais comuns atitudes dos brancos. O 

autor ainda argumenta que a culpa do racismo presente na carta pode advém da 

jovialidade e imaturidade do aluno, no entanto, existem “razões muito mais profundas e 

mais sérias” e somente a ignorância não justifica, já que mesmo um autor renomado, 

como Hugh Trevor Roper, também declarou que a história africana não existia. O que 

justificava tais episódios, seria uma necessidade constante de comparação entre a África 

e a Europa, em que a primeira servia de escudo para com a segunda, ou seja, ficava 

exposto em um lugar de negações de forma remota e até mesmo familiar.  

Para Achebe, essa necessidade de comparação -  pode ser identificada em um 

famoso romance de ficção europeia, sendo este, O coração das trevas. “O coração das 

trevas projeta a imagem da África como “o outro mundo”, a antítese da Europa, e portanto 

da civilização (...), (Achebe: 1977, p. 2). Não obstante, Achebe ainda acrescenta acerca 

da África: “um lugar onde a orgulhosa inteligência e refinamento do homem são 

finalmente ridicularizados pela triunfante bestialidade” (Achebe: 1977, p.3). Temos aqui, 

evidências apontadas por Achebe, de um texto pautado em uma visão estereotipada da 

África, desde seu início.  

Apesar de Achebe reconhecer a importância literária na produção de Conrad, em 

especial o romance em foco, ele argumenta que a descrição de África apresentada por este 

está deturpada da realidade africana, e indica trechos e situações em que sua afirmação 

pode ser comprovada, sendo o primeiro deles a partir da comparação entre os Rios Tâmisa 

e Congo, 

O livro abre no rio Tâmisa, tranquilo, descansando, pacificamente "no 

declínio do dia após séculos de bom serviço feito à raça que povoava suas 

margens". Mas a história real terá lugar no rio Congo, a própria antítese 

do Tamisa. O rio Congo é decididamente um rio não emérito. Não prestou 

serviço e não goza de pensão de velhice. Nos é dito que "subir aquele rio 

era como viajar de volta aos primórdios do mundo". (Achebe: 1997, p. 2) 
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A visão Achebiana revela que Conrad considera o rio Tâmisa como civilizado, por 

localizar-se em terras europeias e reforçar um ambiente leve e civilizado, principalmente 

por ter servido ao para embarcações e negociações para os europeus, consequentemente 

Achebe relaciona o rio Congo como primitivo, por ser este localizado na África e ser 

elucidado como um ambiente selvagem e escuro com indivíduos incivilizados às suas 

margens. Achebe ainda reforça que a África é apresentada por Conrad como “um outro 

mundo” enfatizando as oposições entre Europa e África. Para Achebe, a questão principal 

nem é o fato da comparação entre civilizado versus primitivo, “mas o indício oculto de 

parentesco, de ancestralidade comum” (Achebe, 1977, p. 2). Os rios, metaforicamente 

falando, apresentam ecos sugestivos, relacionando a escrita de Conrad, que não “passa de 

uma repetição constante, ponderada e ritualística de duas sentenças antitéticas, uma sobre 

o silêncio e outra sobre o frenesi” (Achebe: 1977 p.3).  

 Em seguida, Achebe aponta que o uso de determinados adjetivos foi previamente 

analisado e escolhido cautelosamente por Conrad, a fim de exprimir qualificações exatas 

ao ambiente africano. Isso é apontado em dois excertos específicos.  

 
We can inspect samples of this on pages 36 and 37 of the present 

edition: a) it was the stillness of an implacable force brooding over an 

inscrutable intention and b) The steamer toiled along slowly on the edge 

of a black and incomprehensible frenzy (Achebe: 1977, p. 2)4 
 

Achebe alega que a palavra inscrutable (inescrutável) poderia ser substituída por 

unspeakable (indescritível) ou até mesmo mysterious (misterioso). Compreendemos que 

para o escritor nigeriano, a escolha por inescrutável nos apresenta um jogo de palavras, 

na qual a mesma pode também significar impenetrável e incompreensível, dando a 

entender que aquele ambiente não era passível a ser adentrado. Posteriormente, quase 

uma página inteira da novela de Conrad nos é exposta por Achebe, que considera suas 

passagens “mais interessantes e reveladoras” uma vez que elas se referem às pessoas. 

 

[...] vislumbramos paredes de junco, telhados de palhas pontiagudos, e 

uma precipitação de gritos, um turbilhão de braços negros - uma massa 

de mãos aplaudindo, de pés batendo, de corpos balançando, de olhos 

revirando, sob a dobra da folhagem pesada e imóvel. [...] Os homens 

                                                           
4 a) Era a quietude de uma força implacável pairando sobre uma inescrutável intenção (Conrad: 2006, p.62); 

b) O vapor se arrastava vagarosamente às margens de um frenesi negro e incompreensível (Conrad: 2006, 

p.65) 
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pré-históricos estavam nos amaldiçoando, orando por nós, dando-nos 

as boas vindas - quem saberia? (Conrad: 2006, p. 64) 

 

O que parece causar tamanha revolta em Achebe foi a forma de descrição dos nativos, 

como se não fossem pessoas, mas apenas “corpos, membros ou olhos revirando”. Além 

disso, até a forma de comunicação dos nativos soou pejorativa, como se estes fossem 

incapazes de pronunciar palavras, somente entoando sons estranhos. Ademais, Achebe 

alega o verdadeiro significado de O coração das trevas como “o fascínio que ele tem 

sobre a mente ocidental: “O que te emocionou foi o pensamento de sua humanidade - 

como a sua .... Feia”. (Achebe: 1977 p.3) 

Achebe destaca que um dos poucos momentos em que o nativo é tratado como 

uma pessoa é quando Marlow fala sobre um foguista, chamando-o de admirável e 

detalhando sua habilidade com a caldeira, no entanto, para ele, isso realça outra 

perspectiva racista de Conrad.  

Como todos sabem, Conrad é romântico por um lado. Ele pode não 

admirar selvagens batendo palmas e batendo os pés, mas eles têm pelo 

menos o mérito de estar em seu lugar, ao contrário deste cão em uma 

paródia. Para Conrad, as coisas que estão em seu lugar são da maior 

importância. (Achebe: 1977, p. 2)  

 

Ainda que haja uma descrição parcialmente bem vista aos olhos de Achebe, o foguista é 

chamado de “espécie melhorada” e de “pobre diabo” (Conrad: 2006, p.66), o que faz 

Achebe considerar que a única razão de haver uma humanização deste nativo, é porque 

ele “tem o mérito de estar no seu lugar” e afirma que, para Conrad, é de grande 

importância que cada coisa esteja em seu lugar, isto é, haveria melhor local para aquele 

nativo, senão em uma caldeira? Achebe discute tanto sobre essa questão do lugar, que 

aponta outro excerto do romance que confirme sua alegação, afirma que os canibais (os 

nativos) são boa gente desde que estejam na própria terra, no seu próprio lugar. (Conrad: 

2006 p.63), para tal, Achebe reforça “A tragédia começa quando as coisas saem do seu 

lugar habitual” (Achebe: 1977, p.4), um exemplo das coisas em seu lugar seria quando os 

negros regados a suor e demonstrando pelo olhar o sofrimento em puxar os remos, 

ofereciam conforto aos olhos de Marlow.  

 De todas as assertivas de Achebe, a que mais lhe parece inaceitável, é a de negação 

de fala dos Africanos. O autor acentua, diversas vezes, que, para Conrad, os africanos 

apenas grunhiam, pois “Claramente, não faz parte do propósito de Conrad conferir 
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linguagem às "almas rudimentares" da África” (Achebe: 1977, p. 6). O único momento 

em que um nativo se manifesta oralmente, é por meio da língua inglesa, o que é inaceitável 

para Achebe, que acredita que tal ação impulsiona a ação civilizatória europeia sobre a 

África.  

"Catch 'im," he snapped with a bloodshot widening of his eyes and a 

flash of sharp teeth -- "catch 'im. Give 'im to us." "To you, eh?" I asked; 

"what would you do with them? "Eat 'im!" he said curtly. . .  (Conrad: 

1999, p. 49)5 

 

O que Achebe nos arremete por meio do excerto acima, é que a suposta generosidade de 

Conrad ao incluir um discurso oral dos nativos, na verdade “constituem alguns de seus 

melhores ataques” (Achebe: 1977, p. 4), visto que as palavras saem inequívocas, como se 

estes fossem incapazes de falar corretamente. Isso pode ser identificado em outra 

situação, apontada por Achebe: "Mistah Kurtz -- he dead." É importante enfatizar que não 

é a apenas a ausência do verbo is6 que está em questão, nem mesmo a pronúncia da palavra 

mister (senhor), mas a forma inapropriada falada pelo nativo, isto é, uma notícia desse 

tipo, dada sem nenhum preparo ou emoção. Achebe, na verdade não ficou surpreso com 

tal comportamento, já que Kurtz "ocupou um lugar alto entre os demônios da terra", sendo 

estes demônios, os nativos.  

 Achebe comenta a possibilidade de que todas as expressões de racismo vistas no 

romance deveriam ser atribuídas a Marlow, o personagem, e não a Conrad, o escritor. No 

entanto, mais a frente, o próprio Achebe aponta algumas situações que o fazem discordar 

disso, por exemplo, a existência de dois narradores em Coração das trevas, em que 

Marlow além de protagonista, também é o narrador principal utilizando a estratégia de 

narração indireta, cujas considerações são expressas por meio de um narrador secundário, 

que fica às sombras. Para Achebe, a tentativa de Conrad “traçar um cordão de sanidade 

entre ele e o mal-estar moral e psicológico de seu narrador” (Achebe: 1977, p. 5) é falha, 

pois não existe um cuidado em referências que nos permita distinguir os personagens do 

próprio autor, e isso foi proposital, pois “não teria sido além do poder de Conrad fazer 

essa provisão se ele tivesse achado necessário”, conforme afirma Achebe. (Achebe: 1977, 

                                                           
5 ‘Pega eles’, ele rosnou, com um olhar largo, injetado de sangue, e um lampejo dos seus dentes afiados, 

‘Pega eles. Dá eles pra nóis’. ‘Para vocês, é?’, perguntei, ‘e o que vocês variam com eles?’. ‘Comê eles!’, 

ele respondeu de forma curta. 
6 A frase correta seria He is dead (ele está morto) 
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p. 5). Logo, pelo próprio gesto de espelhamento a verossimilhança entre a vida do autor 

e do narrador personagem (ambos com contato com o mar ainda na infância, desde 

leituras de livros até aventuras marítimas, além da relação direta com terras europeias e 

africanas, já que Conrad de fato já foi até o Congo), Achebe nos atesta que Conrad fala 

por meio de Marlow, e por esta razão, é referenciado como um racista. Segundo ele: 

 
O ponto de minhas observações deve estar bem claro agora, a saber, que 

Joseph Conrad era um racista radical. O fato de essa simples verdade 

ser encoberta nas críticas ao seu trabalho se deve ao fato de que o 

racismo branco contra a África é um modo de pensar tão normal que 

suas manifestações passam completamente despercebidas. (Achebe 

1977, p. 6) 

 

O que temos aqui é a reafirmação sobre Conrad ser um racista, mediante a leitura feita 

por Achebe, que ainda reforça que esse racismo é tão comum, já que a África é vista 

“como cenário que elimina o africano como fator humano” (Achebe: 1977, p. 6), que os 

demais leitores não observam isso em O coração das trevas, e se por acaso observam, 

não acham que seja algo tão agressivo, como Achebe acredita ser. Ainda de acordo com 

o autor, o racismo de Conrad é tão extremo que o mesmo não consegue afastar isso de 

sua produção literária, como é visto no romance em questão. Ele ainda afirma que a 

desumanização do africano, reforça uma atitude lamentável e que não é recente, e é 

basicamente isso o que o romance celebra. Para tal, “se um romance que celebra essa 

desumanização, que despersonaliza uma parte da raça humana, pode ser chamado de uma 

grande obra de arte. Minha resposta é: não, não pode” (Achebe: 1977, p. 6), afirma 

Achebe. Dessa forma, entendemos que Achebe não reconhece O coração das trevas 

como uma grande obra, e consequentemente não reconhece Conrad como um grande 

escritor, ainda que no início do ensaio identifiquemos comentários a respeito da 

importância na produção artística de Conrad, que faz questão de enfatizar: “Retornarei a 

essa opinião crítica no devido tempo, porque isso pode modificar seriamente minhas 

suposições anteriores sobre quem pode ou não ser culpado em alguns dos assuntos que 

irei agora levantar. (Achebe 1977, p. 2). Desaprovação essa, que o autor não faz questão 

de esconder, e ainda deixa claro que dar crédito à escrita de Conrad, vai de encontro ao 

tipo de crítica que será feita no ensaio, visto que para o nigeriano, o racismo de Conrad o 

impede de fazer uma representação correta dos africanos. Notamos que Achebe leu 

Conrad sob uma chave de leitura racista e reduziu o romance a apenas isso. Por outro 
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lado, reforçamos que este ensaio ofereceu uma ascensão para Achebe na academia, pois 

ele ficou conhecido como um “crítico de peso” quanto a representação do sujeito africano 

neste romance específico de Conrad.  

 

O que pode a literatura? A questão e os impasses da representação 

 

Antes mesmo de iniciarmos a discussão sobre as possibilidades da literatura, 

precisamos nos ater tanto a complexidade do conceito quanto sua respectiva função. 

Existe uma tautologia deveras significativa a respeito da definição da literatura sua 

função, sendo ela “aquilo que se ensina e ponto final” (Barthes, 1888). No entanto, a 

determinação de um texto literário é bem mais complexa do que parece, uma vez que ele 

envolve “a ficção, a história, a filosofia, a ciência e, ainda, toda a eloquência” 

(Compagnon: 1999, p. 31). Outrossim, o envolvimento entre ficção e realidade/fato se 

torna questionável, conforme assinala Eagleton (2001), pois é necessária uma linha para 

definir a verdade histórica, da verdade artística, e nem sempre essa linha é suficiente 

delineada, tanto que chamamos de “novela” narrativas do real ao fictício.  

Ademais, literatura também pode se dar por meio de quem a escreve, ou seja, se 

um escritor reconhecido escreve algo, tal obra é considerada um texto literário. No 

entanto, a classificação de um texto como literatura significa que existem “não 

literaturas”, baseada em uma “qualidade de escrita”, não clara ou não revelada. Ainda 

assim, como afirma o próprio Compagnon (1999, p. 34), cada texto é diferente do outro 

e produz uma reorganização das ideias apresentadas, por vezes até modificando o valor e 

o sentido do texto perante a tradição. Aristóteles (1449b apud Compagnon: p.28) nos 

apresenta uma teoria humanista, em que a literatura tem a função de enfatizar a beleza e 

os sentimentos humanos, a nível catártico, além da produção de conhecimento ao homem 

permitido apenas pela experiência literária, uma vez que “há um conhecimento do mundo 

e dos homens propiciado pela experiência literária” (Compagnon: 1999, p. 35). Já a partir 

do século XIX, com o declínio da teoria humanista, confere-se à literatura a função de   

promover uma moral social por meio da educação sentimental, inicialmente andando lado 

a lado com a religião, e posteriormente substituindo-a, a fim de ir de encontro a barbárie. 

No entanto, em meados do século XX, as questões políticas e sociais passaram a fazer 

parte da função literária, o que abarca a visão de Achebe, sendo esta, a manifestação e ou 
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representação de um povo/cultura por meio da literatura, daí remetemos-nos uma teoria 

essa deveras discutida na metade do século XVIII, mas já abordada desde a Poética de 

Aristóteles (1966), a mimesis, ou seja, “a imitação ou representação de ações humanas 

pela linguagem” (Compagnon, 1999, p. 38). A mimesis só passou a ser questionada pela 

teoria literária, ao se elucidar os termos significante, significado e representação. De 

acordo com Ferrara: 

Toda representação é uma imagem, um simulacro do mundo a partir de 

um sistema de signos, ou seja, em última ou em primeira instância, toda 

representação é gesto que codifica o universo, do que se infere que o 

objeto mais presente e, ao mesmo tempo, mais exigente de todo 

processo de comunicação é o próprio universo, o próprio real. Dessa 

presença decorre sua exigência, porque este objeto não pode ser 

exaurido, visto que todo processo de comunicação é, se não imperfeito, 

certamente parcial. (Ferrara: 1986, p.7) 

 

Ferrara nos lembra que por mais que tentemos utilizar toda a imagem da 

experiência do real, a sua codificação é apenas parcial, ou seja, não se é possível expor 

uma totalidade da experiência por meio de um texto literário, ou qualquer outra forma de 

expressão artística, ainda que por meio de seus símbolos, porque “esse objeto não pode 

ser exaurido”, e qualquer tentativa de representação de um objeto, é na verdade, a 

tentativa de concepção de uma representação. Além disso, existem várias representações 

possíveis para o real, deixando claro que essa realidade não é única, estagnada, ou ainda 

monolítica. Ferrara ainda atenta para o fato de que, a partir da metade do século XVIII, a 

literatura, assim como a arte, passou a ser vista como oposição à representação, mas 

encontrou seu fim em si mesma (daí a expressão art sake for art), cuja estética de escrita 

deve-se ser o único aspecto a ser considerado.  

Philippe Hamon (1972) argumenta que foi o desenvolvimento da teoria literária 

que expôs o problema da representação, da referência ou da mimesis, mas que não 

podemos esquecer a dimensão de autoreferencialidade da literatura, e a partir daí, da sua 

relação com o autor, com o leitor, a intenção e com o mundo. (Compagnon: 1999, p.98). 

Se nos atentarmos às considerações de Pierce (1978), essa representação de mundo 

sempre existiu dentro da linguagem, porém, produzida por meio da significação, e 

consequentemente, da interpretação. Logo, toda e qualquer representação interdepende 

de quem lê e interpreta determinada obra, aliás, “o mundo sempre já é interpretado, pois 

a relação linguística primária ocorreu entre representações, não entre a palavra e a coisa, 

nem entre o texto e o mundo” (Compagnon: 1999, p. 99). Ademais, Barthes (1988) nos 
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afirma que o “representar” não é a função de uma narrativa, posto que esta não possuí um 

ponto de vista “real”, mas é a linguagem por si só, que automaticamente substitui esse 

real, se realmente houvesse a necessidade de uma experiência do real.  

De todas as tentativas de explicação e sobre a função ou funções da literatura, o 

que melhor a delineia é que “Talvez a Literatura seja definível não pelo fato de ser 

ficcional ou "imaginativa'', mas porque emprega a linguagem de forma peculiar”. 

(Eagleton: 2001, p. 3), isto é, nem sempre importa o que está sendo falado, mas como está 

sendo falado. Uma das peculiaridades da literatura, é a sua linguagem, na qual Culler 

(2000, p. 35), acredita que a literatura propicia uma função, como integrar-se na rima, 

métrica, etc, o que nos leva a literariedade, e mais uma vez, voltamos à estrutura estética 

e formal de um texto.  

 Diante do exposto, reconhecemos O coração das trevas como um texto literário, 

principalmente pela inquestionável característica peculiar de sua escrita, sem falar que a 

atribuição literária nunca foi questionado por Achebe, apesar do mesmo considerar uma 

obra não grandiosa. O que o referido autor argumenta é que a ficção de Conrad não faz 

uma representação adequada ao povo citado por ela, já que para Achebe, um texto literário 

deve equivaler-se da cultura e suas representações e se apresentar como “um consenso 

social”, isto é, uma literatura que represente a realidade.  Se Conrad, de alguma forma faz 

alguma crítica social e ele o faz, para Achebe ela é equivocada por não  uma severa crítica 

à conjuntura do projeto colonialista europeu e, consequentemente, se torna 

preconceituosa. Mas nos cabe questionar se Conrad concordava com esse posicionamento 

quanto a funcionalidade da literatura, e se para ele, havia uma real possibilidade de uma 

representação da experiência. 

Dessa forma, observamos que desde Aristóteles, existe uma tradição que o 

mundo é ou deveria ser representado pela literatura, e que a literatura é uma representação 

de si mesma, o que reforça a afirmação:  “Retenhamos disso o seguinte: a literatura é uma 

inevitável petição de princípio. Literatura é literatura” (Compagnon:1999, p. 46).  

Ademais, nos é dito que quando lemos tentando enxergar a realidade, nos enganamos 

com a literatura, já que esta não é única e ou principal função da mesma. (Compagnon: 

1999, p. 97). Isto nos faz repensar criticamente no posicionamento de Achebe, e até 

podemos afirmar que a sua cobrança, começa de uma brecha que não é dada por Conrad, 

que claramente aparenta valorizar mais a questão estética do texto, do que dar a ele uma 
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função representativa de algo e/ou alguém. Ele oferece a seus leitores um texto literário 

que enfatiza a própria linguagem chamando atenção tanto para suas potencialidades 

quanto suas limitações. Conforme afirma Compagnon (1999, p. 40), a linguagem literária 

é considerada opaca, conotativa, sistemática estética e formalista.  

Terry Eagleton (2000, p.2) também concorda com a literatura empregada mais 

enquanto linguagem do que ficção ou imaginação. Dessa forma, observamos que Conrad, 

por meio de O coração da Trevas, pode ter objetivado várias coisas, mas aparentemente 

a questão representativa não estava entre elas, ao menos não no sentido de engajamento 

com uma tradição da estética realista que tanto esteve em voga ao longo do século XIX. 

A partir disso, quebra-se a crença que a Literatura Africana é a verdadeira matriz de 

África, pois a Literatura, na verdade, não tem como foco somente a representação, daí, 

Conrad oferece uma resposta a Achebe, antes mesmo de ele perguntar, que é o fato de 

realmente não ter essa representação. Se fossemos responder ao questionamento da 

função da literatura, diríamos, parafraseando Barthes, Literatura é representação, mas não 

só isso, literatura também é ela mesma, e ponto final.  
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LITERATURA CLÁSSICA E (DES)LEITURAS MODERNAS DOS ANTIGOS  

 

Liebert de Abreu Muniz (UFERSA)
1
 

 

Resumo: A crítica aplicada à literatura clássica pressupõe que texto é uma instância segura para 

análise. Problematizá-lo é criar inquietações ao próprio estudo da antiguidade clássica, é 

reconhecer caminhos menos convencionais e propor desleituras. Nossa proposta é discutir 

possíveis desleituras dos textos da literatura clássica. Como exemplo, discutiremos, à luz de 

estudos recentes, como a leitura do livro 4 das Geórgicas de Virgílio pode ser problematizada. 

O poema em si, historicamente classificado de didático, permite diferentes leituras. Nosso 

propósito, no entanto, é propor, uma desleitura do livro 4, ou seja, como um tratado dirigido a 

agricultores pode encenar outros temas.  

Palavras-chave: Literatura Clássica; Teatralidade; Desleituras. 

 

Ainda se configura um grande desafio à pesquisa em Estudos Clássicos uma 

perspectiva metodológica que ponha em diálogo os estudos estilísticos do texto literário 

e as recentes pesquisas em linguística e literatura. É possível dizer que ainda é muito 

marcante a noção de objetividade do texto clássico: a obra ainda figura como uma 

instância autotélica, autossuficiente, intransitiva, completa em si e por si mesma. Nessa 

perspectiva, os textos clássicos pouco de novo teriam a dizer, e tópicos contemporâneos 

não encontrariam abrigo na literatura clássica. Parece até que algumas noções recentes 

causam certo desconforto entre os pesquisadores em Estudos Clássicos: a noção de 

discurso é um notável exemplo. Nossa reflexão, dividida em três momentos, enseja 

propor um diálogo entre os “antigos” e “modernos”, pensando como um ângulo 

discursivo pode provocar um desvio no princípio metodológico de análise de um texto 

clássico. 

A roupagem pós-estruturalista ou desconstrutivista relacionada à ideia de discurso 

cria alguns contrapontos marcantes com a retórica clássica, até então o único campo 

confortável para a noção de discurso em Estudos Clássicos. Os classistas ainda se 

mantêm reticentes quanto à relação teórica entre Foucault, discurso e a antiguidade 

clássica. De quando em quando, no entanto, alguns estudos parecem lançar novas luzes. 

Quero trazer para discussão dois estudos, o de Angelos Chaniotis (1997), que cria um 

diálogo (de natureza pragmática) entre a vida pública na antiguidade e a cultura do 

teatro – um diálogo que sugere uma relação de cooperação entre falantes e ouvintes –, e 

                                                           
1
 Graduado em Letras/Português (UFC), Mestre em Letras com concentração em Literatura Comparada 

(UFC), Doutor em Linguística (UNICAMP). Contato: liebert.muniz@ufersa.edu.br. 
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o de Enrica Sciarrino (2015), que reflete teoricamente sobre uma releitura dos Estudos 

Clássicos pela perspectiva das recentes disciplinas do discurso.  

 

Comecemos por Enrica Sciarrino. A estudiosa (2015, p. 369) propõe uma 

discussão a respeito do método intertextual à luz de reflexões concernentes ao poder das 

imagens e a noção de hiper-realidade.
2
 Ela retoma a noção de discurso em Michel 

Foucault e (p. 370-1) pontua três possibilidades A Arqueologia do Saber (1987, p. 33): 

1) discurso pode se tratar de algo como um domínio geral de todos os enunciados; 2) de 

algo como um grupo individualizado de enunciados; 3) ou de algo como uma prática 

regulada por certo número de enunciados. Enquanto contraste do estruturalismo 

tradicional, a noção de discurso se torna atraente, de acordo com Sciarrino (ibidem), 

por, primeiramente, relativizar a unidade dos signos individuais e a relação entre 

significante (parole) e significado (langue); em segundo, por privilegiar a linguagem 

como base de análise, circunscrevendo a experiência do mundo com os limites da 

própria linguagem. O grande desafio seria, no âmbito dos estudos clássicos, reconhecer 

que a noção de discurso, ainda que menos convencional, parece fornecer um modelo. 

Se a pesquisa literária de linha estruturalista deixou um valoroso legado teórico e 

terminológico quanto a texto, discurso, código, sentido etc., é notável sua dificuldade 

quanto aos, digamos, excessos da esfera do sentido textual, das extensões do sentido, 

das experiências e emoções. As teorias da recepção e da intertextualidade – esta muito 

produtiva nos Estudos Clássicos –, abriram um caminho para distender as possibilidades 

textuais. O núcleo da proposta do estudo de Sciarrino (p. 375) repousa sobre a ideia de 

que o sensorial – uma instância transgressora dos limites textuais – não pode ser 

relegado ao esquecimento, mas do que isso, o sensorial não pode estar dissociado da 

noção mesma de discurso: 

 

Questões sobre o sensorial e o sensitivo não devem ser 

desconsideradas, nem devem ser eles vistos como opostos a discurso, 

estética ou saber. A linguagem – quer escrita ou não, falada ou não – 

                                                           
2
 Segundo Sciarrino (ibidem), modelos ou padrões de conhecimento são descritivos, eles podem ser 

constituídos de linguagem, mas também de elementos não linguísticos, ou seja, podem se caracterizar por 

suas qualidades visuais. Seja como for, todo modelo ou padrão deixa subtendido um debate sobre sua 

relação com o fenômeno que tenta compreender e o método por que o modelo é aplicado ao fenômeno. A 

questão proposta pela estudiosa é das mais fundamentais e, simultaneamente, problemáticas. Caberia 

ponderar em que medida o visual ou o “não linguístico”, de per se, já não seriam linguísticos. 
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possui uma dimensão performática que tem por base sua própria 

materialidade) 

 

Sciarrino conduz sua reflexão para a natureza performática da linguagem poética, 

à metáfora teatral. Apropinquando-se dos atos de fala de J. L. Austin, mormente pela 

materialidade que a linguagem parece possuir, a estudiosa (p. 375-6) reconhece dois 

importantes aspectos quando à performance da linguagem: 1) ao nos servirmos dela, 

expressamos em cada material linguístico nosso posicionamento na imensurável rede 

das comunidades ou subcomunidades; 2) ainda que nossa postura diante de uma obra 

literária seja puramente estética, estamos sempre de alguma forma engajados nela. 

Assim, é preciso levar em conta dois objetivos quanto à literatura clássica: primeiro, o 

poder das imagens dá suporte a uma visão de certo encantamento da intertextualidade e 

dos modos clássicos de perceber os textos; segundo, por conseguinte, uma analogia 

cruzada entre imagens e textos parece iluminar estritamente aquilo que as análises 

textuais/linguísticas/discursivas não nos permitem apreciar de modo completo. 

Nesse sentido, a linguagem compartilha semelhanças com o modo das artes – um 

antigo debate já trazia um paralelo entre duas artes, a pintura e a poesia.
3
 Quer a arte 

seja predominantemente visual, quer recitada ou escrita, ela é capaz de “gerar um 

excesso efetivo que não apenas imita a realidade, mas também produz uma super-

realidade”, conforme nota Sciarrino (p. 377). É necessário valorizar um importante 

aspecto: a super-realidade, tão marcante nas artes, captura a atenção dos espectadores a 

um estado de aprisionamento amoroso, um sentimento ou uma paixão. A estudiosa (p. 

378) propõe uma substituição de super-realidade por hiper-realidade. Explicando 

melhor, a super-realidade é definida como um “fora da realidade” e pode ser nomeada 

de hiper-realidade, cuja existência revela-se paradoxal, pois, de um lado, temos o 

fenômeno de compressão ou contração e, de outro, temos uma espécie de revelação pelo 

fenômeno da magnificação, ou seja, o percentual de realidade passa a ser comprimido e 

magnificado nas fronteiras do objeto artístico. Assim, nas artes visuais, compressão e 

magnificação produzem a hiper-realidade, provocando um efeito de captura, de 

arrebatamento. Vale citar novamente as palavras de Sciarrino ( p. 379): 

 

                                                           
3
 Segundo Plutarco, De glor. Ath. fr. 3.346, Simônides de Ceo (ca. V-IV séc. a.C.) chama a pintura de 

poesia silenciosa, e a poesia de pintura que fala. Horácio retoma a questão na Arte Poética, v. 361, ut 

pictura poesis, “como a pintura, assim é a poesia”.  
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...compressão e magnificação nas artes visuais produzem hiper-

realidade e afetam os espectadores por arrebatar sua atenção à custa de 

tudo mais que ocupa o espaço perceptivo acessível a eles. (...) O hiper-

realismo também encontra e captura o desejo humano por 

transcendência, isto é, a aspiração de se libertar de sua própria 

existência material. Inevitavelmente, essa aspiração nos leva de volta 

para (dentro d)a matéria e de todo o corpo implicado. Que esse retorno 

deve ser entendido como uma perda de encanto depende do valor que 

atribuímos à matéria e ao corpo e de quanto estimamos a relação de 

ambos, a matéria e o corpo com a mente. 

 

A dimensão visual ou material não compreende tudo que envolve uma obra de 

arte. Com isso é possível dizer que a hiper-realidade de algum modo excede a simples 

visualização. A questão adquire uma dimensão particular quando a hiper-realidade e 

seus pressupostos (compressão e magnificação) são aplicados a textos artisticamente 

elaborados. Assim, em se tratando de poesia, o material métrico é substancialmente a 

feição que dá ensejo a uma hiper-realidade; sua compressão e magnificação capturam, 

arrebatam, a atenção do receptor. Sciarrino (p. 380), então, valoriza, em correlação com 

a função poética, a função fática da linguagem,
4
 a que possui a capacidade de capturar a 

atenção do receptor. Aqui alcançamos o ponto que mais nos interessa no artigo em tela: 

o texto, em sua materialidade, manifesta-se mais claramente nas figuras de sons e nas 

estruturas métricas. Em acréscimo, vale notar que a estudiosa (ibidem) está atenta à 

questão de a significação incluir, em sua ampla extensão – desconstruindo, deslendo a 

noção tradicional de texto clássico –, as experiências sensoriais e emocionais, afetivas, 

físicas e cinéticas. 

 

Também no âmbito dos Estudos Clássicos, vale mencionarmos uma noção 

desenvolvida por Angelos Chaniotis (1997), a saber, a de [theatricality] teatralidade.
5
 

Trata-se de uma noção prática montada sobre a relação de linguagem e instituição do 

teatro. Grosso modo, a noção pode ser entendida como um “teatro fora do espaço 

teatral”; ela não só pressupõe que o teatro possua um espaço próprio, mas também que 

                                                           
4
 Relembrando as funções da linguagem de Roman Jakobson (2011, p. 150-207): referencial (centrada no 

contexto), emotiva (centrada no emissor da mensagem com suas interjeições, exclamações etc.), conativa 

(centrada no destinatário, percebida nos imperativos, interrogações etc.), metalinguística (centrada no 

código linguístico), fática (centrada no contato como o destinatário, percebida em fórmulas como 

“entendeu?”, “hum”, “claro”) e poética (centrada na mensagem, está na base da própria poesia, dos 

provérbios, dos slogans, etc.). No quadro de Jakobson, as funções fática e poética têm em comum a 

característica expressiva. 
5
 A noção foi transformada em entrada na 4ª edição do Oxford Classical Dictionary, 2012. 
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tal espaço pode “transgredir” espaços, a rigor, estranhos a ele. Noutras palavras, 

elementos típicos do teatro, enquanto manifestação cultural pulsante da cultura grega 

antiga, são trasladados para outro espaço, por exemplo, o da vida pública. Chaniotis 

evoca uma passagem de Suetônio (Aug. 99) em que César Augusto, momentos antes de 

sua morte, voltou-se para os amigos presentes, pediu um espelho, retocou seus cabelos e 

sua face desfalecida e lhes perguntou se ele tinha executado bem seu papel no mimo ou 

farsa da vida (mimum uitae) e, citando um epílogo de uma comédia, convida seus 

espectadores a saudar sua saída com aplausos.
6
 A vida é o próprio drama, e a morte é a 

“saída de cena”. Em que pese ao traço anedótico da passagem, narrativas desse gênero 

sugerem uma prática antiga (na Grécia pós-clássica, helenística, e em Roma), a saber, a 

de encenar momentos da vida. 

Assim, o teatro, sobretudo após o teatro clássico, séc. 5º d.C., parece ter 

favorecido uma percepção da própria vida como um drama; performances fora do 

ambiente teatral teriam sido legítimas reverberações: a vida pública pulsava com as 

aparições na ágora e nos fóruns, o campo político, decerto, funcionou como um 

ambiente social propício para tais performances (CHANIOTIS, 1999, p. 220). O 

período helenístico, estudado em mais detalhes por Chaniotis, ecoou às reverberações 

do teatro clássico. Uma “mentalidade teatral” – expressão de Jerome Pollitt (1988, p. 4-

7) – caracterizou muitos aspectos da sociedade helenística: a vida – não só a cultural, 

literária e cênica, mas também a filosófica, religiosa, e, sobretudo, política – foi 

constantemente alegorizada como um espetáculo. 

Há certa instrumentalidade no conceito esboçado por Chaniotis. Em sentido 

amplo, teatralidade equivaleria a uma espécie de comportamento planejado, por 

oposição a um comportamento natural, espontâneo. A rigor, o conceito estabelece uma 

ligação com o teatro para ativar sua instância simbólica: é possível pensar em termos de 

“comportamento” ou de “antropologia teatral”, considerando que muitas cerimônias da 

vida cotidiana, em diversas culturas, possuem certa teatralidade – ou regras teatralizadas 

                                                           
6
 Supremo die identidem exquirens, an iam de se tumultus foris esset, petito speculo capillum sibi comi ac 

malas labantes corrigi praecepit et admissos amicos percontatus, ecquid iis uideretur mimum uitae 

commode transegisse, adiecit et clausulam: ‘Ἐπεὶ δὲ πάνυ καλῶς πέπαισται, δότε κρότον| Καὶ πάντες 

ἡμᾶς μετὰ χαρᾶς προπέμψατε’. “No dia derradeiro, perguntando sem cessar se já havia, por sua causa, 

uma agitação do lado de fora, tendo pedido um espelho, ordenou que seu cabelo fosse arrumado e 

retocada a face debilitada e perguntou aos amigos presentes se porventura lhes teria parecido que a farsa 

da vida foi adequadamente executada, e acrescentou o final: ‘Quando [um ator] representa muito bem, dai 

aplausos| e todos vós nos acompanhai com alegria.’”[Tradução nossa]. 
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–, quer elas tenham desenvolvido ou não uma cultura do teatro propriamente dita. Desse 

modo, a teatralidade, na condição de “comportamento” ou “antropologia” poderia ser 

entendida como anterior à cultura institucionalizada do teatro (CHANIOTIS, 1999, p. 

223). De modo correlato, o teatro clássico do séc. 5º a.C. teria representado o auge de 

um movimento já culturalmente institucionalizado. 

A noção de teatralidade é assim definida por Chaniotis (p. 223) como: 

 

...o empenho de indivíduos ou grupos para construir uma imagem de 

si mesmos que é, pelo menos em parte, enganosa ou porque está em 

contraste com a realidade, ou porque exagera, ou distorce a realidade. 

Por teatralidade eu entendo, ademais, o empenho por obter o controle 

das emoções e dos pensamentos de outros, para provocar reações 

específicas, como pesar, compaixão, medo, admiração ou respeito. 

Para alcançar esses dois objetivos, isto é, construir uma ilusão e 

controlar as emoções e pensamentos de outros, uma variedade de 

recursos de comunicação verbal e não verbal podem ser aplicadas: um 

texto cuidadosamente composto, um traje particular, imagens e 

dispositivos mecânicos, a seleção do espaço onde a ‘performance’ se 

dá, o controle da voz – seu volume, tom, estabilidade e flexibilidade – 

linguagem corporal – postura, gesto, movimento dos pés –, expressões 

faciais e escolha do ritmo. 

 

Vale ressaltar um importante aspecto concernente aos dois objetivos almejados, o 

de construir uma imagem de si e o de criar uma ilusão para induzir ou controlar as 

emoções dos ouvintes, expostos a recursos verbais e não verbais. Nesse sentido, a 

encenação das imagens, a teatralidade em si, é um acontecimento múltiplo. Vale 

destacar, segundo Chaniotis, a importante posição da execução (pronunciação, prolação, 

dicção, no vocabulário retórico grego, ὑπόκρισις – hypókrisis) em política e retórica e a 

percepção do estadista enquanto ator, ou seja, seu aparecimento público como uma 

performance, o que estabelece o cidadão como espectador.  

Nessa conjuntura, os protagonistas da vida pública criavam verdadeiras ilusões, 

assemelhando-se a atores no palco; o estadista conquistava o favor da audiência ao 

modo de um ator diante de seus espectadores; para isso, ele dependia de habilidades de 

um ator, de um bom roteiro, do controle da voz e de gestos apropriados, ou seja, era 
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mister uma boa elocução ou representação do discurso que ocorre na pronuntiatio, na 

actio
7
 (CHANIOTIS, 1999, p. 226). 

Os monarcas helenísticos, registra Chaniotis, eram ocasionalmente celebrados 

como “novos Dionisos”. Essa assimilação com o deus do teatro permitiu a inferência de 

muitos elementos teatrais em suas aparições, por exemplo, o uso de atores e de trajes. 

Assim, em Roma, Marco Antônio e Cleópatra também teatralizaram suas imagens. O 

primeiro (Plut. Ant. 24) foi saudado em Éfeso (41 a.C.) como o “novo Dioniso” por 

dançarinos, cantores, mênades, sátiros e atores que representavam Pan. Em Atenas (ca. 

38 a.C.?), ele teria construído uma gruta báquica abaixo do teatro onde teria se reclinado 

vestido de Dioniso, na companhia de seus amigos representados com trajes apropriados, 

como os seguidores míticos do deus; anos antes (ca. 41 a.C.), Cleópatra (Plut. Ant. 26) 

teria impressionado Antônio, em Tarso, aparecendo como Afrodite em um navio 

extravagantemente decorado, seguida por assistentes personificando figuras amorosas, 

como as nereides e as graças; uma multidão às margens do rio Caunos teria assistido a 

esse espetáculo. Noutra ocasião, Cleópatra teria aparecido vestida como Ísis; ambos, 

Antônio e Cleópatra, encenando um “novo Dioniso” e uma “nova Ísis” na parada 

triunfal através de Alexandria em 34 a.C. Poucos dias depois, Antônio teria concedido 

títulos reais ao filho de Cleópatra em um espetáculo que Plutarco explicitamente 

qualifica como “teatral” (Plut. Ant. 54). 

O universo do teatro invade o universo da vida pública, a teatralidade dos líderes 

políticos corrobora o ato argumentativo, linguístico, visando ao convencimento das 

massas. Tomar a palavra, desse modo, reproduz um ato de interação entre performers e 

receptores. O discurso encenado dos chefes antigos, helenísticos e romanos, servia a um 

propósito político, essa encenação não somente comunicava, mas também funcionava 

como uma instância de domínio político. 

 

O aspecto fundamental dos estudos de Sciarrino e Chaniotis para nossa discussão 

diz respeito à aplicação do teatro como um parâmetro de entendimento da linguagem; 

                                                           
7
 Em Demóstenes, já se percebia a tentativa de desenvolver tais habilidades: reza uma tradição que depois 

de uma performance mal sucedida em uma assembleia, ele ouviu de um ator chamado Andronico que 

suas palavras eram excelentes mas que sua recitação (ὑπόκρισις) era deficitária. Quintiliano reconheceu a 

importância de os oradores treinarem com atores profissionais e instrutores de esportes; eles deveriam ser 

perfeitamente hábeis com o uso do corpo, voz e expressões faciais. Inst. 1,11,4-14. Trata-se de um tópico 

dos mestres de oratória o cuidado com o controle da voz, com a presença corporal adequada à matéria 

(sermo corporis, eloquentia corporis). 
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comunicação é uma performance. Em certa medida, os textos literários podem ser 

entendidos por esse ângulo performático, eles são dotados de certa teatralidade. Uma 

instância discursiva pode ser captada numa obra literária, em nosso caso, uma obra do 

período clássico da literatura latina, as Geórgicas de Virgílio (composta entre 37 e 

30/29 a.C.). 

Situada entre as Bucólicas e a Eneida, as Geórgicas, em seus primeiros versos 

(1.1-5),
8
 apresentam uma sinopse dos temas de cada um de seus quatro livros. Coube ao 

quarto livro o tema da vida das abelhas, da apicultura. As civilizações antigas e 

modernas se viram perplexas com a capacidade natural desses pequenos insetos, 

sobretudo, sua incrível organização social. A vida social se revela, sem dúvida, um dos 

aspectos mais notáveis: a sociedade das abelhas poderia servir como modelo para a 

sociedade humana. No poema é marcante a alegoria com a sociedade humana: elas 

possuem uma habitação (domus, lar, sedes, tectum), em muitos traços similares a uma 

cidade (oppidum, patria, sedes augusta, urbs); mais do que isso, elas possuem chefe 

(rex); elas revelam patriotismo, compromisso com suas atividades, lealdade absoluta ao 

chefe, são capazes de batalhar e morrer por uma causa social maior; elas, no verso 201, 

do livro quatro, são chamadas de Quirites, uma interessante alusão às origens romanas.  

Não apenas as figuras nos instigam a reflexão. A linguagem do poema também é 

significativa: o que, à primeira vista, se mostra uma coletânea de informações técnicas 

sobre apicultura deixa transparecer uma elevação e um tom notavelmente épico: as 

batalhas entre enxames são verdadeiras descrições homéricas. De um ponto de vista 

estilístico, os detalhes acima enumerados encontram amplo espaço na crítica virgiliana. 

De um ponto de vista discursivo, no entanto, seria necessário refletir sobre o lugar dos 

temas do campo em todo o poema, em sentido estrito, da apicultura no livro 4.  

Se admitirmos que a sociedade das abelhas alegoriza a humana – o que parece 

certo – e que as Geórgicas sublinham fortemente essa ideia, faz-se necessário atentar 

                                                           
8
Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram| uertere, Maecenas, ulmisque adiungere uitis| conueniat, 

quae cura boum, qui cultus habendo| sit pecori, apibus quanta experientia parcis,| hinc canere incipiam: 

O que faz ledas segas, sob qual astro a terra| verter, Mecenas, e aos olmos jungir as vides| convenha, que 

cura aos bois manter, que cultura| à vara, às abelhas parcas quanto engenho,| agora vou cantar. [Tradução 

nossa]. É tradição identificar nos quatro primeiros versos os temas de cada um dos livros: tratam 

respectivamente das colheitas, das videiras, dos rebanhos e das abelhas. Os temas relacionados à vida no 

campo levaram, ao longo da recepção, os críticos poema a classificá-lo como um tratado do campo em 

verso. Quanto ao gênero, o poema foi classificado como didático. 
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para a constituição enunciativa do livro: em que medida linguagem e sociedade estão 

representadas nas imagens do livro? Em que medida uma pressupõe e constitui a outra? 

Nosso poeta mobiliza à sua maneira o arcabouço cultural, técnico e literário sobre 

o tema da apicultura, serve-se da linguagem de preceitos, encenando uma coletânea de 

saberes técnicos sobre o mesmo tema, e teatraliza essas duas instâncias por meio da 

poesia hexamétrica. Uma obra contemporânea às Geórgicas, o De re rustica ou Das 

Coisas do Campo, de Varrão (um texto em prosa dividido em quatro livros, publicado 

em 37 a.C.), fizera algo semelhante a Virgílio; na esteira dos estudos alusivos e 

intertextuais, diz-se que este poeta alude àquele, que Varrão está presente em Virgílio. 

Parece-nos, no entanto, mais pertinente refletir sobre o modo particular como cada autor 

faz uso do direito de se expressar, ou melhor, como cada autor encena seu discurso. Se 

de um ponto de vista temático as obras de Varrão e Virgílio se aproximam, é do ponto 

de vista da teatralização que cada obra demarca sua particularidade no tempo e no 

espaço. 

No livro quatro das Geórgicas, em sentido estrito, a apicultura é o fio condutor do 

livro; a linguagem de preceitos permanece marcante; mas o aspecto artístico, sobretudo 

o métrico é fortemente ampliado, valorizado. Virgílio mobiliza o arcabouço cultural – 

vivo na memória discursiva dos leitores –, técnico e literário sobre o tema da apicultura, 

serve-se da linguagem de preceitos, encenando uma coletânea de saberes técnicos sobre 

o mesmo tema, e teatraliza essas duas instâncias por meio dos hexâmetros.  

 

Conclusão 

 

Assim, toda a riqueza dos hexâmetros do livro quatro das Geórgicas – percebida 

nos versos, quiasmos, assonâncias, metonímias, anáforas etc. –, toda a linguagem eivada 

de paradoxos e imagens míticas conduz os receptores do poema por uma linguagem de 

preceitos que parece exceder os limites técnicos e alcançar uma instância militar e 

política. A rigor, não se configura uma novidade que a sociedade das abelhas seja 

entendida como uma metáfora para a sociedade romana. No entanto, o real valor de uma 

teatralização reside em captar o modo como processo comunicativo se institui, o modo 

como a palavra é tomada, ou seja, o modo como o discurso se representa. Noutras 

palavras, a obra poética, por meio de seus recursos verbais, constitui seu próprio éthos, 
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ou seja, sua maneira própria de encenação: ela pode trajar vestimentas diversas e 

conquistar a atenção de sua recepção. 
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CAMINHOS DA MIMESIS E PERFORMANCE: REFLEXÕES A RESPEITO 

DAS REPRESENTAÇÕES DOS CORPOS FEMININOS NA LITERATURA  

 

Bruna Wagner (UFMT)1 

 

Resumo: Por meio de ficcionalizações construímos conceitos a respeito das coisas presentes no 

mundo em que vivemos. O corpo feminino também foi e é alvo de ficcionalizações. A literatura, 

sendo mecanismo de representação, se utilizou de muitos desses “referentes” para construir 

imagens e reproduzir estereótipos a respeito das mulheres. Nosso trabalho visa mostrar como 

essas construções se deram. Para tal tarefa utilizamos, principalmente, os autores Wolfgang Iser 

(2013) e Judith Butler (2016). Esses últimos confluem com a ideia de que as representações se 

dão mediante performances, são criações, ou seja, não são “naturais”. Dessa forma, buscamos 

mostrar os mecanismos de criação das ficções do feminino e como elas se fixaram. 

Palavras-chave: Performance; Mimesis; Representação; Gênero. 

 

O ser humano sempre buscou formas de falar sobre si e deixar sua marca para as 

gerações que viriam posteriormente a ele. A literatura surgiu a partir da inquietude de 

falar para si e para o outro sobre tudo aquilo que podia ser escrito, transmitido a partir 

dos olhos e da mente para um pedaço de papel ou qualquer objeto que mantivesse ali a 

perenidade de suas palavras. Assim a humanidade começa a fazer representações. A 

partir do momento em que o ser humano passa a representar o mundo que o cerca surge 

também a noção de mimesis. O termo em questão deriva da palavra grega imitatio, 

imitação da realidade.  

Inicialmente, o termo se manifesta no discurso artístico, ligada à música e a dança, 

contudo, a mimesis também diz respeito às atividades cotidianas das sociedades de 

maneira geral. Em estudos contemporâneos como os de Wolfgang Iser, a noção de 

mimesis aparece associada à noção de performance. Em críticas contemporâneas sobre 

gênero, como Judith Butler, observamos que há uma crescente no âmbito do 

entendimento das construções dos elementos do corpo e comportamento femininos, bem 

como masculinos, também como performances. Estes novos estudos tentam mostrar 

como a noção “tradicional” que se firmou a respeito do feminino é resultado de 

construções masculinas, não sendo, dessa forma, pertencentes à “natureza” feminina.  

Assim, percebemos que existem nos estudos de ambos os autores apresentados 

uma correlação, em que, tanto a representação do real como a representação do 

                                                           
1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de 
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feminino aparecem como performances. Nosso trabalho buscará tentar compreender de 

que maneira esses dois pensamentos podem se correlacionar, e como essa correlação 

pode influenciar na maneira como entendemos as representações do feminino na 

literatura. Nosso trabalho é um estudo de cunho bibliográfico de conhecimento teórico 

que busca fazer a intersecção entre as teorias de representação de Wolfgang Iser em “O 

fictício e o imaginário: perspectivas de uma antropologia literária” (2013), com as 

discussões apresentadas por Judith Butler em “Problemas de Gênero: feminismo e 

subversão da identidade” (2016).  

A partir da conexão destes dois objetos de pesquisa temos por objetivo ajudar a 

compreender certas questões da realidade social por meio do auxílio dos estudos 

realizados pela teoria da literatura. Dessa forma, debateremos a respeito de dois 

problemas: o primeiro se refere a como a realidade social é representada na literatura; e 

o segundo ao debate da noção de performance de gênero defendida pela crítica 

contemporânea do feminismo. Neste trabalho buscamos encontrar mecanismos que nos 

auxiliem a compreender o porquê de as imagens a respeito da mulher presentes na 

produção literária do Ocidente são caracterizadas, na maioria das vezes, a partir dos 

moldes de uma mulher “genuína”, frágil, bela e submissa à um ou mais homens. 

Encontramos na mimesis um dos primeiros mecanismos de representação que 

podem nos auxiliar na tarefa previamente mencionada. Apesar de ser associada por 

muito tempo à imitação (imitatio), a mimesis, em seu primeiro uso, bem como em 

postulações posteriores como na Poética de Aristóteles, não possui equivalência com tal 

termo. Muitos foram os caminhos percorridos pelo conceito, contudo, parece que ele 

frequentemente retorna ao engano de ser associado com a simples duplicação do “real”, 

da “natureza”, a simples imitação.  

Esse movimento de volta a uma conceituação que visa a repetição também se 

encontra no que diz respeito a imagem construída a respeito da mulher no Ocidente. Por 

mais que ocorram tentativas de trilhar novos rumos na conceituação, ou em uma não-

conceituação, a respeito do que seria a mulher, bem como o que seria o homem, há uma 

força que insiste em, pelo menos na maior parte das sociedades, continuar aceitando, 

acreditando e reproduzindo os moldes antigos que foram atribuídos tanto a criatura da 

mulher quando do homem. 
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Voltamos mais uma vez a indagação de Simone de Beauvoir (2016, p. 9): “o que é 

uma mulher?”. Na tradição Ocidental, em que a figura do homem foi posta como o 

“status” que representa a espécie humana em sua totalidade. Assim, as características da 

mulher foram geralmente moldadas a partir de antônimos das características relacionas 

aos homens. Dessa forma, na literatura, a tendência em associar a imagem da mulher a 

um ser de qualidades e atributos opostos e menores ao do homem foi constantemente 

utilizada. 

Isso implica na perpetuação de muitas dessas características dadas a mulher até os 

dias de hoje, pois a literatura, as representações tecidas por meio desta, serve como 

instrumento difusor de tais noções. Neste contexto, então, observamos que a 

representação enquanto imitação de formas “naturais”, mimesis como imitatio, 

propagou uma imagem naturalizada do que seria o homem, a mulher e a feminilidade. 

Como aponta Beauvoir (2016), a mulher não é mulher por ser a representante “fêmea” 

da espécie humana. Assim, os significados tradicionalmente atribuídos ao corpo e outras 

características que permeiam a mulher não tem respaldo biológico de acordo com 

Beauvoir. Nas obras de Judith Butler e Simone de Beauvoir podemos notar como essas 

noções se concretizaram no meio social. Contudo, devemos agora questionar como 

essas noções se deram e se concretizaram no âmbito da literatura e das obras artísticas 

de modo geral. 

Em “Mimesis e arredores” (2017), Luiz Costa Lima explica que, para que se possa 

pensar em qualquer concepção a respeito da arte, devemos antes atentar para três pilares 

que a compõe de forma geral: 1. A realidade; 2. O artista; 3. A obra em si. Além desses 

três elementos ainda existe um quarto: o público. Porém, apesar de termos estas três 

partes como membros que compõe a obra artística, Lima (2017) destaca que nenhuma 

delas pesa mais do que a outra. 

Por consequência da falta de conhecimento a respeito da dimensão ocupada por 

cada uma das três pontas que compõe a obra de arte, Lima (2017) acredita que a volta a 

indagação a respeito da mimesis se faz necessária. Lima (2017, p. 24) afirma que na 

produção artística, ao contrário do que pensa Iser (2013), a mimesis se apresenta não 

pela tentativa de cópia ou de imitar uma cena da realidade, sua presença se mostra a 

partir da produção de “diferença”: “a mimesis opera pela produção de diferença, 

cumprida a partir de um horizonte de semelhança”. O autor destaca seu entendimento 
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do que seria a semelhança, afastando o termo da noção da percepção humana, do 

reconhecimento de um determinado objeto/cena/pessoa a partir de determinadas 

características que podem ser apreendidas pela percepção. A percepção, destaca ainda 

Lima (2017), é permeada por diversos agentes socioculturais, que, tornam assim, cada 

percepção diferente.  

Dessa forma, no que diz respeito a figura da mulher na literatura, a percepção que 

temos desta imagem é constituída pelos fatores socioculturais que nos permeiam, não 

apenas pela “imagem a olho nu”, aquela que temos quando depositamos o olhar sobre 

algum objeto, sem atribuir a ele conceitos ou características que já estejam de antemão 

presentes em nossas formulações a respeito da realidade. Assim, como esses fatores, em 

sua maioria, estão fortemente carregados de concepções de mundo masculinistas e 

falocêntricas, nossa percepção acaba sendo aquela que o meio propaga. Contudo, o 

argumento de Lima (2017) apresenta características que englobam os fatores 

socioculturais que ajudam a construir as imagens que temos a respeito dos elementos 

presentes no mundo também como performances. 

As percepções de “semelhança” que possuímos, de acordo com Lima (2017), 

surgem de valores predeterminados, cristalizados em nosso imaginário em decorrência 

de nossas vivências e da sociedade em que estamos inseridos. Já a “diferença” é aquilo 

que vai contra essa corrente, que nos é estranho, mas, que ainda assim, a reconhecemos 

pois temos em nosso imaginário noções que são opostas a ela. Assim, quando são 

observadas imagens que vão em desacordo com aquilo que temos previamente 

cristalizado como o “real”, produzimos o estranhamento e a noção de “diferença”.  

Dessa forma, quando as performances produzidas entram em desacordo com 

aquelas que temos no nosso “horizonte de semelhança”, as julgamos diferentes. Isso 

ocorre, quando, no que diz respeito a figura da mulher, nos deparamos com 

características que entram em contradição com aquelas que temos de antemão a respeito 

de tal figura. Quando uma mulher pratica atitudes consideradas masculinas, por 

exemplo, essas atitudes são imediatamente tomadas por nós como estranhas.  

Diante disso, pelo fato das imagens de mulher e de homem estarem fortemente 

disseminadas na maior parte da cultura Ocidental, temos elas como referentes de 

“realidade”. Isso quer dizer que, nos termos do trabalho que desenvolvemos, em que 

buscamos compreender os mecanismos que cristalizaram as formas como pensamos a 
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respeito das mulheres, a literatura é e reflete o social, aquilo que está em pleno 

desenvolvimento dentro de uma ou outra determinadas sociedade.  

Nos moldes da mimesis clássica, o sexo e o gênero possuíam uma característica 

teológica-filosófica de verdade. Ou seja, se deus criou o homem e a mulher, masculino e 

feminino, essas são as únicas possibilidades existentes na “natureza”. São a “verdade”. 

Podemos associar também a formulação do significado de mulher construído no 

Ocidente por uma visão masculina a ornato no Renascimento. Neste último, a ornato 

dava a palavra poética a noção de “verdade”. A mulher, desta forma, para ser 

considerada “verdadeira”, precisaria desempenhar a ornato em suas formas e 

comportamentos. Desempenhar, dessa forma, as regras que uma “assembleia” julgou ser 

certo ou errado, belo e apreciável ao seu comportamento. A imagem de mulher, então, é 

coisa estilizadas, carente de atributos para ser tomada como mulher. 

Se no texto ficcional, em que fazemos uso das palavras para expressar 

pensamentos e enredos não conseguimos “captar” a “realidade” pois utilizamos um 

recurso semantizado, como outro discurso também proferido semanticamente consegue 

impor o “real” (como é o caso dos discursos que rodeiam a figuras construídas a 

respeito da mulher, assim como do homem)? Como cita Iser (2013), qualquer realidade 

não consegue ser semantizada, ela necessita da performance para que seja concebida. 

Desse modo, quando repetimos diversas vezes uma ou outra determinada 

performance a respeito de um ou outro determinado gênero, masculino e feminino, 

damos a elas um status de “real”, um “efeito de real”, mas nunca implicamos nelas a 

realidade em si. Iser (2013, p. 385) conclui que “não há representação sem performance 

e a origem da performance é sempre distinta daquilo que é representado”. Isso quer 

dizer que, as representações que fazemos, de acordo com Iser (2013), não possuem suas 

formas presentes na natureza. Elas são moldadas por aqueles que se utilizam de 

recursos, como por exemplo o semântico, para passar ao seu espectador a imagem que 

ele possui da “realidade”. 

Este pensamento se reflete no trabalho do artista, porém, a ideia central pode ser 

transposta para a construção de imagens a respeito da natureza dos gêneros feminino e 

masculino, bem como das noções de mulher e homem. O artista busca, para a tarefa de 

representar, formas de “verdade” presentes em seu “acervo”. Este “acervo” é composto 

pelas experiências e imagens cristalizadas a respeito do mundo que o cerca. Quanto 
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mais uma determinada imagem é vista como correspondente ao “real”, mais essa 

imagem será representada e, consequentemente, perpetuada através dos tempos. Para 

que as formas representadas sejam recebidas como “verdade”, aquele que as molda 

necessita considerar o objeto moldado como se pertencesse de fato à natureza, ou como 

se fosse o estado natural do objeto representado. 

A noção de “esquemas” formulada Iser (2013), também pode servir como 

contribuição para entendermos o motivo pelo qual determinados pensamentos a respeito 

dos corpos, tanto de mulheres quanto de homens, são perpetuadas ao longo dos séculos. 

De acordo com o teórico, os esquemas são procedimentos utilizados pelos indivíduos 

para captar a realidade que os cercam. Por meio dos esquemas os sujeitos se adaptam ao 

meio em que estão inseridos. Dessa forma, ao se depararem com uma determinada 

imagem a respeito de um determinado ser, local, objeto, etc., esses indivíduos as 

absorvem, as imitam e as reproduzem.  

É por meio dessa reprodução que os sujeitos se adequam às regras de suas 

comunidades. Ao encontrar determinados conceitos e imagens firmados por uma 

sociedade como correspondentes à realidade presente naquele meio, os indivíduos que 

viverem nesta sociedade tomam essa imagem como se fosse “real”. E, como salienta 

Iser (2013), esses conceitos formados a partir de esquemas são tanto de ordem física 

quando psíquica. 

Iser (2013) encara a mimesis como um conceito negativo, como um agente que 

busca a duplicação do real no representado. Para Iser (2013) e para Butler (2016) a 

performance é uma ação que não está diretamente associada com aquilo que ela 

representa, ou seja, o ato performativo não corresponde, é, portanto, diferente, daquilo 

que é performado. Segundo Iser (2013), performance não é imitação, ela estabelece o 

“como se”, a maneira como algo é feito. Fazendo uma conexão com Butler (2016), o 

gênero age em moldes semelhantes. Ele é performativo pois é, também, algo gerado por 

meio de um “como se”.  

Assim como Iser (2013) enfatiza que as formas artísticas não representam formas 

construídas pela natureza, mas sim pelos sujeitos, Butler (2016) acredita que os gêneros 

não são definidos por esta mesma natureza. Dessa forma, tanto uma obra literária 

quanto as definições a respeito dos gêneros feminino e masculino, e as imagens mentais 

atribuídas a cada um deles, fazem parte de um “como fazer” performático. Ou seja, são 
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produtos que se “concretizam” mediante atos de performance. Dessa forma, o artista 

trabalha a obra de arte, seja plástica ou semantizada, atuando por meio de um “como 

se”, “capturando” naquela obra a imagem que ele possui a respeito daquilo que está 

sendo representado. De maneira semelhante, os gêneros atuam reproduzindo as imagens 

que se fizeram crer pertencer à eles. 

No âmbito da literatura ocidental, observamos que as performances de gênero 

descritas nas obras ficcionais, na maioria das vezes, buscam como referente para a 

performatização da mulher aquelas características “fabricadas”, de acordo com Butler 

(2016), por meios discursivos e signos corpóreos tradicionalmente atribuídos à esta 

criatura. Estas características reproduzidas a partir do signo linguístico são reflexo de 

uma “imagem” substancializada de mulher, bem como de homem, seu significativo 

“oposto”. Os gêneros, de acordo com Butler (2016), não são nem verdadeiros nem 

falsos, mas o efeito de um discurso que reflete uma identidade estável e primária. Esta 

característica faz com que eles acabem sendo representados nestes moldes.  

Com isso, quando o artista dispõe em seu acervo essas imagens de identidade a 

respeito dos gêneros, consequentemente elas aparecerão nas “formas de percepção” 

desenvolvidas no fazer artístico. Estas formas de percepção não caracterizam fielmente 

o objeto, já que, como mencionamos em momento anterior, não temos a capacidade de 

duplicar o real na obra artística. Elas são, em suma, “retratos” que apresentam uma 

noção de “semelhança” para aquilo que está sendo representado. 

Nos moldes do primeiro momento do uso da mimesis, em que seu sentido podia 

ser entendido como “apresentação” ao invés de “representação”, foram também 

formadas as imagens de mulher, os estereótipos a respeito do corpo, comportamento e 

demais atributos que são considerados como pertencentes a esta “denominação”. 

Construíram-se “modelos” a respeito da mulher, que apresentavam o que viria ser esta 

criatura no acervo das imagens naturalizadas de diversas culturas do Ocidente.  

A “apresentação” de um objeto, conforme o explicitado por Lima (1995) não 

significa ser este objeto ter características de um referente “real”, que possua forma 

“concreta”. Contudo, ainda há neste processo uma “significação”.  Isso quer dizer que, a 

significação presente na forma apresentada é abstrata, usando para este último termo o 

sentido de não possuir existência material e concreta, desenvolvido apenas no âmbito da 

imaginação. No que diz respeito a “imagem” da mulher, podemos buscar em Butler 
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(2016) o apoio necessário para desenvolvermos o pensamento do possível engano que 

se desenvolveu ao longo dos tempos sobre suas “formas”.  

Ainda associando os estereótipos desenvolvidos a respeito da mulher com a 

mimesis em seu primeiro momento de “atuação”, é por meio de ações figurativas que as 

apresentações sobre as “características” que envolvem a criatura mulher alcançam sua 

“significação”. Ou seja, por meio da reprodução em atos daquilo que se tinha no campo 

abstrato, as formas erigidas são colocadas em prática, e, assim, são decodificadas e 

“concretizadas”. Assim, o efeito causado pela “atuação” dá significação àquilo que 

antes era abstrato. A imagem mental ganha forma.  

Os mecanismos que utilizamos para representar o mundo são também 

responsáveis pela cristalização da maneira como enxergamos o ambiente que nos cerca 

e todos os elementos que a ele pertencem, bem como nós mesmo e o outro. Na 

literatura, por meio da repetição desses mecanismos de representação, é possível 

observar que a figura da mulher se manteve por muito tempo presa em uma redoma 

pois, na medida em que as inscrições sobre ela vão se repetindo e cristalizando, mais 

difícil será de libertá-las da prisão em que se encontram. Contudo, a partir dos estudos 

feministas de gênero e da teoria construída em torno da noção de performance, novas 

perspectivas e significações ganharam mais espaço e voz.  

A escrita tem como uma de suas consequências acabar servindo como instrumento 

de perenidade para a palavra humana. Assim sendo, quanto mais se repete um clichê de 

representação de um ser a partir de uma maneira específica, mais iremos contribuir para 

que esse ser seja sempre identificado por meio daquelas características que a ele foram 

atribuídas, ocasionando a cristalização de um referencial. Com isso, surge a grande 

necessidade de se tecer representações que não concordem ou reproduzam aquelas já 

saturadas. 

O discurso literário, sendo ele também combinação e seleção daquilo que é tido 

como a realidade para alguns – segundo determinado recorte desta, seja pela época, 

situação social, regime político, entre outros fatores – influencia diretamente a produção 

imaginária e indiretamente a construção da visão de mundo dos indivíduos que se 

engajam no jogo da ficção. Ainda que a literatura não tenha a capacidade de ser 

precisamente concreta como a realidade, a forma como esta realidade é ficcionalizada 

mostra como os discursos que permeiam este ambiente influenciam no processo de 
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ficcionalização do real. A ficção não é a realidade, porém, paradoxalmente, seu 

afastamento da realidade permite revelar os esquemas pelos quais uma ficção adquire 

consistência de realidade.  

Podemos observar que, na literatura, o modo como os personagens são descritos, 

para que consigam convencer os leitores de que são eles seres de “carne e osso”, passam 

por um processo em que estes necessitam se enquadrar nas imagens naturalizadas, 

características que reconhecemos enquanto pertencentes a homens, mulheres, crianças e 

demais seres que habitam o ambiente em que vivemos. Estas imagens, ou estereótipos, 

são construídos por meio da visão que temos dos seres presentes em nosso mundo, e, 

esta visão, por sua vez, é construída discursivamente.  

Dessa forma, quanto mais proferirmos e reforçamos um determinado discurso 

sobre um determinado ser, objeto ou elemento, mais entenderemos que este discurso faz 

referência ao que corresponde ao “real”. A visão debruçada sobre as mulheres e toda 

naturalização da ideia de gênero é alvo direto desta cristalização de discursos cujo papel 

normativo consiste em impor um “padrão de realidade”. Contudo, as teorias de gênero e 

performance nos mostram como desmistificar esses moldes e retorcer os padrões até 

então replicados. 
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NA CABECEIRA: CORPO E TRANSGRESSÃO EM UM POEMA DE ANA 

CRISTINA CÉSAR 

 

Bruno Cardoso (UNB)
1
 

 

Resumo: A comunicação analisa o poema ‘’Cabeceira’’ da escritora carioca  Ana Cristina 

César.  Nele, pode-se visualizar, em poucos versos, o desafogar da alma feminina, suas repulsas, 

seus receios, suas atitudes frente à existência e à vida com todos os seus dissabores e coerções 

impostas pelo patriarcalismo ocidental.  Assim, o foco analítico, com base em Butler (2003), 

reside na construção performática de um corpo, cuja feitura, ao longo do poema, revela-se como 

uma dada instância de transgressão de um sistema discursivo opressor. 

Palavras-chave: Ana Cristina César; Corpo; Transgressão.  

 

Introdução 

Começo com a leitura do poema ‘’Cabeceira’’: 

 

Intratável. 

Não quero mais pôr poemas no papel 

nem dar a conhecer minha ternura. 

Faço ar de dura, 

muito sóbria e dura, 

não pergunto 

"da sombra daquele beijo 

que farei?" 

É inútil 

ficar à escuta 

ou manobrar a lupa 

da adivinhação. 

Dito isto 

o livro de cabeceira cai no chão. 

Tua mão que desliza 

distraidamente? 

sobre a minha mão (CÉSAR, 2016, p. 45) 

 

Ana Cristina César é uma das poetas mais estudadas na contemporaneidade. 

Nascida em 1952 e falecida 1982, sua poesia, situada na dita geração marginal da 

década de 70, segue intrigando geração de leitores que se veem desafiados pela 

heterogeneidade contrastante de seus textos, cuja consequência inelutável é a 

dificuldade de estabelecer generalizações teóricas a respeito de sua produção artística. 

No entanto, pode-se dizer que há linhas de força que se sobrelevam em seus textos. A 

                                                           
1
 Graduado e Mestre em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutorando em Literatura e 

Práticas Sociais pela Universidade de Brasília. 

1834



 

 
 

construção performática do corpo, a textualização do desejo e do erótico, a 

imprevisibilidade dos modos de construção discursiva do feminino são algumas das 

zonas centrais de tensão em seu conjunto de escritos. A escolha formal por uma poesia 

que estabelece pontos de contato com gêneros textuais da esfera privada, como diários e 

cartas, se revela uma tendência produtiva ao longo de sua obra. Algumas dessas linhas 

de força são analisadas com fôlego em alguns trabalhos já consagrados na fortuna 

crítica. Destaco o estudo da professora Mária Lúcia de Barros Camargo, publicado em 

1990, ‘’ Atrás dos olhos pardos, uma leitura da poesia de Ana Cristina César’’, o estudo 

de Ítalo Moriconi, ‘’Ana Cristina César: o sangue de uma poeta’’, em que focaliza não 

somente a vida e a obra da poeta mas também os efeitos retroativos de leitura 

implicados em seu suicídio e também merece destaque o estudo da professora Luciana 

di Lone, publicado em 2008, ‘’Ana C.: as tramas da consagração’’, com foco na 

recepção crítica dos escritos de Ana Cristina. 

 ‘’Cabeceira’’, poema que analiso neste trabalho, publicado no livro ‘’A teus pés’’ 

de 1982, é um poema de destaque na poesia de Ana Cristina César, poema no qual se 

instancia um eu lírico feminino que vai expressando uma série de negações. No poema 

‘’Cabeceira’’, visualizam-se, em poucos versos, o desafogar de um eu-lírico cujas 

marcas textuais performatizam o feminino, bem como suas repulsas, seus receios, suas 

atitudes frente à existência e à vida com todas as suas imposições morais e interdições 

afetivas. ‘’Cabeceira pode ser lido como um poema de um eu-performático que rompe 

com uma determinada ordem discursiva. A leitura desse poema à luz de outros escritos 

de Ana Cristina sugere que sua escrita é fomentada, sobretudo, pelo enfrentamento do 

conjunto de imagens oriundas do sistema simbólico discursivo que emoldurou o 

patriarcalismo ocidental, engendrando um discurso a respeito do papel feminino, 

trazendo a reboque um conjunto de imagens, papéis, performances que devem ser 

tributadas ao papel de mulher. Muito da poesia de Ana concede ao eu-lírico um 

desenvolvimento performático para além desses arquétipos formados no senso comum 

do patriarcalismo ocidental, para resvalar em uma nova ordem discursiva acerca do ser-

feminino. Assim, com base em Butler (2003), podemos aventar que a força expressiva 

do poema ‘’Cabeceira’’ reside na construção performática de um corpo, cuja feitura, ao 

longo do poema, revela-se como uma dada instância de transgressão de um sistema 

discursivo opressor, denominado pela filósofa norte-americana de matriz de 
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inteligibilidade de gênero, que consiste num movimento unidirecional e não dissonante 

entre sexo biológico-gênero-desejo sexual- prática sexual. 

 Desse modo, a análise incide na construção estético-discursiva de um corpo 

feminino dissonante, provocador, transgressor, cujo ethos instala-se em uma série de 

negações verbais, por meio das quais o eu-lírico elabora uma espécie de performance 

deslocada do conjunto performático moldador da matriz de inteligibilidade de gênero, 

tal qual arrolada por Butler. Tais enunciados performativos, cuja formulação conceitual 

é oriunda da teoria linguística de Austin, simulam, segundo Judith Butler (2003), uma 

lógica de acordo com a qual o sexo é um dado anterior à cultura, revestindo-se de um 

caráter imutável, a-histórico e binário. Pensando o gênero como performance,  Butler 

defende a proposição polêmica conforme a qual o próprio corpo biológico já se 

apresenta encapsulado por uma série de aparatos discursivos. Ou seja, nascemos num 

corpo já enredado por uma matriz discursiva de heterossexualidade compulsória.  

A primeira imagem do poema é proporcionada pelo seu próprio 

título,‘’Cabeceira’’, que remete o leitor, logo de início, a um lócus de profunda 

intimidade, o lócus dos segredos, das atitudes mais íntimas, o lócus do sexo, do erótico, 

daquilo que é velado, de tudo aquilo que fica no interdito e que a cultura ocidental cristã 

insta em não falar de maneira explícita, enfim à esfera do privado em detrimento do 

público. 

Assim, somos remetidos já pelo título do poema a uma situação discursiva em que 

algo circunscrito à esfera privada se desnovelará, cuja consequência capital será o 

tensionamento de uma dada interdição. No livro A ordem do discurso (Foucault, 2005), 

o autor discorre sobre alguns procedimentos de exclusão na ordem do discurso nos 

quais ele inclui o princípio da interdição. Para o filósofo francês, não temos o direito de 

dizer tudo, não podemos falar de tudo em qualquer circunstância, e qualquer um não 

pode falar de qualquer coisa. Foucault acaba por citar o erótico como exemplo de 

interdição na ordem do discurso alegando que  

 

em nossos dias as regiões onde a grade é mais cerrada, onde os 

buracos negros se multiplicam são as regiões da sexualidade e as da 

política, como se o discurso, longe de ser elemento transparente ou 

neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se pacifica, fosse 

um dos lugares onde elas exercem, de modo privilegiado, alguns de 

seus mais terríveis poderes (FOUCAULT, 1996, p. 37) 
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Podemos depreender dessa citação que a política e o erótico são o lugar da 

interdição, o lugar da coerção, em que a liberdade discursiva se esvai e, como 

consequência, somos coagidos a não poder falar tudo aquilo que queremos. Portanto, o 

título do poema nos remete a essa esfera privada, reduto de contenção do desejo, lócus 

de circunscrição de um erotismo que não se deve transformar em discurso nem se 

desvelar ao público. Não que o eu-lírico esteja disposto a permanecer nessa zona de 

interdição, entretanto pode estar disposto a romper-lhe. E isso só a leitura do poema 

poderá revelar. Por enquanto, só tensão, só a dúvida, só a incerteza por parte do leitor. É 

necessário continuar a cavar e escavar os versos. 

O primeiro verso aumenta ainda mais a tensão proporcionada pelo título do 

poema, ao iniciar com uma abrupta negação. ‘‘Intratável’’.  Um adjetivo de alto valor 

negativo, que nos remete à impossibilidade de se tratar de algo. No entanto, esse algo 

ainda permanece vago para o leitor. Do que o eu-lírico não pode tratar? Da sua poesia, 

dela mesma ou do tema de seus versos? Aparentemente, o eu-lírico logo de início já se 

rende a essas zonas de interdição do discurso, desistindo de romper-lhe com a ordem e 

com seu modus operandi. Tal tensão vai crescendo numa série de negativas que se 

seguem logo nos dois versos subsequentes. 

‘‘Não quero mais pôr poemas no papel’’ 

‘‘Nem dar a conhecer minha ternura’’. 

Uma sequência abrupta de negações que inspira subversão e ojeriza a uma 

determinada ordem. Negação que cresce na alteridade de partículas negativas. Primeiro, 

um prefixo. Segundo, um advérbio de negação. E, por fim, uma conjunção aditiva de 

valor negativo. Vê-se então que, nessas negações performáticas, o sujeito do poema 

almeja uma subversão ao fazer poético, além de desejar tentar disfarçar o seu lirismo.   

Eu gostaria de problematizar problematizar rapidamente sobre a relação entre uma 

negação e outra.  É notável que o maior verso do poema é justamente o segundo, em 

que o sujeito do poema nega o seu próprio fazer poético, seu próprio gesto de escrita.  

Além disso, tal negação é marcada por uma sequência de sons oclusivos bilabiais, 

proporcionando um efeito estético de aliteração, como se percebe nos sons 

representados pela letra consoante ‘‘p’’ : 

‘‘Não quero mais pôr poemas no papel’’. 
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Esses efeitos estético-sonoros acentuam ainda mais a negação ao fazer poético, à 

renúncia escritural, bem como a renúncia a determinadas zonas de contenção ou 

restrição discursiva que se insurgem contra o gesto escritural desse eu-lírico, recurso 

estético que insinua, na materialidade formal do poema, que é contra essas ordens 

discursivas que o eu-lírico busca se contrapor de maneira mais acentuada em gesto de 

escrita.  

Assim, a renúncia a escrever um poema instila a própria escrita-de-si, e dessa 

escrita, propala-se um gesto subversivo que inspira o surgimento de uma nova ordem 

discursiva, ou seja, dizendo de outra forma, sua recusa desagua em performance, 

desvelando sua intimidade, resultando em escrita de si, escrita permeada de desejos. 

Gesto irônico, portanto, pois a negação detona afirmação. Torna-se, pois, insinuante, 

que o eu-lírico se opõe a uma ordem discursiva conservadora a respeito das imagens e 

dos papéis femininos, que o cristianismo e o ideário romântico consagraram associando-

os à pureza e à castidade. Por isso, esse eu em sua performance escritural abandona seu 

lirismo, não faz ar de ‘’pura’’ e sim ‘’ar de dura’’ num jogo sugestivo de palavras que 

remete ao campo semântico da ardência, do desejo ativo e reativo. Esse eu ao revelar 

também dureza, revela uma postura de insurgência e de subversão, anunciando, dessa 

forma, que sua escrita inaugura um rompimento com as interdições que pairam sobre o 

papel feminino e todo o conjunto de performances tributados a esse gênero.  

Além dessas negações, outras negativas vão sendo assomadas sucessivamente 

pelo eu-lírico. Esse eu já não quer mais perguntar: ‘‘não pergunto‘’ da sombra daquele 

beijo que farei?’. Ela já não quer mais ouvir: ‘’É inútil ficar à escuta’’. Ela já não quer 

mais conhecer e investigar: ‘‘Ou manobrar a lupa da adivinhação’’. 

Nota-se, de modo límpido, que essa primeira parte do poema se marca no plano 

temático por uma subversão a essa ordem feminina, a todas as atitudes e ações que 

marcam a vida desse eu-lírico no mundo, seu universo de saberes e práticas, de 

epistemologias, metafísicas e afetos . Existe uma gradação de negações de ações nessa 

primeira parte que salta aos olhos do leitor. 

Escrever. 

Revelar. 

Perguntar. 

Ouvir. 
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Adivinhar. 

 

Ao negar essas ações que estão presentes no cotidiano de qualquer um, o sujeito 

do poema nega a sua própria vida, nega o discurso, suas performances em que é 

lançada, matriz de gênero em que é inserida. Essa inserção dos corpos através de 

enunciativos performativos, culmina no que Butler em ‘’Relatar a si mesmo: crítica da 

violência ética’’ denomina de ‘’violência ética’’ (BUTLER, 2015, p. 24) ação por trás 

da qual esconde-se um ethos coletivo, uma moral universal que não abre espaços para 

ascensão do desejo individual e que impõe e que lança mão de expedientes violentos, 

sobretudo discursivos, para garantia dos valores de uma coletividade. Desse modo, 

pode-se pensar com mais precisão a força das renúncias que o eu-lírico encena em suas 

negativas verbais, culminando em um exercício performático de recusa e refuta.O eu-

lírico: 

Nega a vida.  

Nega o mundo.  

Nega os dogmas.  

Nega as verdades absolutas. 

Nega o lirismo.  

Nega a poesia.  

Nega a literatura.  

Enquanto ordens que veiculam um ethos coletivo, que coage e interdita o desejo e 

outras performances possíveis. 

E, se para subverter, é necessário instalar uma nova ordem, a segunda parte do 

poema apresenta o despontar desta. Despontar que se apresenta na imagem de um livro 

de cabeceira que cai no chão. Tal imagem talvez seja o grande mote do texto, na medida 

em que o livro de cabeceira é emblema desta ordem discursiva contra a qual o eu-lírico 

se opõe. É a destruição da ordem, por parte dela, que se desponta aos olhos do leitor, 

destruição que é representada pela queda do livro de cabeceira. É a queda dos dogmas, 

das verdades absolutas, do ethos coletivo e sua violência ética, da ordem do discurso 

concebido e na qual essa voz feminina, aparentemente, sempre se inseriu e que agora 

deseja subverter. Queda vertiginosa. No chão.  
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Ao romper com essa ordem, a poesia nos lança em uma nova ordem, em uma 

nova formação discursiva, em que as verdades absolutas já não importam mais, em que 

os dogmas são insuficientes e fúteis. Saímos da queda do livro imediatamente para uma 

cena erótica de uma mão que desliza distraidamente sobre as mãos do eu-lírico.  

Com esse movimento, a poeta justapõe a imagem da queda abrupta do livro com 

uma sugestiva imagem de desejo. Essa justaposição de signos sugere a abertura de uma 

zona discursiva, de uma nova possibilidade performática de corpo feminino para além 

do concebido nas formações discursivas cristã-ocidentais. É a ordem do desejo que se 

textualiza explicitamente, do rompimento com a dicotomia público e privado, do quarto 

que se abre sem interdições, das mãos que se podem deslizar sem coerções morais 

quaisquer.  

Portanto, nesse exercício de performance, o gesto escritural de Ana Cristina César 

abre fissuras nessa velha ordem discursiva, impondo e cavando espécie de interstícios 

nessas zonas de interdição, e, com efeito, desse espaços intersticiais desponta a potência 

ética de sua escrita contra um mundo coletivamente violento. 
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AMOR E MORTE: A RESSIGNIFICAÇÃO AMOROSA DO CORPO EM 

LISABETTA DA MESSINA NO DECAMERON DE GIOVANNI BOCCACCIO 

 

Evandro Albino de Souza (UFRJ)1 

 

 

Resumo: O estudo desta pesquisa tem como objetivo analisar o amor na Idade Média e seu 

caráter trágico a partir da repercussão da concepção de amor cortês e do seu imaginário no 

Decameron de Giovanni Boccaccio, assim como sua íntima relação e contribuição para uma 

ressignificação amorosa do corpo, estabelecendo como corpus de análise a quinta novela da 

quarta jornada, cujo tema trata de histórias amorosas com trágico desfecho. 

 

Palavras-chave: Literatura Italiana; Giovanni Boccaccio; Personagens femininas; Linguagem 

do corpo; amor cortês.  

 

O Decameron, de Giovanni Boccaccio (1313-1375), é um marco da literatura 

italiana da Baixa Idade Média do século XIV. Ele se estrutura em um conjunto de cem 

novelas, narradas em dez dias por jovens que se recolhem em uma villa para fugir da 

peste negra. Com exceção da primeira e última jornada, as demais se dispõem em torno 

de temas específicos, sendo a quarta jornada dedicada “àqueles cujos amores tiveram 

um fim infeliz” (BOCCACCIO, 1971, p. 207).  

A quinta novela da quarta jornada, acerca da jovem Lisabetta de Messina, encerra 

os elementos com os quais se compôs o tópos do amor trágico, isto é, daquele amor 

impossível e fatal que repercutiu em Shakespeare (1564-1616) com o clássico Romeu e 

Julieta e em muitos outros grandes escritores. Na quarta jornada do Decameron, são 

narradas novelas cuja história possui um desfecho trágico. Nela, pretende-se analisar a 

quinta novela e refletir o amor na Idade Média, mormente no que diz respeito à 

repercussão da concepção da lírica amorosa cortês, dos séculos XI e XII, assim como a 

representação amorosa do corpo e a sua linguagem metafórica com a natureza. 

 A novela supracitada é narrada por Filomena, personagem-narradora que, a 

princípio, delimita a classe social pela qual a trama se desenvolve: uma rica família de 

burgueses mercadores — três irmãos e uma irmã, Lisabetta — que aumentaram suas 

riquezas após a morte do pai, oriundo de San Gimignano. Filomena justifica que, 

embora não se trate de classe social elevada, nem por isto deixará de cumprir a sua 

finalidade: a de inspirar compaixão (BOCCACIO, 1971). 
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 Juntamente com Lisabetta e seus três irmãos, vivia um jovem chamado Lourenço, 

um rapaz pisano que cuidava dos armazéns e orientava os negócios da família. Lisabetta 

apaixona-se pelo rapaz, o qual logo lhe corresponde o amor: 

 

Viveva con loro una sorella, di nome, Lisabetta, assai bella e virtuosa, 

che non si sa per quale motivo non avevano ancora maritata. Lavorava 

in una bottega di loro proprietà, come uomo di fiducia, un giovane 

pisano di nome Lorenzo, di bell’aspetto e di modi gentili del quale 

Lisabetta, a forza di vederlo, finì fatalmente per invaghirsi. Lorenzo, 

accortosi delle attenzioni della fanciulla, ricambiò il suo sentimento, 

dimenticando tutte le altre donne, finché i due giovani, fortemente 

atratti, preso coraggio e cominciarono bem presto ad amarsi (BURA & 

MORETTI, 1997, p. 63). 

 

 Os amantes não souberam ser discretos e ter segredo, sendo, de súbito, 

descobertos pelo irmão mais velho. Cogitando os irmãos sobre a maneira pela qual 

dissiparia aquela “mácula” sem que causasse algum alvoroço nos arredores sobre a 

reputação da jovem e da família, decidiram levar Lourenço, a pretexto de trabalho, a um 

lugar ermo e matá-lo. Com a longa ausência de Lourenço, Lisabetta fica aflita e exige 

de seus irmãos uma resposta, que lhe censuram.  

 Após um período de intenso sofrimento e suspeitas da jovem, ela dorme e o 

fantasma de Lourenço lhe aparece em sonho, indicando o local onde fora assassinado. 

Lisabetta vai ao local e desenterra o seu corpo, corta a sua cabeça, envolve-a em um 

fino tecido e a coloca em um vaso de terracota de manjericão. As linhas que se seguem 

são de grande sensibilidade, seu amor arrebatador e extasiado reverbera e adquire 

significado na própria natureza: 

 

Si chiuse subito in camera e pianse così a lungo e amaramente da lavare 

con le sue lacrime la testa dell’uomo amato, baciandola ripetutamente in 

ogni sua parte. Prese poi un gran vaso di terra cotta in cui si pianta la 

maggiorana o il basilico, la mise dentro avvolta in un bel fazzoletto, la 

ricoprì di terra e vi pose sopra molte pianticelle di bellissimo basilico 

salernitano. Lisabetta innaffiava il vaso solo con acqua profumata di 

rose, di fiori d’arancio, o con le sue lacrime (BURA & MORETTI, 

1997, p. 67). 

 

Lisabetta, então, passa os dias a chorar e regar a cabeça do amado com suas 

lágrimas. Os irmãos e a vizinhança percebem o estranho comportamento da jovem, que 

definha de tristeza. Seus irmãos tomam a decisão de retirar-lhe o vaso, para logo em 
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seguida descobrirem que nele continha a cabeça de Lourenço. Após os irmãos darem 

fim à parte que restava do corpo, Lisabetta pouco tempo depois morre de tristeza. 

Boccaccio nos apresenta um amor tormentoso e conturbado, no qual se 

evidencia uma complexa relação com a morte – resolução radical ante a impossibilidade 

da realização amorosa. No entanto, ele não é apenas incompletude, mas uma 

necessidade elevar-se e uma experiência profunda e permanente que ressignifica o 

corpo e reverbera na natureza. Além disso, Lisabetta se enquadra em um universo 

sentimental particular: segundo o historiador medievalista Ricardo da Costa, em seu 

livro Impressões da Idade Média, as lágrimas e os sentimentos associados à compaixão 

foram sublimados com o advento do Cristianismo, e as mulheres ocuparam 

preponderantemente as cerimônias fúnebres e o luto (2017, pp. 17-18).  

Assim, “o corpo dos defuntos pertencia às mulheres” (COSTA, 2017, p. 18). 

Desse modo, Lisabetta é uma personagem alinhada à sensibilidade da época: “[...] non 

potendo portar via tutto il corpo per dargli degna sepoltura, staccò con un coltello la 

testa dal busto...” (BURA & MORETTI, 1997, p. 67).  

Não é possível pensar essa aguda sensibilidade, comoção e êxtase pela vida sem 

refletir sobre o Amor na Idade Média. Para o filósofo e ensaísta Denis de Rougement 

(1906-1985), a literatura amorosa do ocidente é toda marcada por um aspecto 

fundamental:  

 

Amor e morte, amor mortal, se isso não é toda a poesia, é, ao menos, 

tudo o que há de popular, tudo o que há de universalmente emotivo em 

nossas literaturas; em nossas mais antigas lendas e em nossas mais belas 

canções. O amor feliz não tem história. Só existem romances do amor 

mortal, ou seja, do amor ameaçado e condenado pela própria vida. O 

que o lirismo ocidental exalta não é o prazer dos sentidos nem a paz 

fecunda do par amoroso. É menos o amor realizado do que a paixão de 

amor. E paixão significa sofrimento. Eis o fato fundamental 

(ROUGEMENT, 2003, p. 24). 
 

Sofrer de amor, passar por peripécias e obstáculos para tentar realizá-lo, e 

exaltá-lo das mais variadas maneiras mesmo quando ele nos traz angústia e nos parece 

remoto e inatingível... Eis o que há de mais universal na lírica e na literatura amorosas 

do Ocidente. E Boccaccio segue também esse itinerário universal da literatura amorosa, 

porém apresenta o amor em seu duplo aspecto, isto é, em sua faceta trágica e sublime. 

Karine Simoni, ao analisar a questão do grotesco e do sublime na quarta e quinta 
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jornadas do Decameron, sintetiza a força que move seus personagens — o amor, a 

esperteza e a sorte — e suas atitudes diante do amor: 

 

Dele representa os dotes e a capacidade de saber viver em confronto 

com as principais forças que movem a humanidade: o amor, a esperteza, 

a sorte. Em uma dimensão terrena e laica, os homens e as mulheres 

ignoram o drama do pecado e se transformam em artífices responsáveis 

pela própria vida apenas diante de si mesmos, não mais defronte a Deus. 

Agem impulsionados pelo amor que, seja como pura e simples paixão 

carnal, seja como elevado sentimento, é legitimado, e não mais 

demonizado, por ser força natural e terrena (SIMONI, 2007, p. 38). 
 

 Embora Simoni faça distinção entre as duas jornadas, correspondendo a quarta 

jornada ao grotesco e a quinta jornada ao sublime, a novela da jovem Lisabetta não se 

exime de cenas menos valorosas nas quais se revela toda a beleza do amor que frutifica 

como uma força vital da natureza: “Il basilico, e per l’amore con cui era coltivato e per 

la fertilità della terra che ricopriva la testa decomposta, divenne rigoglioso e molto 

profumato” (BURA & MORETTI, 1997, p. 67).  

Desse modo, não é possível pensar o amor na Idade Média – sobretudo nas 

novelas de Boccaccio –, separadamente de sua estrita relação com o corpo, e do vasto 

repertório de representações metafóricas, símbolos e marcas que o permeiam, pois ele é 

marcado por aspectos tanto positivos como negativos. E no Decameron, de modo mais 

específico, tem-se a tensão entre aquilo que é o natural, isto é, a pura paixão carnal, e 

tudo que o contraria, tendência característica da crise do século XIV (LE GOFF & 

TRUONG, 2018).      

Uma das influências mais importantes para o imaginário amoroso na Idade Média 

e sua relação com o corpo foi Platão (424-347 a.C). No primeiro discurso de Fedro, 

sobre o amor, Platão o define nos seguintes termos: 

 

Entretanto, creio que devo explicar-me mais claramente. Quando o 

desejo, que não é dirigido pela razão, esmaga em nossa alma o desejo 

do bem e se dirige exclusivamente para o prazer que a beleza promete, e 

quando ele se lança, com toda a força que os desejos intemperantes 

possuem, o seu poder é irresistível. Esta força todo-poderosa, 

irresistível, chama-se Eros ou Amor (PLATÃO, 2004, p. 70). 
 

Platão, em Fedro, no segundo discurso acerca do amor apresenta-o como um 

movimento, uma força que leva ao delírio, distinguindo-o em dois tipos: o que nasce de 
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uma moléstia da alma, e o que nasce de um estado divino, que nos leva ao sublime e ao 

contato com os deuses (2004, p. 106). Nessa concepção de amor, a alma se sobrepunha 

ao corpo, sendo este fonte das paixões ou o cárcere da alma. A superioridade da alma 

que leva ao amor divino, contemplativo, fomentou o “desprezo pelo corpo dos ascetas 

cristãos” (2018, p. 36). Por outro lado, sua visão amorosa influenciou fortemente a ideia 

de amor e a filosofia medieval, dando origem à Escolástica do século XIII. Ricardo da 

Costa, analisando a estética do corpo na filosofia e na arte medievais do século XII, 

afirma que:  

 

No século XII, o corpo é percebido como uma mansão. Um deleite para 

os sentidos. Maravilhoso, a disposição de suas partes é esteticamente 

louvada. Essa linha de força de natureza platônica – mesmo que em um 

platonismo matizado, invertido – proporcionará o que os especialistas 

nomearam humanismo cristão. Essa nova corrente filosófica estetiza o 

corpo, torna-o passível de apreciação, de deleite estético (COSTA, 

2017, p. 250).  

 

Entretanto, por ser o corpo uma mansão, um palácio da alma, é também alvo de 

restrições: suas paixões devem ser refreadas e disciplinadas, a fim de que este entre em 

harmonia com a alma. Porque o corpo era de natureza nobre, foi constantemente objeto 

de preocupação, de regramento pela Filosofia Medieval. A filosofia platônica gerou um 

fundamento mais normativo do corpo (COSTA, 2017). Certamente, a relação amorosa 

da trágica novela da jovem Lisabetta não faz abstração da alma em detrimento do corpo, 

nem considera o arroubo da paixão um desregramento, um desequilíbrio. Tanto a 

plenitude da alma quanto o deleite do corpo estão em plena consonância, embora seja 

inequívoco que o amor atue à margem das normas sociais, levando os amantes a 

assumirem todos os riscos de uma atitude consciente e espontânea. Nesse sentido, a 

forma social visa controlar o corpo, contudo os sentimentos e o amor se lhe opõem.  

Porém, das formas de amor apresentadas até aqui, a concepção amorosa que teve 

profunda importância e serviu de base para a composição e ambientação de algumas 

novelas amorosas do Decameron foi, justamente, aquele amor profano, oriundo das 

cortes nos séculos XI e XII: o amor cortês.  Essa nova concepção de amor rapidamente 

se disseminou pela Europa. Sua expressão surge com os trovadores do Languedoc, que 

compunham seus poemas na língua provençal, exaltando o amor eternamente 

insatisfeito a uma dama que sempre o recusa (ROUGEMENT, 2003, p. 102). 
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O amor cortês aparece como um ideal de vida superior, essa nova concepção 

profana e refinada brota como uma exigência tanto estética quanto ascética, sem visar 

unicamente o prazer carnal ou a reprodução (PAZ, 1994, pp. 69-70). Ele prescreve um 

sistema de leis — as leys d’amor —, um código de refinamento da conduta do amante 

para a amada, no qual prevê a castidade (D’amor mou Castitaz) e a vassalagem 

(Domnei), isto é, a submissão à amada e as juras de fidelidade. A paciência, a mesura, o 

segredo, a moderação também eram consideradas qualidades primordiais para bem 

servir (ROUGEMENT, 2003, p. 103).  

Além de criar um ideal cultural e literário no qual a figura feminina possui 

notável dignidade, essa nova sensibilidade, essa nova maneira de amar contribuiu, 

pouco a pouco, para o desabrochar de uma “individualidade”: 

 

Ao contrário da ideia de que a Idade Média renegou a mulher e ignorou 

a criança, a própria noção de “indivíduo”, esse eu consciente, 

construído sempre no plano da afetividade, da emoção, da sensibilidade, 

mas, sobretudo, na capacidade de se reconhecer como um ser em si, 

uma alma que deve prestar contas por seus atos – e por isso se 

comportar à altura de sua dignidade essencial – embora gestado na 

Antiguidade grega, foi um legítimo e original produto que desabrochou 

na Idade Média Central (séculos XI-XIII) (COSTA, 2017, p. 133). 
 

Os elementos do amor cortês se inserem de forma sutil na quinta novela: 

Lisabetta é “assai bella e virtuosa” e Lourenço “di bell’aspetto e di modi gentili...” 

(BURA & MORETTI, 1997, p. 63). Não obstante, o refinamento e a consciência de 

uma “individualidade”, eles não fogem do lugar social a que foram demarcados. Nilton 

Mullet Pereira, em seu artigo Estudo da fonte literária: o caso das ‘cansos’ de 

Guilherme IX, estuda o surgimento de uma “interioridade” na inusitada e emblemática 

figura de um dos precursores do trovadorismo — Guilherme IX, Duque D’Aquitânia 

(1071-1126), contudo não deixa de frisar que, na Idade Média, não existia uma noção de 

individualidade tal como a percebemos, mas uma sujeição ao grupo a que ele pertencia: 

 

Na mentalidade medieval, a noção de que o ser humano pode ser uma 

entidade autônoma não tinha sentido, tal como diz Le Goff, os 

indivíduos na Idade Média pertenciam cada um a um determinado 

grupo ou comunidade que lhes dava sentido [...], na Idade Média, o 

homem se definia pelo grupo, não por um retrato individual, ou por um 

fazer autônomo (MULLET, 2007, p. 185). 
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Desse modo, tanto Lourenço quanto Lisabetta estão “determinados” ao grupo ou 

classe social a que pertencem. Lourenço, por ser um jovem ajudante, desprovido de 

bens e classe social elevada, é morto pelos irmãos de Lisabetta “per evitare il disonore a 

se stessi e alla sorella, in attesa di liberarsi senza scandalo, prima che fosse troppo tardi, 

da questa vergogna” (BURA & MORETTI, 1997, pp. 63-65). Entretanto, a censura que 

os irmãos impingiram a Lisabetta e as motivações que os fizeram assassinar Lourenço 

parecem menos de caráter moral e religioso do que social. 

Sabe-se que a condição da mulher na Idade Média, sobretudo no seio familiar, 

era bastante desfavorável. José Rivair Macedo, em A mulher na Idade Média, afirma 

que “como filhas, esposas ou viúvas, as mulheres estavam presas nas malhas das 

relações familiares” (2002, p. 14). No contexto dos séculos X e XI, com o início do 

feudalismo, o sexo masculino era privilegiado em relação à partilha de bens e heranças, 

sobretudo o primogênito. Essa forma de transmissão do patrimônio tinha por fim manter 

a riqueza paterna e evitar a divisão de bens (RIVAIR, 2002). A condição de Lisabetta, 

isto é, a de propriedade de seus irmãos, estava intimamente relacionada à forma que 

sustentava as relações matrimoniais. O casamento era um arranjo de interesses entre 

famílias, através do qual “a mulher era ao mesmo tempo doada e recebida, como um ser 

passivo. Sua principal virtude, dentro e fora do casamento, deveria ser a obediência, a 

submissão” (RIVAIR, 2002, p. 20). 

O historiador Georges Duby, em Idade Média, idade dos homens: do amor e 

outros ensaios, debruçando-se sobre o tema do amor e do casamento, oferece-nos um 

quadro ilustrativo dessa moral doméstica: 

 

Em contrapartida, para a moça, o que se exalta e o que toda uma teia de 

interditos procura cuidadosamente garantir é a virgindade e, no que diz 

respeito à esposa, a fidelidade. Porque o desregramento natural desses 

seres perversos que são as mulheres comporta o risco, não havendo 

vigilância, de introduzir no seio da parentela, entre os herdeiros da 

fortuna ancestral, intrusos, nascidos de outro sangue, clandestinamente 

semeados, da espécie desses bastardos que os celibatários da linhagem 

disseminam, com expansiva generosidade, fora da casa ou entre os 

serviçais (DUBY, 1989, p. 17). 
 

Apesar dos esforços do Cristianismo para estabelecer uma concepção de 

igualdade entre o homem e a mulher, principalmente no que diz respeito à 

institucionalização do casamento como sacramento, no qual ambos devem dizer “sim” e 
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estar de comum acordo, isto é, sem que a mulher se case contra a sua vontade (LE 

GOFF, 2013), o processo de mudança foi lento e gradual. Ainda prevalecia a ideia da 

condição feminina como propriedade familiar. Essas privações assinalam o corpo de 

Lisabetta como desencadeadores da “mácula” e da “desonra” dentro de um contexto de 

uma família burguesa em ascensão. Daí é possível compreender a sutil ironia de 

Boccaccio ao afirmar que “non si sa per quale motivo non avevano ancora maritata” 

(BURA & MORETTI, 1997, p. 63).  

É preciso ressaltar, também, que a figura masculina, com todas as restrições que 

lhe eram impostas por uma sociedade com estratos sociais rigidamente hierarquizadas, 

gozava de certa “autonomia” no que se refere aos relacionamentos amorosos. Lourenço, 

por exemplo, antes de dirigir totalmente sua paixão a Lisabetta, já apresentava indícios 

de que cortejava outras mulheres: “Lorenzo, accortosi delle attenzioni della fanciulla, 

ricambiò il suo sentimento, dimenticando tutte le altre donne...” (BURA & MORETTI, 

1997, p. 63). 

Todavia, é esse amor que incita Lourenço e Lisabetta a uma nova sensibilidade, 

a uma experiência intensa que perpassa e margeia pelos princípios normativos da 

sociedade. Esse amor refinado, gentil e ingênuo também apresenta sua faceta dolorosa, 

cheia de tormentos, que perturba os sentidos e leva até mesmo à morte, aspectos já 

exaustivamente explorados pelos trovadores provençais (SPINA, 1991). 

O exemplo mais vivo desse imaginário amoroso cortês, do ensandecer-se de 

amor, da morte como redenção e desejo de completude, que repercute tão vivamente em 

Lisabetta da Messina, é o ilustre mito de origem céltica — Tristão e Isolda:  

 

De regresso ao castelo de Karhaix, a casa do duque Hoël, Tristão 

enlanguesce durante um ano inteiro e pergunta a si mesmo o que deve 

fazer, pois nada lhe traz reconforto. Sua única esperança é curar-se do 

mal de amor: preferia morrer de uma vez para sempre a viver na dor 

todo o resto da vida. De toda a gente Tristão se esconde e duvida; até se 

cala diante de Kaherdin, seu bom companheiro, até diante do seu velho 

mestre Gorvenal e, ainda mais, diante da mulher, Isolda das mãos 

brancas. Possui-o e persegue-o um desejo surdo: tornar a atravessar o 

mar para ver, uma vez mais, a loura Isolda (FIGUEIREDO, 2000, p. 

219). 
 

 Na novela da jovem Lisabetta de Messina, o tormento do amor ocorre com a 

perda definitiva de Lourenço e com a experiência dolorosa de sua irrealização, que a faz 
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definhar de amargura. O amor, então, se caracteriza com notável vigor ao desabrochar 

como um ímpeto da natureza, representada metaforicamente pelo florescimento de uma 

planta odorífica de manjericão, fertilizada pela terra e pela cabeça decomposta de 

Lourenço.  

Amor e corpo se conformam para estabelecer uma transfiguração e significação 

própria. Ele se corporifica na natureza. Para Octavio Paz, em A dupla chama: amor e 

erotismo, a linguagem “emite sentido, traço material que denota ideias corpóreas” 

(PAZ, 1994, p. 12). Um exemplo emblemático é o desfecho trágico de Tristão e Isolda: 

Tristão morre após ser atingindo por uma lança envenenada, e Isolda logo falece de 

comoção e pesar. No túmulo deles enterram-se duas plantas que simbolizam a 

corporificação do laço amoroso e permanente dos amantes: 

No túmulo de Isolda, a loura, plantou uma roseira vermelha; e no de 

Tristão, um cepo de nobre vinha. Os dois arbustos cresceram juntos e 

seus ramos entrelaçaram-se tão intimamente que foi impossível separá-

los; de cada vez que os podavam, tornavam a crescer com todo o vigor e 

confundiam sua folhagem (FIGUEIREDO, 2000, p. 255). 
 

Em Lisabetta da Messina, o sentimento de pesar e desespero amoroso, o deleite e 

a melancolia cooperam com o corpo e assinalam metaforicamente que esse amor, menos 

idealizado do que físico e terreno, reverbera como uma força instintiva e natural: a 

cabeça de Lourenço simbolizando a semente, que fertiliza a terra do vaso de manjericão, 

enquanto Lisabetta a cultiva com lágrimas, fazendo-a crescer viçosa e odorífera. Nesse e 

no exemplo acima, de Tristão e Isolda, a natureza representa relação íntima de 

completude, de ressignificação do corpo e do valor perene do amor.  

Por outro lado, para Octavio Paz, o amor se distingue do erotismo e da 

sexualidade, embora na linguagem poética elas se confundam: “o amor é o desejo de 

completude e assim responde a uma necessidade profunda dos homens [...], todos, 

homens e mulheres buscamos nossa metade perdida” (PAZ, 1994, p. 69). A sexualidade 

se referiria ao ato sexual, à reprodução propriamente dita; já o erotismo transfigura a 

linguagem e a metaforiza, se difere da sexualidade por atuar na imaginação, ela está 

para a sexualidade assim como a poesia está para a linguagem (PAZ, 1994). 

Embora essa divisão nos sirva para explicar a relação entre amor, linguagem e 

corpo, o amor no Decameron, e, sobretudo no caso específico da quinta novela, não 
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pode se pensado isoladamente da sexualidade e do erotismo. Os três aspectos atuam 

conjuntamente.  

Além disso, Boccaccio lança mão do amor cortês como modelo de educação e 

aperfeiçoamento espiritual, de enobrecimento e aprofundamento de uma consciência 

“individual” e refinamento dos sentimentos.  

No Decameron “ogni amore, anche il più alto, è istinto naturale e contiene in sé, 

come elemento primario, un’esigenza sessuale” (BURA & MORETTI, 1997, p. 14). O 

amor se coloca como uma força superior e arrebatadora que vai de encontro aos 

princípios normativos da sociedade medieval. Portanto, a trágica história de Lisabetta da 

Messina — antes de nos compadecer por uma aparente fragilidade de sua personagem 

— denota o vigor e a expressão de uma profunda sensibilidade e interioridade, matizada 

desde os séculos XI e XII.    
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“THE GARDEN OF EDEN”, ERNEST HEMINGWAY E A ANDROGINIA 

 

Raquel Reis Rodrigues (UFRJ)1 

 

Resumo: Este trabalho pretende fazer uma análise do romance "The Garden of Eden", do 

escritor americano Ernest Hemingway e alguns trechos de sua autoficção "A Moveable Feast", 

reeditada po Séan Hemingway em 2009. Para essa análise será utilizada a leitura que Mary V. 

Dearborn, em sua recém lançada biografia sobre o autor ("Ernest Hemingway, a biography", 

2017), desenvolve. Temas como relacionamento e a obsessão do escritor pela androginia serão o 

foco do trabalho. 

Palavras-chave: Hemingway; androginia; autoficção 

 

A última biografia escrita sobre o escritor americano Ernest Hemingway foi 

lançada no ano passado pela autora Mary Dearborn. Já no prefácio, a autora perpassa o 

ponto que pretendo priorizar nesse presente trabalho, o livro “Jardim do Éden” e sua 

visão sobre androginia e a personalidade de Ernest Hemingway. Dearborn comenta em 

uma passagem que esteve presente em um congresso sobre o escritor nos Estados 

Unidos, na qual se discutia, principalmente, a partir da constate autoafirmação de sua 

masculinidade. A biógrafa na época diz que se sentiu fora de lugar e que suas opiniões 

não eram consideradas, no dado momento ela já estava trabalhando na obra comentada. 

E percebeu o que faltava nos estudos sobre o escritor americano: o olhar feminino. 

Dearborn é a primeira biografa de Ernest Hemingway e a que fez o trabalho 

mais extenso sobre o escritor americano, chamando a atenção dos Estudos de Gênero. 

Para Dearborn, a imagem que Hemingway passava de símbolo de virilidade e 

masculinidade era fictícia, apesar de ser autentica. O escritor criou um personagem, o 

que fez dele famoso mundialmente, e suas histórias se misturavam com a de seus 

próprios personagens.  

Porém, dois livros foram deixados inéditos por Hemingway após sua trágica 

morte em 1961. “Paris é uma festa”, escrita memorialista sobre sua juventude em Paris 

na década de 1920, na famosa Geração Perdida, e “O Jardim do Éden”, que conta a 

história de um casal recém-casado, David e Catherine, em sua lua de mel que para 

inovar em seu relacionamento realizam algumas fantasias sexuais, até chamarem uma 

terceira pessoa, Marita, para o relacionamento, e que ao final causa a separação do 

casal. Pretendo retornar a alguns pontos do enredo de ambas as obras, mas deixo dois 
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questionamentos anteriores: por que Hemingway não publicou as obras, e por que foram 

elas tão modificadas? 

“Paris é uma Festa” foi publicado três anos após a morte do autor, em 1964, e 

em 2009 Seán Hemingway, neto de Ernest Hemingway e Pauline Pfeiffer, adicionou 

algumas partes achadas no manuscrito da obra, além de alterar o capítulo final, editado 

originalmente por Mary Hemingway, quarta e última esposa do escritor. Segundo o 

neto, o último capítulo não era justo com Pauline. 

Além dessa passagem há o acréscimo de outro capítulo, “Secret Pleasures”, no 

qual Hemingway fala sobre seu desejo (reprimido) de deixar o cabelo comprido e o fato 

do cabelo curto em Hadley Richardson, sua primeira esposa, ser uma das principais 

características de sua atração física por ela. Ele fala ainda das cartas que ele escrevia 

para ela, quando não estavam juntos, da saudade que sentia de estarem juntos, muitas 

vezes de cunho quase pornográfico. Nesse capítulo, Hemingway descreve o caráter de 

experimentação que tinha seu primeiro casamento. E como o corte de cabelo de Hadley 

despertava “prazeres secretos”. Este capítulo, no entanto, ainda não foi acrescentado na 

versão brasileira do livro. 

Não é apenas, em sua autobiografia que Hemingway fala sobre a atração do 

cabelo curto feminino, e há sempre a comparação com o sexo oposto, ou seja, o cabelo 

curto que faz a mulher parecer um menino. No conto “Gato na chuva”, escrito ainda na 

década de 1920, é retratado a vida em matrimonio e suas desvantagens. Em um quarto 

de hotel está o casal, a mulher assentada à frente da penteadeira, enquanto o marido lê 

na cama. A mulher avista pela janela um gato se escondendo da chuva e resolver ir atrás 

do animal. Quando chega ao lado de fora do hotel não acha o gato, esse fato faz ela 

pensar em sua vida de casada e o quanto ela queria que sua vida fosse diferente.  

 

Ela foi à penteadeira, sentou-se na frente do espelho e olhou-se no 

espelho de mão. Olhou-se de perfil, de um lado e do outro. Depois 

olhou a cabeça atrás e o pescoço.  

- O que você acha de eu deixar o cabelo crescer? – perguntou, 

olhando-se de perfil mais uma vez. 

George olhou e viu a nuca dela, o cabelo cortado rente como de 

menino. 

- Gosto dele assim. 

-Estou cansada dele. Estou cansada de parecer um menino. 

George mudou de posição na cama. Não tinha desviado os olhos dela 

desde que ela começara a falar. 
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-Você fica linda demais assim – comentou. 

Deixou o espelho de mão na penteadeira, foi à janela e olhou para 

fora. Escurecia. 

-Quero poder pentear o cabelo para trás e fazer um coque grande na 

nuca, coque que eu poça pegar – disse. – Quero um gatinho para 

sentar o meu colo ronronar quando eu acariciar. 

- Não diga. 

- Eu quero comer à mesa com meus talheres de prata e com velas. 

Quero que seja primavera, quero escovar meu cabelo na frente do 

espelho e quero um gatinho. E quero roupas novas. 

-Ah pare com isso e vá ler alguma coisa. – motejou George. Ele 

voltara a ler. 

A mulher continuava olhando pela janela. Já estava completamente 

escuro e ainda chovia nas palmeiras.  

- Pois eu quero um gato – afirmou ela. – Quero um gato. Quero um 

gato agora. Se não posso ter cabelo comprido nem nenhum 

divertimento, quero ter um gato (HEMINGWAY, 2013, p.115). 

 
 

Dois pontos do trecho citato dialogam com o romance que quero priorizar, “O 

Jardim do Éden”: primeiro, o fato do cabelo curto da mulher e; segundo, o 

relacionamento do casal. Para aqueles que conhecem Ernest Hemingway encontram em 

sua vasta obra histórias de guerra, de safari, e de pesca. Desde seu primeiro romance, 

“O sol também se levanta”, situado na Espanha durante a década de 1920, no período 

entre guerras, no qual acontecia um festival de tourada. No seu segundo romance, 

“Adeus às Armas”, que se passa na Itália durante a primeira Guerra Mundial. “Por 

Quem os Sinos Dobram”, considerada sua obra prima, fala sobre a guerra civil 

espanhola, “O velho e o mar” conta a história de um velho pescador que luta contra um 

marlim gigante em busca de sua glória. São por essas histórias que conhecemos 

Hemingway, na qual muitas vezes misturamos escritor e herói. Mas isso não nos mostra 

sua totalidade como escritor.  

“O Jardim do Éden” foi um livro lançado em 1987, mais de vinte e cinco anos 

após sua morte, e criticado por estudiosos de Hemingway por ter sido demasiado 

editado. Esse livro foi esquecido por seus leitores, e até pelas editoras, que não fizeram 

novas tiragens em suas mais recentes vendas. 

Neste romance vemos o protagonista David recém-casado com Catherine, em 

lua-de-mel no interior da França, em uma pequena vila. David é escritor e acaba de ter 

seu primeiro livro lançado, e está descansando para começar o segundo. A esposa vem 

de família rica e garante uma vida confortável aos dois. É possível perceber logo de 

início que Catherine é uma jovem que gosta de novidades e sempre se destaca aos 
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demais por sua autenticidade. O narrador menciona, por exemplo, suas roupas e seu 

comportamento. “Ainda não se usava camiseta de pescador e essa jovem com ele quem 

se casara era a primeira que ele via vestindo uma” (HEMINGWAY, 1988, p.12). 

 
Ali permaneceram sentados, vestindo camisetas listradas de pescador 

e os shorts que tinha comprado na loja que vendia artigos de praia. 

Estavam bem bronzeados e tinham os cabelos manchados e 

desbotados pela ação do mar e do sol. Muitas pessoas pensavam que 

fossem irmão antes que declarassem ser marido e mulher. Algumas 

não acreditavam que eram casados e isso deixava a jovem muito feliz 

(HEMINGWAY, 1988, p.12) 
 

 Nesse tom se escreve o livro. Os dois muito felizes, muito bronzeados, muito 

apaixonados passam seus dias entre ir à praia, comer, visitar a vila, e ficar no hotel. Até 

que Catherine começa a aparecer com algumas surpresas para David. Ela chega no hotel 

com o cabelo curto como o dele. “Jamais uma jovem decente tinha cortado os cabelos 

tão curtos assim nessa região do país e mesmo em Paris era raro e fora do comum e 

podia ser muito bonito ou muito ruim” (HEMINGWAY, 1988, p.25). “- Esta é a 

surpresa. Sou uma garota. Mas agora também sou um menino e posso fazer qualquer 

coisa, qualquer coisa qualquer coisa” (HEMINGWAY, 1988, p.23). 

 Na noite em que se segue Catherine pergunta a David se ele não se importaria se 

fossem um pouco pervertidos. E pela primeira vez eles terão uma relação sexual com 

Catherine fazendo o papel do homem. Dessa maneira acaba o primeiro capítulo, no 

seguimento da obra essas surpresas de Catherine vão se intensificando, ela descolore o 

cabelo, pede a David para fazer o mesmo, andam sempre com as mesmas roupas. David 

se mostra algumas vezes incomodado. Mas sempre cede aos desejos da esposa.  

 Porém Catherine começa a se incomodar com tanto de tempo que David começa a 

dedicar ao trabalho e não a ela. Na medida que se intensifica esse trabalho, mais partes 

da obra em que David está trabalhando entram no meio do livro. O livro é lido com o 

enredo principal e o conto que David está escrevendo ao fundo, aparecendo em tempos, 

sobre uma viagem que o personagem fez para África quando era criança na companhia 

de seu pai, e caçaram um elefante.  

 O modo em que os dois viviam dentro do quarto, Catherine começa a levar para 

fora, como a visita ao Museu do Padro na cidade de Madri, na qual ela fala que foi 

apreciar os quadros como um menino. 
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Catherine conhece Marita e decide chamá-la para hotel para viver com o casal. E 

quanto mais Catherine e David brigavam por conta do trabalho do marido, o qual 

Catherine dizia ter financiado e que eram horríveis, mais David e Marita se 

aproximavam, o que levou Catherine a ter mais ciúmes. 

 

David tomou um gole de seu drinque e fitou-a. Ela era a mesma garota 

morena maravilhosa e linda e os cabelos cor de marfim eram como 

uma cicatriz através de sua testa. Somente seus olhos tinham mudado 

e seus lábios diziam coisas que eram incapazes de dizer 

(HEMINGWAY, 1988, p.204) 
 

 Ao final do livro, Catherine decide de retirar da vida dos dois, faz as malas e vai 

embora. A história termina com David levantando de manhã ao lado de Marita para 

começar mais um dia de trabalho. 

 Após essa rápida explicação de como se desenvolve o livro, pretendo voltar ao 

ponto que pretendo estender. O desejo de Catherine de estar semelhante ao marido, 

David e de se comportar como um menino. 

 

*** 

 

Em “O Jardim do Éden”, as mudanças que Catherine faz para parecer um 

menino são na maioria comportamentais e de aparência. Ela corta o cabelo como um 

menino, ela se veste com roupas que não seriam apropriadas para mulher, ela se 

comporta como um menino em determinadas situações.  

Para realizar está analise temos que levar em consideração o tempo em que foi 

escrito o romance. Ernest Hemingway levou quinze anos para terminar essa obra, 

escreveu-o por volta de 1945 a 1960, porém o romance é ambientado no final de 1927. 

Os padrões de posturas do feminino e do masculino eram muito mais rígidos do que se 

comparados com o dia de hoje.  

Cito Judith Butler para nos ajudar no embate sobre o gênero: 

 

Os limites na análise de gênero pressupõem e definem por antecipação 

as possibilidades das configurações imagináveis e realizáveis do 

gênero na cultura. Isso não quer dizer que toda e qualquer 

possibilidade de gênero seja facultada, mas que as fronteiras analíticas 

sugerem os limites de uma experiência discursivamente condicionada. 

Tais limites se estabelecem sempre nos termos de um discurso cultural 
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hegemônico, baseado em estruturas binárias que se apresentam como 

a linguagem da racionalidade universal. Assim, a coerção é construída 

naquilo que a linguagem constitui como domínio imaginável do 

gênero (BUTLER, 1990, p.28). 
 

 

 A construção andrógina da personagem Catherine é como um pedido por 

liberdade de expressão sexual em uma época ainda muito marcada pela opressão e pelo 

machismo. A busca pela aproximação ao masculino é poder se sentir mais livre de fazer 

suas próprias escolhas, e não ser submissa como era representativo do papel feminino.  

 Nas duas citações anteriores, tanto da fala de Catherine logo após ter cortado o 

cabelo, como no conto “Gato na chuva” as personagens femininas demonstram 

insatisfação de não poderem fazer o que querem. Apesar da situação ser oposta, no 

conto, a esposa, em uma catarse, fala de tudo que queria fazer e não pode por causa do 

relacionamento em que está, como deixar o cabelo crescer, e não poder porque o marido 

prefere curto. No caso de Catherine, a característica andrógina da personagem que a 

aproxima da imagem masculina, aproximando-a assim também do gênero masculino te 

dá uma perspectiva de liberdade, própria da construção cultural do gênero em 

transformação. 

 No entanto, quanto mais livre e feliz Catherine se sentia, mas ela se afasta do 

marido. O peso que a sociedade jogava em cima da personagem por ser uma mulher e 

tomar decisões de cunho masculina foi muito grande. A personagem ao final do livro 

começa a ter ataques de histeria a partir do ciúme que sentia do marido tanto por causa 

do trabalho como por causa de sua relação com Marita, mulher que Catherine havia 

incorporado ao relacionamento.  

 Não foi apenas isso que a afastou do casamento, desde o início David não 

conseguiu acompanhar suas mudanças, ele tentava agradar a esposa, mas não se sentia 

confortável em algumas situações, como na primeira relação sexual dos dois tendo 

Catherine como um garoto.  

 

O jovem pôs os braços em torno da moça e apertou-a com força de 

encontro a si. Sentiu seus maravilhosos seios contra o toráx e beijou-a 

na boca. Mantive-a junto a si, bem apertada, e em seu íntimo disse 

adeus e depois adeus e adeus (HEMINGWAY, 1988, p.27). 
 

 

*** 
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 A partir do que se disse anteriormente, é perceptível que há uma parte da obra de 

Ernest Hemingway que fica na sombra de sua vasta bibliografia. Apesar do escritor falar 

sobre a questão do cabelo em outras obras, como em “Por Quem os Sinos Dobram”, a 

questão da sexualidade nunca foi tema principal de seus romances como acontece em 

“O Jardim do Éden”.  

 Chega ao fim, então, com a indagação que Mary Dearborn se faz ao prefácio de 

sua obra: 

Should we still read Hemingway? Are his concerns still relevant? Was 

Hemingway gay? (The short answer is no). Why could he not create a 

complicated female heroine? Does Hemingway have anything at all to 

say to people of diferente races and ethnicities? On the plus side, does 

he intense feelingfor the natural world take on greater significance at 

time of growing environmental consciousness? If we were continue to 

read Hemingway, we needded to take no oh how we read him, it 

seemed (DEARBORN, 2017, p.5). 
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CHICO MENDES: A CONSTRUÇÃO FICCIONAL DE UMA PERSONAGEM 

HISTÓRICA 

Aila Rodrigues Pantoja (UFAM)1 

 

Resumo: Neste artigo fazemos um breve esboço de como se deu a construção ficcional de uma 
personagem histórica: Chico Mendes, na minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. Para 
isso utilizamos o livro O empate contra Chico Mendes (1990), de Márcio Souza, para apresentar 
o homem histórico Chico Mendes e a minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, de 
Glória Perez (2007), para retratar a personagem do mundo ficcional. 
Palavras-chave: Chico Mendes; personagem; minissérie e Amazônia. 
 

A minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007), de Glória Perez, 

retrata a história do Acre, última região a ser incorporada ao território brasileiro, em 

1904. A obra apresenta a trajetória de três personalidades que marcaram a história da 

região: Luiz Galvez, espanhol que proclamou a independência do Acre, em 1899; 

Plácido de Castro, jovem militar do Rio Grande do Sul que liderou o movimento 

armado dos seringueiros contra os interesses da Bolívia e por fim, a personagem Chico 

Mendes que lutou pelos interesses dos seringueiros frente ao descaso do Estado para 

com estes e também pela causa da preservação da Amazônia. Para efeito desta pesquisa 

focarei na personagem Chico Mendes, que nos é apresentada na terceira fase da trama 

que inicia na década de 80. 

Na terceira fase da minissérie nos é mostrada a trajetória do jovem sindicalista 

Chico Mendes, que lutou e deu voz aos seringueiros na Amazônia, na pequena cidade 

de Xapuri, no município do Acre. Francisco Alves Mendes da Silva, mundialmente 

conhecido como Chico Mendes, nasceu em 15 de dezembro de 1944, na cidade acreana 

de Xapuri. Exercendo a profissão de seringueiro, um ofício que aprendera ainda na 

infância com o pai, que era migrante cearense, Chico Mendes destacou-se como 

sindicalista e ativista político engajado com questões ligadas à preservação ambiental da 

Amazônia, pela não derrubada de árvores e preservação da floresta e por sua luta em 

defesa dos seringueiros. Por conta disso ganhou reconhecimento internacional, mas 
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também despertou a ira de grandes fazendeiros que exploravam as terras as quais ele 

queria ver preservadas. 

No livro O empate contra Chico Mendes, de Márcio Souza, escrito em 1990, dois 

anos após o assassinato do sindicalista e líder seringueiro, temos um texto revelador no 

qual, em posse de relatos da viúva de Chico Mendes, Ilzamar Mendes, e amigos 

próximos, o ensaísta produz um retrato de quem foi este líder sindical tão representativo 

na história da Amazônia. Buscamos, neste artigo, demonstrar como ocorreu a recriação 

da personagem ficcional, Chico Mendes, a partir dos rastros históricos deixados pela 

personagem histórica. 

 

Chico Mendes histórico (a narrativa histórica)  

 

 Chico Mendes, nasceu no Acre e exerceu a profissão de seringueiro. Em sua luta 

em defesa da floresta destacou-se como ativista e político ligado diretamente às causas 

de preservação ambiental da Amazônica.   

Enfrentando corajosamente os fazendeiros, defendia a posse das terras pelos 

habitantes nativos. De acordo com Souza (1990), Chico Mendes ajudou fundar, no ano 

de 1977, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri. Na militância política, foi 

eleito vereador pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). E em 1980 participou 

da fundação do Partido dos Trabalhadores, tornando-se um dos mais proeminentes 

representantes desse partido no Acre. No ano seguinte, assumiu o comando do Sindicato 

de Xapuri, tendo presidido até o dia do seu assassinato.  

Antes de ser assassinado, recebeu várias ameaças de morte por parte dos 

fazendeiros, que se sentiam prejudicados em seus negócios pela atuação do 

ambientalista, e pelas técnicas de empate, no qual havia a participação das comunidades 

cujas campanhas preservacionistas já eram conhecidas nacional e internacionalmente. 

Por conta desses acirramentos, foi enquadrado pela “Lei de Segurança Nacional”, uma 

insensatez política que demonstrava dois mundos desconexos presentes na Amazônia, 

sendo de um lado os grandes proprietários de terra, com a anuência do Estado, que 

tinham o desejo de lucrar derrubando a floresta e do outro lado as comunidades que 

dependiam da floresta para seu sustento e não desejavam perder seus sonhos, suas casas 

e seu lar. Acusado de subversivo, Chico Mendes foi preso e torturado na prisão.     

1861



 

 
 

Chico Mendes foi assassinado nas proximidades do natal de 1988, de forma 

sorrateira e covarde, típico de seus antagonistas, mais precisamente no dia 22 de 

dezembro, aos 44 anos. Quando saía de sua casa, pela porta dos fundos, para tomar 

banho, foi atingido no peito por tiros de escopeta e caiu morto ali mesmo. Os acusados 

pelo assassinato foram os fazendeiros Darly Alves e seu filho Darcy Alves. 

 Segundo Freire (2006), a morte do ambientalista despertou o interesse mundial 

pela causa dos seringueiros. Devido, em parte, à cobertura do assassinato pela mídia 

internacional. A Reserva Extrativista Chico Mendes foi criada na área onde ele morava. 

O legado deixado por esse líder seringueiro que ousou desafiar o poderio dos grandes 

latifundiários e está presente nas memórias daqueles que moram na região e retratados 

na literatura nacional e internacional. Afinal, um homem simples, com atitudes criativas 

e pacíficas, sem armas, ousou enfrentar pessoas influentes utilizando o único meio que 

dispunha, sua vida. Esse gesto de abraçar árvores foi tão significativo que passou a ser 

reconhecido como estratégia Chico Mendes. Se a população amazônica possui parte da 

floresta preservada, deve-se à atitude corajosa diante de jagunços e policiais armados do 

Acre que tentavam a todo custo impedir a atuação pacífica dos seringueiros. 

 

Chico Mendes ficcional (a narrativa ficcional) 

 

De acordo com Pallotini (2015, p.15) “personagem seria, isso sim, a imitação e, 

portanto, a recriação dos traços fundamentais de pessoa ou pessoas – traços 

selecionados pelo poeta segundo seus próprios critérios”. 

Assim, para dar vida a uma personagem histórica, alguém que de fato existiu, faz-

se necessário uma pesquisa abrangente abordando alguns critérios como por exemplo, 

saber como essa pessoa viveu, seus costumes, modos e gestos, enfim, rastros históricos, 

com a finalidade de torná-lo o mais próximo possível da realidade, para que dessa 

forma, haja uma reconstituição dessa pessoa histórica visto que a personagem ficcional 

só passa a existir quando é representada por um ator.  

O Chico Mendes ficcional, da minissérie Amazônia - de Galvez a Chico Mendes, 

foi construído por meio de pesquisas historiográficas sobre a vida do sindicalista e líder 

seringueiro. Quanto ao ator escolhido para encarnar essa personalidade histórica, optou-

se por alguém que se assemelhasse a ele fisicamente, por isso foi interpretado pelo ator 
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Cássio Gabus Mendes, que recorda bastante a personagem histórica. Quanto à 

constituição psicológica da personagem, o ator revelou em entrevista para a jornalista 

Fábia Oliveira, do Jornal O Globo, em abril de 2007, que estudou algumas 

peculiaridades acerca de Chico Mendes para construir a sua personagem, buscando 

traços que permitissem uma intepretação verossímil: 

 
Eu não quis fazer uma caricatura. A intenção não era essa, porque a 
história e o ambiente são mais fortes do que qualquer caricatura. 
Evidentemente existe uma semelhança física por causa do cabelo e do 
bigode. Eu pude identificar um jeito de andar, uma velocidade de falar 
e seus trejeitos, além de ter engordado, buscando essa semelhança 
física. (grifo nosso). (JORNAL O GLOBO, 2007) 

 

 Representar uma personagem do mundo real é mais difícil do que uma 

personagem só existente na narrativa ficcional, isto porque, de acordo com Cândido et 

all (2011) “a personagem de ficção cinematográfica, por mais forte que sejam suas 

raízes na realidade ou em ficções preexistentes, só começa a viver quando encarnada 

numa pessoa, o ator”. Enquanto que a personagem histórica já existe e é conhecida não 

necessitando da existência de um ator para isso. Assim, quando um ator interpreta uma 

personalidade histórica é comum que o telespectador busque traços particulares 

identificativos da personagem histórica na do mundo ficcional. Por esta razão há toda 

uma preparação do ator com vistas a representar personagens históricas o mais real 

possível. 

Para representar Chico Mendes, o homem histórico, mais do que a recriação da 

personagem no campo ficcional fez-se necessário toda uma reconstituição de uma 

época, a fim de recontar também a história do Acre, a qual se confunde com a trajetória 

de Chico Mendes, uma história de luta e resistência. 

Assim, destacamos aqui, alguns elementos narrativos que foram utilizados com 

vistas a reconstituição da personagem e sua trajetória histórica. De acordo com Gancho,  

 

Toda narrativa se estrutura sobre cinco elementos, sem os quais ela 
não existe. Sem os fatos não há história, e quem vive os fatos são as 
personagens, num determinado tempo e lugar. Mas, para ser prosa de 
ficção, é necessária a presença do narrador, pois é ele 
fundamentalmente quem caracteriza a narrativa. (GANCHO, 2006, p. 
11) 
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Quanto aos fatos (enredo): A minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes 

(2007), centra-se na história do Acre focalizando três de seus personagens históricos: 

Luiz Galvez, Plácido de Castro e Chico Mendes. Focaremos em Chico Mendes, que 

surgirá na minissérie na terceira e última fase, contando com quatro capítulos para 

retratar a história do sindicalista e líder dos seringueiros.  

Personagem: Representando Chico Mendes tivemos o ator Cássio Gabus Mendes, 

que buscou traços constitutivos do homem histórico com vistas à recriação ficcional do 

mesmo. Conforme revela em entrevista concedida,  

 
Quando um ator é convidado a interpretar um personagem de ficção, 
ele precisa criar uma personalidade para o papel, estabelecer todo um 
repertório de gestos e expressões faciais, definir um jeito de falar etc. 
E quando o personagem em questão é alguém que existiu de verdade? 
“Nesse caso, o ator tem menos liberdade de criação. O desafio é outro: 
moldar-se a uma pessoa pré-existente” (ENTREVISTA AO SITE 
GLOBO.COM) 

 

Outras personagens históricas que fizeram parte da história do líder dos 

seringueiros nos sãos apresentadas tais como: Wilson Pinheiro, presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia, no Acre. Mary Allegretti, antropóloga e amiga 

de Chico Mendes que acompanhou a sua luta de perto e o ajudou na divulgação de sua 

causa em defesa da floresta, dentre outros. Porém para contar a história do sindicalista 

houve a criação de personagens do mundo ficcional, como é o caso do seringueiro 

Bento que surgiu na primeira fase da minissérie, ainda criança, como um migrante 

nordestino que chega ao Acre com sua família para fazer a vida nos seringais da 

Amazônia – na terceira fase ele atua como um amigo bem próximo de Chico Mendes, e 

participa do movimento orquestrado por este em busca de justiça social. 

Tempo: Quanto ao tempo utilizado na narrativa temos o cronológico e 

psicológico. Tem seu início na década de 80 e remonta um período de agitação social e 

econômica (final do ciclo da borracha, discussão acerca da reforma agrária, luta em 

defesa do meio ambiente) na Amazônia e no Acre. O tempo psicológico é representado 

por meio de flashbacks, que ocorrem sempre que as personagens retrocedem no tempo 

com vistas a explicar um acontecimento e/ ou rememorar um fato. 

Espaço: A narrativa ocorre em diversas cidades tais como:  Acre (Rio Branco), no 

pequeno município de Xapuri (Acre) e em Manaus. Como estratégia de recriação do 
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espaço, na minissérie temos imagens dos locais representados: Acre, Xapuri e Manaus 

fundidas com imagens documentais das cidades naquela época.  

 

Relações entre literatura e história 

 

A literatura e a história são campos de conhecimento que dialogam pelo fato de 

uma utilizar-se da outra com vistas à explicação de algum fenômeno (fato) ou mesmo 

para fins de entendimento. De acordo com Pesavento, 

 
A história tal como a literatura é uma narrativa que constrói o enredo e 
desvenda uma trama. A história é uma urdidura discursiva de ações 
encadeadas que por meio da linguagem e de artifícios retóricos, 
constrói significados no tempo. [...] Assim, no sistema de 
representações sociais construídas pelos homens para atribuir 
significado ao mundo, ao que se dá nome de imaginário, a literatura e 
a história teriam seu lugar, como formas ou modalidades discursivas 
que têm sempre como referenciar o real, mesmo que seja para negá-lo, 
ultrapassá-lo ou transfigurá-lo (PESAVENTO, 2003, p.33). 
 

Assim, habitualmente recorremos a estas áreas de conhecimento com o objetivo de 

reproduzir uma realidade. Uma das maiores discussões em torno deste tema é a questão 

da representação dos fatos retratados por ambas as disciplinas, enquanto a história conta 

com documentos oficiais que, teoricamente, atestam a veracidade do discurso histórico 

a literatura não necessita de comprovações para evidenciar os fatos expostos. 

De acordo com Grecco (2014, p.40) desde a segunda metade do século XIX, 

quando a História se tornou disciplina acadêmica, o emprego da palavra fonte estava 

fundamentado na ideia de que os documentos utilizados pelo historiador deveriam ser 

oficiais (como atas públicas, relatórios, correspondência diplomática, decretos, entre 

outros). Já a literatura, por sua vez, dentro dessa perspectiva não era considerada como 

uma disciplina inferior uma vez que não dispunha de documentos oficiais que pudessem 

atestar o seu discurso. Dessa forma, a disciplina história era tida como aquela que 

atestava fatos reais, históricos, e a literatura como subjetiva e ficcional. 

A discussão entre essas relações de literatura e história é antiga e advém da 

antiguidade, quando Platão no livro X da República defende a ideia de que “a imitação 

poética está afastada das realidades supremas, porque a matéria dos poemas são as 

aparências de um mundo de aparências”. Platão afirma ainda que “o poeta vive no erro e 
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faz cópia da cópia, a cópia desvirtuada do real” (PLATÃO, 2002, p. 604). Contrariando 

Platão, Aristóteles assevera que não é encargo do poeta expor a realidade, e sim encenar 

a possibilidade do acontecimento, do que seria possível, verossímil e necessário. Diz 

ainda que, “o historiador e o poeta não diferem por escreverem em verso ou prosa (...), 

diferem sim, em que um diz as coisas que sucederam e o outro as coisas que poderiam 

suceder” (ARISTÓTELES, 1993, p. 50). 

Desse modo, temos duas visões antagônicas acerca das relações entre história e 

literatura. Enquanto para Platão literatura é imitação e significa distanciamento, 

falsidade, ilusão, para Aristóteles, imitação é o lugar da verossimilhança, ou seja, da 

representação de uma realidade. 

Para Pesavento (2003, p. 32) “a história e a literatura são formas distintas, porém, 

próximas, de dizer a realidade e de lhe atribuir/desvelar sentidos”. Para a autora as duas 

disciplinas, cada uma ao seu modo têm como referência o real “mesmo que seja para 

negá-lo, ultrapassá-lo ou transfigurá-lo”. 

Para Pinto (2006, p.219) “a riqueza dos processos sociais e culturais jamais é 

revelada plenamente quando utilizamos tão-somente os métodos e recursos de uma 

determinada disciplina”. Ainda de acordo com o autor, 

 

Muitas vezes foi um romancista e mesmo um poeta que conseguiu 
penetrar com mais profundidade na trama de processos sociais e 
espirituais de um momento particular da história humana. E muitas 
vezes acontece de estarmos diante de momentos da sociedade que não 
foram investigados por sociólogos, antropólogos ou historiadores 
simplesmente porque essas ciências ainda não estavam constituídas 
naquela região ou época, mas que foram agudamente percebidos pelo 
olhar do viajante, do cronista ou do romancista. Dito de outro modo, 
há nessas obras elementos suficientes de compreensão e de 
esclarecimento sobre a sociedade e a cultura daquele espaço e tempo 
(PINTO 2006, p. 219). 

 

Assim, as relações entre história e literatura são muito tênues uma vez que ambas 

as disciplinas remontam a um tempo histórico (ou não, no caso da literatura) e o 

entrecruzamento destas possibilitam uma leitura mais crítica de qualquer texto, uma vez 

que possibilitam ao leitor compreender, por exemplo, o comportamento da sociedade de 

uma determinada época e este o fará por meio da literatura daquela época, lembrando 
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que parte dos documentos ditos históricos foram escritos por cronistas ou viajantes, 

desse modo a literatura é utilizada como fonte histórica. 

 

Contraposição entre alguns fatos históricos e ficcionais na minissérie Amazônia, de 

Galvez a Chico Mendes 

 

Na minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007), de Glória Perez, 

temos vários fatos históricos que foram mesclados com ficcionais, a seguir listamos 

alguns:  

Viagem de Chico Mendes para Miami, onde discursou na reunião do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pediu o fim do financiamento para 

construção da BR-364, que atravessaria Rondônia até o Acre. 

 

 “Os olhos atentos, carregando uma maleta de plástico azul, Chico 
Mendes ia praticamente arrastado pelo fluxo de passageiros que 
acabavam de desembarcar no aeroporto de Miami. [...] Mas Chico não 
estava em Miami para cumprir a alegre e dispendiosa rotina da 
maioria dos turistas brasileiros que ali desembarcam.” (SOUZA, 1990, 
p.19). 

  

Chico Mendes viajou para Miami onde participou da reunião do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, não como alguém que teria voz para decidir 

alguma coisa em meio a grandes executivos, mas com o objetivo de se fazer ouvir, já 

que no Brasil a mídia não lhe dava ouvidos. Com a ajuda de amigos influentes foi a 

Miami e conforme relata Souza (1990) foi “nos corredores, entre uma reunião e outra, 

que ele exercitou seu trabalho de convencimento”. Na teledramaturgia temos esse fato 

representado, porém o sindicalista aparece ao lado do cineasta inglês Adrian, o que na 

realidade não foi como ocorreu. De toda forma a autora nos mostra um momento 

interessante de quando o líder seringueiro constata que o mundo desconhecia o que era 

ser seringueiro, qual seria esse ofício, e compreende que a melhor forma de dar voz à 

luta dos seringueiros, que, de certa forma, estava interligada à causa ambiental, seria 

levantando a bandeira da proteção ambiental, como podemos verificar no diálogo 

apresentando na minissérie entre Chico Mendes e o cineasta inglês Adrian:  
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Chico Mendes: “- Eu entendi uma coisa, Adrian, aqui também 
ninguém sabe que existe seringueiro. Ninguém consegue entender o 
que é um seringueiro”. 
Adrian: “-Pode ser duro ouvir isso, Chico. Do ponto de vista 
econômico o seringueiro é uma categoria do passado, não interessa a 
ninguém”. 
Chico Mendes: “- Entendi. Entendi também que a única maneira de 
defender o seringueiro é defendendo a floresta” (AMAZÔNIA, 2007, 
DVD5). 

 

No dia 22 de dezembro de 1988 Chico Mendes é assassinado por Darli e Darci 

Alves, fazendeiros locais e mandantes do crime.  

 

A noite caía em Xapuri. Estava calor e Chico Mendes tinha passado a 
tarde jogando dominó com os policiais que o protegiam. Por volta das 
17h30min ele se levantou da mesa, pegou uma toalha e disse que ia 
tomar banho. Como o banheiro ficava no fundo do quintal, ele abriu a 
porta da cozinha e notou que já estava escuro. 
“- Eles podem me pegar fácil, se quiserem” – ainda disse. 
Ouviu-se um tiro. Eram 17h35min.  
Chico rodou e levou a mão ao peito. Sangrava muito e não mais 
conseguiu falar. Saiu cambaleando em direção ao quarto [...] desabou 
no corredor sendo acudido por Ilzamar (SOUZA, 1990, P. 147). 

 

Na teledramaturgia vemos cruzamentos entre história e ficção, já que ao mostrar 

as cenas do sepultamento do seringueiro são mescladas cenas fictícias e reais, aparecem 

fotos, vídeos do enterro de Chico Mendes e a carta que este escreveu antes do 

acontecido é narrada pelo ator Cássio Gabus Mendes, que na ficção viveu Chico 

Mendes. 

 

Não quero flores no meu enterro, porque sei que elas serão arrancadas 
da floresta! Quero apenas que meu assassinato sirva para acabar com a 
impunidade dos jagunços no Acre, que sob a proteção da polícia de 75 
pra cá já mataram mais de 50 pessoas como eu, líderes seringueiros, 
empenhados em defender a Floresta Amazônica e fazer dela um 
exemplo de que é possível progredir sem destruir. Vou para Xapury ao 
encontro da morte (MENDES, 1988). 

 

Amazônia, de Galvez a Chico Mendes (2007), de Gloria Perez é uma narrativa 

ficcional, mas que não perde o tom histórico, uma vez que para recontar a história do 

Acre por meio de três de seus personagens históricos dentre eles, Chico Mendes, mescla 

fatos históricos e ficcionais. Temos a trajetória do líder seringueiro recriada e 
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estruturada com bases em registros históricos demonstrando verossimilhança à medida 

que personagens e acontecimentos do mundo real são representados. 

A minissérie buscou apresentar a narrativa histórica sem, todavia, deixar de 

apresentar elementos do melodrama que costumam captar a audiência do telespectador, 

tendo em vista que apesar de ser entretenimento, antes de tudo é um produto que 

necessita de um público para tenha sucesso. Tivemos a ênfase no romance de Chico 

Mendes com sua esposa Ilzamar retratado, dentre outros romances ficcionais que 

permearam a obra. 

Assim, com base em rastros históricos, a personagem ficcional foi bem construída 

e representada pela teledramaturgia, apresentando ao telespectador a história deste líder, 

conhecido mundialmente, mas ironicamente pouco conhecido no Brasil. 

 É interessante ressaltar a importância da teledramaturgia representar parte da 

história de um Estado da região norte do país, uma vez que não é tão comum visto que a 

maioria das narrativas televisivas estão voltadas para os grandes centros urbanos – 

sul/sudeste – a trajetória dos seringueiros na Amazônia juntamente com a de Chico 

Mendes retratada por meio da minissérie é, para muitos brasileiros, a única história que 

conhecem acerca da exploração de látex e de trabalhadores seringueiros na região norte 

do país. 
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CORPOS VIOLADOS EM ROMANCES DE NENÊ MACAGGI 

 

Huarley Mateus do Vale Monteiro1     

Tânia Sarmento-Pantoja2  

 

Resumo: O objetivo deste texto centrou-se na categoria ‘corpo’ enquanto chave de análise no 

campo matéria literária, tendo por referência as obras de Nenê Macaggi (2012, 1980, 1984, 2012) 

como campo de problematizações referentes a biopolítica. O constituinte metodológico pauta-se 

na genealogia. Os influxos teóricos buscam suporte nas reflexões de M. Foucault (2002, 2013, 

1987), G. Agamben (2004a, 2004b), R. Espósito (2005), Sarmento-Pantoja (2011) e M. Silva 

(2012) entre outros e outras. 

Palavras-chave: Corpo; Violação; Literatura; Nenê Macaggi 

 

Introdução 

O poder sobre a vida, ‘fazer viver’ - o corpo produtivo e docilizado (FOUCAULT, 

2002, p. 287) - é o foco central das sociedades modernas ocidentais, fortemente marcada 

pelo desenvolvimento da medicina enquanto sustentação de modelo ideológico. Dados 

estatísticos serão um entre os tantos dispositivos usado para institucionalização do 

controle sobre atuações pedagógicas, sexuais, de saúde e jurídicas como formas 

agenciadoras da vida (FOUCAULT, 2002). O conjunto de dispositivos de controle, 

usados com a intenção de anular os manifestos contrários a essa forma biopolítica de 

captura dos corpos serão fortes indícios das diferentes formas de violações pelas quais 

passarão os corpos vulnerabilizados socialmente.  

As contribuições do filósofo M. Foucault para o pensamento científico moderno 

são relevantes e trazem como marca terminologias outras, significativas chaves de 

análise. Umas destas ele denomina de biopolítica. Para o francês, seguido G. Agamben e 

R. Esposito, as mudanças ocorridas trouxeram implicações também na forma do Estado 

moderno agir sobre a vida dos sujeitos. Principalmente no entendimento sociopolítico, 

quando da sobreposição do sistema de soberania ao que ele denomina de biopoder. 

Nesse desdobramento, a mobilidade instituída pelo sistema capitalista neoliberal 

possibilitou à biopolítica agir não apenas vinculada ao poder do estado, mas em diferentes 

formas de ação a interesse do capital financeiro como agenciamento do social, político, 

econômico e cultural. Nessa miríade neoliberal, as práticas de resistência têm se 

reinventado, justamente na dinâmica da vida cotidiana em sociedade. Quanto a isto Peter 
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Pál Pelbart (2003, p. 13) afirmar que “[...] a vida tornou-se o alvo supremo do capital. Por 

outro, a vida mesma tornou-se um capital, senão ‘o’ capital por excelência”. É a ‘vida’ 

enquanto potência, forma inventiva do ser humano reagir aos processos opressores 

problematizados por G. Agamben (2004a) enquanto ‘vida nua’.  

A categoria vida, torna-se elemento de diálogo entre G. Agamben e Roberto 

Esposito frente as possibilidades que devem ser dadas a respeito de uma filosofia política 

que seja exercida sobre a vida e não da vida (ESPOSITO, 2005, p. 12). A aproximação 

entre os filósofos de linhagem italiana nos remete a defesa da genealogia tendo a vida não 

enquanto entendimento “médico-científica”, mas sim “filosófico-político-teológico” 

(AGAMBEN, 2005, p. 23). As práticas violentas para permanência das propostas 

biopolíticas pautadas no modelo político-econômico, marcam experimentos traumáticos, 

indícios deixados no corpo de sucessivas violações.  

Rita Laura Segato (2003) aponta ousadas reflexões quanto a práticas abusivas 

resultantes dos efeitos da biopolítica junto a grupos socialmente excluídos:  grupos 

religiosos, detentos, minorias sociais. O dialogo fortemente marcado nas inscrições 

deixadas ao longo dos tempos no corpo de cenário brasileiro, seriam as escritas de uma 

sociedade cujas relações socialmente estabelecidas ainda padecem dos rançosos hábitos 

da sociedade patriarcal, cujo violento discurso machista e misógeno seria um dos indícios 

do poder soberano sobre o corpo do outro.  

O corpo  

M. Foucault afirma que “Em todo caso, uma coisa é certa, o corpo humano é o ator 

principal de todas as utopias” (2013, p. 08), já Le Breton considera “Nossa existência 

humana é corporal” (2007, p. 07). Entre ambos, marca-se a busca interpretativa do corpo 

enquanto ato político em diferentes linhas de atuações científicas contemporâneas. 

Alinhada ao que pretendemos, enfatizamos o corpo enquanto escrita de práticas de 

violência a sujeitos em condições de vulnerabilidade, e não só. 

As inúmeras tentativas de anular as evidencias deixadas, demonstram que é 

justamente a própria presença corporal do vulnerável que denúncia a barbárie, ao mesmo 

tempo que age de forma contrária a essa prática. Neste caso o ato de silenciar não pode 

ser entendido apenas como condescendência, mas também um apontamento estratégico 

de planejamento e reação.  
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As tensões sociais apontam ainda que os corpos dos sujeitos étnicos são 

historicamente desqualificados de diferentes maneiras. A forma depreciativa, violenta e 

bárbara de se referir a esses corpos, também historicamente in-submissos, demonstram 

ações da biopolítica. Associamos esta desqualificação a grupos minoritários 

historicamente subjugados quando de sua condição de provocadores e questionadores das 

formas de poder. A reação contrária a existência humana de corpos provocativos é 

marcada por discursos de desqualificação e práticas de violações. Negros, mestiços, 

homoafetivos, transex, prostitutas, albinos, indígenas e tantos outras ‘vozes corporais’ 

ressoam enquanto corpos provocativos, in-submissos, pela própria condição de 

existência.  

Naturalizou-se a postura de atribuir classificações, gêneros e raça aos corpos não 

docilizados, In-Dóceis, como forma de disfarce da barbáries praticadas aos viventes 

subalternizados em favor da “honra”, dos “bons costumes” e da “nação”. Os corpos In-

Dóceis representam a resistência contrária as práticas opressoras, visto que apropria-se 

da movimentação do sistema capitalista neoliberal para re-agir. Quando passamos a atuar 

na construção desta chave interpretativa, agimos diretamente na desconstrução de 

terminologias como a noção ordinária de gênero e raça, transpondo os limites do estético 

e do fronteiriço, clausuras do corpo docilizado (FOUCAULT, 1987, p.27). O desenho da 

exclusão do outro se faz representado por sucessivas vezes, através do extermínio de 

grupos étnicos inteiros a exemplo dos indígenas. Os dispositivos de anulamento do corpo 

vivente provocador podem confirmar as constantes tentativas de ajustá-los aos moldes do 

ordenamento capitalista neoliberal. A vida politicamente provocativa e In-Dócil (corpo 

transgressor, profanador da “honra”, da “ordem” e dos “bons costumes”) é o alvo a ser 

anulado, aniquilado.  

A Amazônia brasileira inclui-se no recente conjunto ordinário da biopolítica 

justamente no “populismo desenvolvimentista” cujos corpos dos sujeitos que 

experimentaram os diferentes desdobramentos dessa proposta foram fortemente 

atingidos. O modelo político agiu enquanto biopolítica do aniquilamento, expropriação e 

apropriação do território imprimindo no corpo do vivente atingido por ela, rastros de 

violações. Podemos considerar que a própria existência do In-Dócil demonstra os 

registros de experiências de violações agenciadas durante todo processo de ocupação do 

território amazônico brasileiro. Indícios desses embates podem ser vistos nas formas de 
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silenciar, resultante das sucessivas práticas de submeter o outro à continuas violações. O 

processo ideológico construído para esta região primou pela ‘desqualificação’ não apenas 

do sujeito que nela dinamiza sua vida, mais ainda o próprio espaço é, ainda na 

contemporaneidade, construído tendo por prática o ordinário discurso de progresso para 

“o bem da nação”. Tudo o que nela está padeceria da intervenção do poder “salvador” do 

estado para retirá-la da condição primitiva em que supostamente se encontra. É neste tom 

que o discurso de Vargas se constrói: 

  

É tempo de cuidarmos, com sentido permanente, do povoamento 

amazônico. Nos aspectos atuais o seu quadro ainda é o da· dispersão. O 

nordestino, com o seu instinto de pioneiro, embrenhou-se pela floresta, 

abrindo trilhas de penetração e talhando a seringueira silvestre para 

deslocar-se logo, segundo as exigências da própria atividade nômade. 

Ao seu lado, em contacto apenas superficial com êsse gênero de vida, 

permaneceram os naturais à margem dos rios, com a sua atividade 

limitada à caça, à pesca e à lavoura de vazante para consumo 

doméstico'. Já não podem constituir por si sós êsses homens de 

resistência indobrável e de indomável coragem, como nos tempos 

heróicos da nossa integração territorial, sob o comando de PLÁCIDO 

DE CASTRO e a proteção diplomática de RIO BRANCO; os elementos 

capitais do progresso da terra, numa hora em que o esfôrço humano, 

para ser socialmente útil, precisa concentrar-se técnica e 

disciplinadamente. O nomadismo do seringueiro e a instabilidade 

econômica·dos povoadores ribeirinhos devem dar lugar a núcleos de 

cultura agrária, onde o colono nacional, recebendo gratuitamente a 

terra...” (GETÚLIO VARGAS 1942) 

 

O corpo do vivente apontado no fragmento acima aparenta ser a metáfora da “vida 

desqualificada” (AGAMBEN, 2005), teríamos ainda o “espaço desqualificado” carente e 

necessitando passar por modernas transformações. Subalternizado, violado de diferentes 

maneiras, embaralham-se no fragmento os discursos e práticas da cultura neoliberal 

enquanto efeito maléfico biopolitico no espaço georeferenciado. Justamente nessas 

cintilações históricas, o campo artístico literário pode nos conduzir a indícios do efeito 

violento da biopolítica na região. Quanto a esta movimentação do fazer literário e sua 

atuação política, imanente, A. Bosi contribui afirmando que “Deve-se aprofundar o 

campo de visão. E detectar em certas obras, escritas independentemente de qualquer 

cultura política militante, uma tensão interna que as faz resistente, enquanto escrita, e não 

só, ou não principalmente, enquanto tema.” (BOSI 2002, p. 129). Podemos entender que 
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a contribuição do campo artístico é forte aliado nos manifestos de resistência, justamente 

na forma criativa de cintilar maneiras outras de resistências. 

Os romances 

Nenê Macaggi3 inicia seu projeto literário na Amazônia na década de 1970. Nossa 

busca parte da historiografia literária com vista a apontar algo ‘a mais’ e encontra nas 

reflexões de Sarmento-Pantoja (2011) forte indício: 

 

[...] o abarcamento de uma cultura localizada, a partir das condições 

geo-espaciais relacionadas à Amazônia, a memória ligada à apreensão 

da História, particularmente voltada a um conjunto de referências ao 

regime militar de 1964, e o trânsito da utopia estão entre as linhas de 

força que julgamos ser mais enfáticas, implicando complexas 

possibilidades criativas e reflexivas. (SARMENTO-PANTOJA 2011, 

p. 02) 

 

O fragmento acima, potencializa a memória enquanto apreensão histórica. Entende 

a autora que o conjunto articulado dos registros discursivos podem nos levar aos efeitos 

que movem-se para além da configuração apenas ‘geo-espacial’, ganham força questões 

fortemente marcadas sobre a chave interpretativa da violência, e não apenas. Quanto a 

este levante feito por Sarmento-Pantoja, Jaime Ginsburg afirma que “A violência, tal 

como definida aqui, envolve o interesse em machucar ou mutilar o corpo do outro, ou 

leva-lo à morte.”  (GINZBURG, 2012, p. 11) 

O que podemos abstrair quanto ao entendimento de violência funda-se na relação 

de indícios que os romances ´podem nos ofertar. A violência física, causadora de danos, 

apontadas pelo autor não inviabiliza os efeitos traumáticos que ela causa. Nessa linha de 

entendimento, sobre a chave da violência, buscamos indícios sobre tais recorrência nos 

romances de Nenê Macaggi, posto os sucessivos episódios que apontam cenas de 

violações e maneiras depreciativas de referir-se ao subalternizado. Os indícios apontam 

forte recorrência da barbárie no campo artístico, mostrando ainda um gênero construído 

de mesclas de elementos estéticos e históricos. Enfatizamos que o projeto romanesco da 

autora na Amazônia inicia-se em 1976. 

                                                           
3 Por uma opção didática decidimos adotar o título dos romances de maneira reduzida, até como forma de 

possibilitar maior dinamismo na leitura dos mesmos. Assim, “A mulher do garimpo: o romance do extremo 

sertão norte do amazonas”, lê-se “A mulher do garimpo”; “Exaltação ao verde: água, terra e pesca”, lê-se 

“Exaltação ao verde”; “Dadá Gemada, Doçura Amargura: o romance do fazendeiro de Roraima”, lê-se 

“Dadá Gemada”; “Nará Sue Werená: o romance dos Xamauterete do Parima”, lê-se “Nará Sue Werená”. 
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Em ‘A Mulher do garimpo.’ as cenas de violações iniciam já na infância das 

protagonistas da narrativa. Na tentativa de evitar abusos que por ventura possa acontecer 

com a então Ádria, o padrinho - tutor de sua criação - traveste a criança de menino. Esse 

ato será determinante para os conflitos pelas quais a personagem irá passar. Na excetiva 

a seguir o corpo da criança passa a sofrer violentas mudanças.  

 

Aos sete anos estava no Grupo escolar do Largo do Machado. 

Inteligente e estudiosa, andava sempre vestida de homem e chamavam-

na de José Otávio. É que Joãojão-Bico de-Lacre, em sua profissão 

trabalhando sempre com a escória sabendo o quanto chega a maldade 

humana, para salvaguardar a integridade física da menina, achou 

melhor fazê-la passar por garoto. Depressa ela se acostumou com os 

trajos e aos poucos foi adquirindo hábitos do sexo oposto. (MACAGGI 

2012, p.34).  

 

Para além de nos demonstrar a tentativa de evitar a violação através do 

travestimento da menina, o fragmento nos aponta ainda para o desamparo sofrido pela 

‘injeitadinha’ (MACAGGI 2012, p. 31) frente ao falecimento da mãe e, logo em seguida, 

da avó. Quem assume a responsabilidade é o padrinho, Joãojão-Bico-de-Lacre. Os 

desdobramentos da trama apresentarão uma longa trajetória do, agora travestido de 

homem, imigrante José Otávio até a região do ‘extremo sertão norte do Amazonas’. 

Durante suas aventuras José Otávio passará por constantes investidas contra seu corpo 

travestido, principalmente pela maneira de portar-se frente as relações exercidas na 

dinâmica do garimpo. 

 

A Ruivinha [...] A Mulher do Garimpo vai se haver comigo. Vou dar 

em cima, vocês vão ver. E vamos nos divertir! Prometo! [...] 

Vou lhe dar dois beijos na boca e quero ver o que ele faz.[...] 

Não sou Mocinha, Ruiva ou Mulher do Garimpo. Sou é muito macho 

como acabaram de ver. (MACAGGI 2012, p. 274) 

 

As tentativas de violações do corpo da protagonista darão os ritmos à trama. O 

desfecho da narrativa mostrará a resistência sendo frequentemente exercitada pela 

personagem principal. 

Do mesmo modo, no romance em ‘Nará Sué Uerená’ as figurações da violência 

ganharão força com a presença da família que detém a posse da Fazenda Três Corações. 

Nesse espaço, a trama se desenvolve com a chegada de Nará Sué-Werená e Recura, seu 
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avô. Haviam sobrevivido ao ataque a sua comunidade. Sendo os dois únicos 

sobreviventes, sem ter para onde ir, após certo tempo descendo um grande rio, encontram 

o capataz da fazenda. Ele oferece-lhes trabalho na fazenda e para lá seguem. Os 

desdobramentos da tramam serão de extrema barbárie. O filho e a mãe, proprietários da 

fazenda, proporcionarão cenas horrendas. Vejamos: 

 

Depois pulou na cama, tal qual um sapo, ergueu a enferma, ajeitou-se a 

seu modo, e abriu-lhe as pernas cobertas de sangue; empunhando então 

uma pequena faca enferrujada, de seu uso, meteu logo o punho inteiro 

no útero da infeliz criatura, cortando... cortando...e logo o sangue 

escurecido escorreu junto com os pedacinhos do couro cabeludo e da 

carne do inocentinho que não teve a ventura de ver, sequer, a luz do dia 

ou receber um beijo materno. (MACAGGI 2012, p. 101) 

 

A passagem refere-se a cena em que a megera, dona da fazenda, manda induzir o 

parto de uma das funcionárias da fazenda, demonstrando seu domínio absoluto, certeza 

de impunidade e forte demonstração de poder e autoridade. A cena é apenas uma entre as 

tantas que a obra nos apresenta. Em outra passagem o narrador apresenta-se em tom 

depreciativo à figuração do indígena, vista pelos donos da fazenda. 

 

A cabeleira, espessa, lisa, negra e comprida nas mulheres, fede a caracu 

de boi ou a brilhantina barata. Todos tem a pele boa e de cheiro 

característico, misto de fumaça, peixe moqueado e sujeira. Sempre tem 

piolhos, mas sua pele jamais é espinhada.  

[...] mulheres, fede a caracu de boi ou a brilhantina barata. (MACAGGI 

2012, p. 150) 

  

As figurações discursivas nos apontam indícios de práticas que se naturalizaram na 

Amazônia quando de seu processo de povoamento, mostrando o teor depreciativo durante 

décadas a fil em relação ao indígena. Podemos afirmar que a tentativa de desqualificar o 

que configuram os pertencimentos étnicos são fortemente presentes no fragmento citado, 

reverberam as violentas formas de agressões impressas na descrição dos corpos do 

indígena. A narrativa ganhará este teor durante todo seu desenrolar afirmando que os 

indícios históricos ganham escriturações violentas e preconceituosas. 

Em ‘Dadá-Gemada’ também não será diferente. Além das violações temos 

novamente as personagens em situação de desamparo. Fragilizada/os e submetida/os às 

violações. Naldo-Macuxi, indígena mestiço criado como filho pelos donos da fazenda, 
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vive a infância nos campos e serrados, ainda adolescente é enviado para estudar na cidade 

do Rio de Janeiro. Longe da família sofre intensos conflitos, com a sensação de ter 

perdido seu destino. Torna-se usuário de drogas, abandona a faculdade. Retorna ao 

Amazonas e segue até a cidade de Maués. Lá reencontra Dadá-Gemada, também vitimada 

pelo desamparo e sucessivas agressões causadas pelo ex-esposo. Esta, por sua vez havia 

abandonado a filha na fazenda e ido viver com um homem que a forçava prostituir-se e 

manter relações sexuais sem seu consentimento a peso de espancamentos. Após isto, ela 

ampara Naldo-Macuxi que, recupera o rumo de sua vida e acordam que ele irá retorna ao 

Rio de Janeiro, terminar a faculdade e, após isto, juntos regressarão para Fazenda. A filha 

de Dadá-Gemada, Doçura-Amargura, é o grande amor de Naldo-Macuxi e o motivo de 

seu retorno ao lar em que fora criado. Porém, ela também sofrerá agressões. Após o 

falecimento do pai e abandonada pela mãe é levada para outra região aos cuidados de 

parentes de seu falecido pai. É violentada, gerando um filho. 

 

Foi até o quintal, onde ela regava umas plantas e pediu-lhe que lhe 

fizesse um café. 

Sem desconfiar de nada, a pobre criança entrou na cozinha. E 

imediatamente Gastão pulou sobre ela, tapando sua boca e arrastando-

a para o quarto dele. 

Dadá defendia sua honra, enlouquecida, mas não era mais a Dadá-

Gemada cheia de vida e saúde que chegara ali e por isso predominou a 

lei do mais forte e ele jogou-a brutalmente sobre a cama, rasgou-lhe a 

roupa e possuiu-a como um animal sem entranhas, deixando-a ferida, 

machucada e completamente exaurida. Depois saiu do quarto para 

tomar agua e logo voltou. Dadá estava num canto da cama, jogada, 

soluçando estremecidamente. [...] Então chegou perto dela e disse-lhe: 

- É melhor ir para o seu quarto. Eu não disse, gata amarela, que você 

havia de ser minha?! 

E saiu assobiando.  (MACAGGI 1980, p. 75) 

  

As cenas horrendas reafirmam o corpo como escritas das históricas violações contra 

mulheres. Após o acontecimento, Doçura-Amargura consegue sobreviver às atrocidades 

e é socorrida e amparada por um casal de idosos. Quando recuperada, dá ao casal o 

conhecimento de todo seu amargor, os quais decidem ajudá-la a retornar à fazenda. O 

desfecho é o reencontro com a mãe e o casamento com Naldo-Macuxi. 

No romance ‘Exaltação verde’ as cenas seguem a configuração dos romances 

anteriores. Neste, o enredo apresenta um núcleo famíliar que, após serem expulsos por 

grileiros de terras das margens do rio amazonas, migram para a região do baixo Rio 
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Branco. Nesse espaço formam uma colônia agrícola. O núcleo central da trama se 

desenrola sobre a forma bárbara como a jovem mestiça, Luana, é violentada. Vejamos na 

passagem a seguir. 

 

Dois monstros meio trôpegos e barbados, pularam sobre ela, com os 

olhos cuspindo volúpia e um deles, como um raio, lhe tapou a boca com 

as mãos. E também como um raio, ela mordeu-a e ele largou um gemido 

de dor. Furioso, deu-lhe uma bofetada tão grande que ela caiu sobre o 

capim e, xingando-a, amarrou-lhe um pedaço de pano imundo que tirou 

do bolso. E ela os reconheceu! Eram os dois bêbados do botequim! A 

cena foi horrível! Luana se defendeu como pode, num esforço doloroso, 

sentindo aquelas quatro mãos ásperas como lixa percorrendo seu corpo, 

desnudando-a e aquele hálito horrível sobre seu rosto. 

Suas esperanças logo se desvaneceram, pois frágil como era, de que 

jeito poderia vencer aqueles tarados tão fortes? 

Arrastaram-na, rasgaram-lhe as roupas, arranharam-na, morderam-na, 

um deles esculpiu-lhe no seio, com uma navalha, de leve, uma cruz e a 

possuíram-na bestialmente... (MACAGGI 1984, p. 251) 

 

As fortes cenas que envolvem a jovem Luana demonstram a maneira como o corpo 

indígena, mestiço e feminino é tratado na obra. Contudo essa recorrência nos aponta para 

questões muito mais amplas. Ainda sobre o recorte deste trabalho, a dinâmica de leitura 

nos aponta indícios outros que podem esclarecer o tom depreciativo referente a 

representação sobre o indígena nas obras, denunciadas pelas vozes das personagens. 

Neste caso, entendemos que deva ser dado o sentido depreciativo correlato a preconceito, 

desrespeito, exclusão e desprezo ao outro. O que ressoa nas falas do narrador talvez 

reproduza o teor ideológico e preconceituoso construído sobre aqueles e aquelas que não 

se incorporam aos modos de vida e do poder autoritário, alinhado e representativo do 

menosprezo, da pequenez, da subordinação, violência e do preconceito aos indígenas 

mestiços e, principalmente, mulheres. 

Algumas considerações 

No conjunto dos romances podemos observar que os corpos que foram submetidos 

as práticas de violência são femininos o que nos demonstra indícios sobre a maneira como 

eram, ou são, tratados os corpos femininos durante a sócio histórica da Amazônia a partir 

das políticas de povoamento nela imantadas. Essas escriturações dos corpos demonstram 

que a historiografia da maneira como é narrada, contada, pode esconder raízes mais 

profundas escamoteadoras de práticas historicamente negadas. 
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Perguntamo-nos quais as possibilidades de reflexão e de resistência a partir da 

categoria corpo nos romances? Umas das possibilidades pode ser a insistência na 

capacidade humana de ser normativa e não simplesmente se adequar às normas 

construídas socialmente. Outra, aponta o viés da discussão que desenvolve-se sobre poder 

e liberdade. Neste sentido podemos considerar a biopolítica também como propriciadora 

da vida enquanto potência. É justamente na apropriação criativa daquilo que atua para 

manter o corpo docilizado que encontramos as aberturas para a atuação de resistência. O 

corpo mestiço de Naldo-Macuxi, de Dadá-Gemada e Doçura-Amargura - nem “branco” 

nem “indígena” – aparenta ser uma das grandes provocações nos romances e, justamente 

serão eles os atingidos pelas cenas de violações. Há de se evidenciar os agravos quanto a 

violação incide principalmente no corpo feminino mestiço, cintilando a sociedade 

moldada no patriarcado as quais estão submetidas na ficção crida por Macaggi, cuja a 

mulher indígena trabalha como doméstica, a mulher branca figura como a dona da 

fazenda e a mulher mestiça submetida às violações mais horrendas. Seriam estes corpos 

In-Dóceis, provocativos, a metáfora da resistência marcada pela criativa forma da 

linguagem dando voz ao corpo enquanto inscrição das diferentes marcas e formas 

agressivas do colonialismo implantado na Amazônia. Reverberam ainda, corpos que 

padecem duplamente, transita entre dois mundos: o da ancestralidade e o da urbanicidade, 

apontando tensões conflitantes que alinham-se a dramas humanos cotidianamente 

enfrentados na contemporaneidade, seja no travestimento ou na condicionante de 

mestiça/o. 
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A VIOLÊNCIA SEXUAL COMO RESÍDUO GRECO-ROMANO NO 

IMAGINÁRIO FICCIONAL DE VERA DO VAL 
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Resumo: O trabalho tem a proposta de oferecer uma leitura comparativa, pautada nos 

pressupostos próprios da teoria da residualidade, de três dentre os contos que compõem o 

livro Histórias do rio Negro (2011), da escritora paulistana Vera do Val: “A gameleira”, 

“Caipora” e “A cunhã que amava Brad Pitt”, traçando paralelos com episódios da mitologia 

greco-romana. Objetiva-se observar a forma como o imaginário amazônico é apropriado por do 

Val, de modo a constatar que tanto a obra, ao configurar sua narrativa fragmentada, quanto as 

passagens mitológicas clássicas abordam levianamente questões delicadas como violência 

sexual e incesto. 

Palavras-chave: Residualidade; violência sexual; mitologia greco-romana; Amazônia; Vera do 

Val. 

 

Introdução 

O livro Histórias do rio Negro (2011), da escritora paulistana Vera do Val, reúne 

uma sequência de narrativas acerca do cotidiano de um povoado anônimo às margens 

do rio-título. Trata-se da versão exótica da autora de uma comunidade ribeirinha e suas 

relações conflituosas tanto com uma globalização urgente quanto com as figuras 

folclóricas reminiscentes das ainda poderosas tradições locais.  

Com relação a tais figuras, é possível identificar nos contos do livro, ou como 

Krüguer (2013) chamou, “romance fragmentado”, uma perpetuação de certos resíduos 

de práticas abusivas já imbuídos no imaginário ao qual pertencem. 

Quando falo de resíduo e imaginário, é pontual destacar que me refiro aos 

conceitos residualistas que Torres (2011) elenca, a fim de que sua função dentro da 

teoria de análise residual, apontada por Pontes (1999), seja devidamente compreendida. 

Quanto ao termo resíduo, diz respeito a “tudo aquilo que remanesce do passado, 

independente de ter sido retomado de forma consciente ou inconsciente por parte de um 

indivíduo ou de um grupo ou camada social” (TORRES, 2011, p. 88).  

Tal resíduo, um elemento cultural de qualquer espécie, passa por um processo 

singular, que define sua relativa estabilidade ao longo do tempo, chamado de 

cristalização, que “relaciona-se ao refino de um elemento cultural, como acontece ao 
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melaço de cana ao se transformar em açúcar, ou então à simples transformação de um 

elemento cultural em outro” (TORRES, 2011, p. 88). 

Dentre os vários tipos de resíduos, um que acaba por se destacar aqui é o de 

mentalidade – que “seria o modo de agir, de pensar (modo de ver o mundo; crenças; 

valores, julgamentos) e de sentir (odores, medos) de um determinado grupo de 

indivíduos dum certo local e duma determinada época;” (TORRES, 2011, p. 63). Tais 

mentalidades também são submetidas a um processo único, no qual passam a integrar 

outra esfera de existência, a do imaginário - “seria a decodificação e a representação 

cultural dessas emoções e/ou desses pensamentos analógicos” (TORRES, 2011, p. 77). 

O imaginário, então, trata-se de uma nova configuração dos resíduos-

mentalidades, própria de cada tempo-espaço a partir do qual se configurou. Personagens 

do imaginário amazônico, como o Boto, a Caipora e o próprio rio Negro, todos 

ficcionalizados por Vera do Val, carregam em si e em sua natureza sexual mentalidades 

perigosas, que, muito semelhante a outras entidades sobrenaturais de imaginários 

diversos – o da mitologia greco-romana, por exemplo –, são responsáveis por cometer 

(e perpetuar) um tipo muito específico de abuso: a violência de gênero.  

 

De como o Homem tomou o mando do mundo 

Há na tradição iorubá uma narrativa que fala de um tempo diferente, em que “no 

começo do mundo, / eram as mulheres que mandavam na Terra / e eram elas que 

dominavam os homens” (PRANDI, 2001, p. 106), mando esse legitimado pela orixá 

Iansã que reunia as mulheres para que humilhassem seus maridos. Estes, fartos dos 

caprichos femininos, pedem o auxílio de Ogum, que ao empunhar uma espada e 

espalhar o sangue de galos ao redor do local de poder de Iansã, sua árvore, ameaça as 

mulheres ali com sua presença: 

    

Quando as mulheres chegaram e viram aquele homem forte / vestido 

como um poderoso e armado até os dentes, / exibindo aos quatro 

ventos seu porte de guerreiro, / elas saíram a correr e a correr num 

pânico incontrolável. / A vista do homem assumindo o poder era 

terrificante. / As mulheres não suportaram tal visão. / Iansã foi a 

primeira a fugir de espanto. / [...] Desde esse dia o poder pertence aos 

homens. / E os homens expulsaram as mulheres das sociedades 

secretas. / Porque a posse do segredo agora é dos homens (PRANDI, 

2001, p. 107). 
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O que nos fala Krüger (2003) sobre a ascensão do patriarcado à luz da teoria de 

Engels – uma das muitas que pensa a ascensão do patriarcado – permite-nos ler a 

narrativa de iorubá de modo alegórico:  

 

Segundo Friedrich Engels [...], após a selvageria, o homem passou à 

barbárie, cuja fase inferior se iniciou com a introdução da cerâmica. 

O fato histórico pode ser relacionado ao episódio em que Zeus criou 

Pandora a partir da argila e àquele em que Eva foi feita de uma costela 

de Adão, oriundo também do barro. Significantemente, Adão e Eva 

foram o primeiro casal, assim como Epimeteu e Pandora, o que liga o 

domínio da cerâmica, que propiciou o fabrico de utensílios capazes de 

reunir os homens, à constituição da família como base da sociedade 

(KRÜGER, 2003, p. 38. Itálico do autor). 
 

A civilização, etapa que sucederia o que Engels chama barbárie, viria com a 

superação da cerâmica e da argila como principais matérias-primas dos instrumentos de 

sobrevivência, dando lugar ao metal. Tal substituição seria análoga à derrota de Iansã 

por Ogum, pois o feminino – identificado com o elemento terra – é suplantado pelo 

masculino, de posse da espada – o metal, que, fálico, associa-se ao homem. Derrota que 

seria a definitiva ruptura da civilização com a barbárie, segundo Engels.   

 E assim teria sido com Cronos de posse da foice que mutilara seu pai, Urano, e 

com os raios de Zeus forjados na bigorna de Hefesto, que por sua vez derrotaram 

Cronos. Não importando o fim de cada uma dessas disputas, Gaia, mãe-terra e ancestral 

de todos eles, jamais recuperara o mando do universo. Não à toa, Nanã, a mais velha 

dos orixás na tradição ioruba, que cedeu a lama com a qual fora feito o ser humano, não 

aceita em seu culto a imolação de oferendas feita com instrumentos confeccionados a 

partir do metal. 

Embora haja povos que não chegaram a utilizar o metal, e, segundo Engels, não 

terem atingido à civilização, Krüger (2003) afirma que o teriam feito, caso não tivessem 

seu percurso interrompido pelo processo de colonização. Ainda assim, vemos entre as 

tribos indígenas tariana, dessana e uanana uma figura comum que teria tomado das 

mulheres o mando do mundo e instaurado os mistérios religiosos unicamente 

masculinos, que, dentre seus muitos nomes, será aqui usado Iurupari. Seus mistérios 

eram acompanhados pela música ritual das flautas, um instrumento (fálico) que criara 

de seu próprio corpo e cujo som era inadmissível que as mulheres ouvissem. 
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Independente de como tenha se dado a instauração desse novo sistema, ele se 

consolidou, mas só podia assim tê-lo feito por meio de mecanismos que garantissem sua 

perpetuação: 

 

No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de 

determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo 

autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que 

se lhes apresenta como desvio. [...] a execução do projeto de 

dominação-exploração da categoria social homens exige que sua 

capacidade de mando seja auxiliada pela violência. Com efeito, a 

ideologia de gênero é insuficiente para garantir a obediência das 

vítimas potenciais aos ditames do patriarca, tendo este necessidade de 

fazer uso da violência. (SAFFIOTI, 2001, p. 115. Itálico da autora). 

 

 A violência de gênero teria sido um dos responsáveis por garantir a permanência 

do patriarcado enquanto sistema regulador, uma vez que paira como uma sombra sobre 

os que nele se inserem, uma ameaça constante aos subversivos, os que atentam 

diretamente contra a manutenção desse sistema. 

 O mecanismo em ação é o que será observado na configuração exótica que Vera 

do Val faz do imaginário amazônico em Histórias do rio Negro, ao mesmo tempo em 

que se observa curiosas semelhanças entre as narrativas da escritora paulista e episódios 

seletos da mitologia greco-romana, o que justifica considerar a violência de gênero 

enquanto resíduo. 

 

 Os predadores do rio Negro 

 “Na obra de Vera do Val, o local onde se misturam os personagens é o rio Negro. 

É o espaço onde esse ‘romance estilhaçado’ acontece, apresentando uma humanidade 

expressiva da cultura tradicional e também da cidade grande, certamente Manaus”. 

Assim Krüger (2013) descreve o referido livro, o que nos leva ao seguinte 

questionamento: há de fato a expressão de uma cultural tradicional, uma vez que temos 

acesso ao espaço amazônico pelas lentes de uma escritora paulista? 

 Em entrevista a Alisson Leão, Vera do Val (2012, p.180), afirmou que 

 

Minha literatura é toda oral. Na época em que escrevi o Histórias do 

rio Negro, convivi muito com gente muito simples [...]. E na hora da 

“boia” as histórias começavam a se desfiar. E fiquei maravilhada, 

minha imaginação “pirou”. No começo as histórias saíam “duras”, era 

uma paulista com seu vocabulário paulista, querendo se meter a contar 
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sobre coisas que não eram dela. De repente “virei” amazonense. 

Impregnou na pele, grudou. Comecei a pensar em “amazonês”. Então 

tudo ficou mais fácil, eu me sentia amazonense, navegava pelos rios 

me perdia pelas florestas. E a literatura fluiu. (DO VAL, 2012, p.180). 

 

 À luz dos estudos sobre local de fala, a então colocação de Vera do Val soa 

problemática, uma vez que a autora não reconhece a experiência dos povos amazônicos 

como uma vivência, mas apenas como experiência, a qual teria acesso em um curto 

período de tempo. 

 
Quando entendemos a literatura como uma forma de representação, 

espaço onde interesses e perspectivas sociais interagem e se 

entrechocam, não podemos deixar de indagar quem é, afinal, esse 

outro, que posição lhe é reservada na sociedade, e o que seu silêncio 

esconde. (DALCASTAGNÉ, 2012, p.17). 

 

 É nesse silêncio que repousa os perigos de uma visão exótica sobre a realidade 

dos povos ribeirinhos, ocorrências que aparecem romantizadas em elementos do 

imaginário folclórico. Ao falar sobre os espaços amazônicos de uma perspectiva de 

fascínio, do Val não considera falar sobre pessoas (em especial, mulheres), cujo destino 

aparece atado aos abusos violentos de um rio-macho, como já deixou claro em 

entrevista (2012, p.179): “Minha fascinação continua a mesma. [...] A floresta, as águas, 

esse cintilar de azul do céu e o amarelo causticante do sol, isso é o meu Amazonas. É 

deles que vem minha literatura”. 

 E daí, também, origina-se um rio monstruoso, que castiga os homens que lhe 

desafiam e reclama o direito sobre o corpo das filhas ditas suas, em uma voracidade não 

diferente daquela exercida por Cronos contra sua prole. 

 

a) Se as árvores falassem 

Em “A gameleria”, temos Dorival como protagonista, que, como muitos dos 

chamados filhos de Boto, é abandonado por um pai anônimo que se entrega às aventuras 

do mundo. Se o rio, onipresente e onipotente em grande parte dos contos, não aparece 

nesse, sua presença é sentida: Dorival é nascido em suas nascentes e não tem 

dificuldade em atrair mulheres, uma vez que se casou sem grandes dificuldades, e, 

fecundador como o rio-pai, é rápido em gerar com a esposa, Marlice, oito filhos, sobre 

os quais não tinha muitas responsabilidades. 
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Com o tempo, conforme Marlice arranjou emprego e tornou-se mais autônoma, 

Dorival fica ainda mais recluso, encontrando descanso do falatório da esposa e da 

agitação dos filhos na companhia de uma árvore, a gameleira, ao ponto de já quase não 

ter conversas com pessoa alguma: “Na verdade, conversar ele bem que conversava. Mas 

era com a gameleira, que escutava e não piava. [...] E resolveu que iria morar lá e não 

havia o que demovesse. Resolveu e foi” (DO VAL, 2011, p. 60). 

Após abandonar a família – não diferente de seu pai anônimo, pai-Boto – e habitar 

as raízes da árvore, seus vizinhos passaram a notas estranhas transformações em 

Dorival: “Durante a noite ele se recolhia no abrigo protetor, penetrava ali meio 

escondido. [...] Se alguém chegasse mais perto, percebia que ele tinha começado a 

esverdear e depois de um tempo mal se enxergava o homem [...]” (DO VAL, 2011, p. 

61). 

Dorival, ao mesmo tempo em que penetrava no abrigo das raízes da árvore, 

tornava-se ele mesmo parte dela. A árvore passou então a florir abundantemente, o que 

encerra o conto com um final ambíguo:  

 
Quando a florada atingiu o auge, com o chão todo pintalgado de 

branco, a vila foi acordada com um lamento forte que rasgou a noite 

como faca. 

Dia seguinte estava lá. Um arbusto pequeno e lustroso, parido com a 

cara de Dorival. (DO VAL, 2011, p. 61). 
 

 Afinal, Dorival metamorfoseou-se em arbusto ou seria o arbusto fruto de sua 

união com a árvore? Ou, quem sabe, até mesmo ambos? 

Digo ambos porque mesmo que a árvore seja uma amante muda, e portanto 

incapaz de aceitar ou negar as presença de Dorival dentro de si, é inegável a ocorrência 

de algo análogo ao ato sexual, que tomo como violência sexual, uma vez que não há ali 

a noção de consentimento por parte da gameleira, apenas o que Dorival e as pessoas da 

vila entenderam como consentimento: um arrulhar de pombo que parecia sussurro de 

amor, um verde mais intenso em suas folhas fecundadas. Ao fim, o fruto dessa união é 

um arbusto, que mesmo sendo filho de ou o próprio Dorival, ainda é prova da 

consumação sexual indevida. 

 Comparo, assim, o episódio de Dorival com o de Apolo e Dafne. Ele, um deus 

olimpiano que acabou apaixonado, ela, uma ninfa dos bosques com aversão a 
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casamentos. Enamorado, Apolo promete-lhe tudo o que lhe compete enquanto um deus, 

o que não a move, mas determinado a tê-la, persegue-a vorazmente:  

 
A ninfa continuou sua fuga, nem ouvindo de todo a súplica do deus. E, 

mesmo ao fugir, ela o encantava. O vento agitava-lhe as vestes e os 

cabelos desatados lhe caíam pelas costas. O deus sentiu-se impaciente 

ao ver desprezados os seus rogos e, excitado por Cupido, diminuiu a 

distância que o separava da jovem. Era como um cão perseguindo uma 

lebre, com a boca aberta, pronto para apanhá-la, enquanto o débil 

animal avança, escapando no último momento. Assim voavam o deus 

e a virgem: ela com as asas do medo, ele com as do amor. 

(BULFINCH, 2006, p.31) 
 

O que Bulfinch chama de amor (que por si só já é evidentemente problemático) é 

o mesmo sentimento que o rio-macho e seus descendentes sentem, ao longo das 

narrativas de Vera do Val: de posse sobre as personagens femininas. Não há negativa – 

ou silêncios – que refreiem seu desejo, tampouco impeçam que consumem seu intento. 

Dafne implora a seu pai, o rio Peleu, que, como Dorival, seja transformada em árvore 

para que possa fugir das investidas de seu abusador. Prontamente, ela é metamorfoseada 

em um loureiro, cuja casca até mesmo se afasta dos lábios de um frustrado Apolo, que 

mesmo assim teria sentenciado: “– Já que não podes ser minha esposa – exclamou o 

deus – serás a minha planta preferida. Usarei tuas folhas como coroa; com elas 

enfeitarei minha lira e minha aljava [...] tão eternamente jovem quanto eu próprio, 

também hás de ser sempre verde [...] ” (BULFINCH, 2006, p.31). 

Em ambas as narrativas, além da metamorfose e de uma falta sensível de 

consentimento, podemos perceber que, para o homem – mesmo os de natureza divina – 

não há limites, sequer fisiológicos, que o impeça de assegurar o projeto de perpetuação 

de seu domínio, e de se valer, seja de um arbusto ou de uma coroa de louros, de 

artefatos que sinalizem o sucesso da violência. 

 

b) O homem-animal 

Em “Caipora”, temos o breve relato de uma jovem e do contato que teve com uma 

“entidade peluda” da floresta, a quem chama de Caipora: 

 
Ai mãe que sina bendita, no olho da mata escura, bem escura, tão 

escura quanto o mundo, ele tinha pelo no corpo que roçava minha 

pele, lambia o bico do peito, rodava no meu umbigo. Pele pelo pelo 

pele, que encosta nas maciezas, dá um arrepio na nuca, tirita de febre 
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as partes, vai tangendo no meu peito, vai subindo igual formiga, vai 

entrando nos buracos, [...] escarafunchando os guardados, abrindo 

todos os potes, derramando minhas águas, encharcando minhas coxas, 

lambuzando meu desejo. (DO VAL, 2011, p. 75). 

 

 À primeira leitura, é possível pensar que, em contato com a entidade, também 

associada à potência masculina da região do mesmo modo que o rio Negro, a criança 

(sim, criança, como evidenciado na súplica à mãe) tenha não só consentido, como 

também sentido prazer durante o momento. Saffioti (2004, p.21) descreve tal sensação, 

ao mesmo tempo em que a associa a práticas incestuosas: 

 

Muitas vezes e dependendo da idade da criança, essa nem sabe 

discernir entre um e outro tipo de carícia, sendo incapaz de localizar o 

momento da mudança. Como a sexualidade infantil não é genitalizada, 

as carícias percorrem toda a superfície de seu corpo, proporcionando 

prazer à vitima. 

 

 Eis algumas das descrições da criatura coletadas por Cascudo (1999. p.223-224. 

Itálico do autor):  

 

É o Curupira tendo os pés normais. De caaá, mato, e porá, habitante, 

morador. [...] É mito tupi-guarani, emigrando do Sul para o Norte. 

Couto de Magalhães fixou-o como um grande homem coberto de 

pelos negros por todo o corpo e cara, montando sempre num porco de 

dimensões exageradas. 

 

A abundância de pelos destaca a pungência masculina da entidade, e sua 

associação com a natureza cerrada e os animais tornam-na facilmente comparável à 

figura de Pã, o deus sátiro, cuja raça incessantemente persegue jovens ninfas em 

bosques e campinas, em um exercício constante de virilidade. O deus inclusive 

desempenha um papel semelhante ao Caipora em um famoso episódio da mitologia 

greco-romana:  

 

- Havia uma certa ninfa, cujo nome era Sirinx, muito querida pelos 

sátiros e pelos espíritos dos bosques; ela, porém, não se entregava a 

nenhum [...] Pã encontrou-a, disse-lhe isto e muito mais. A ninfa 

correu, sem parar para ouvir as lisonjas, e ele a perseguia, até as 

margens do rio, onde a agarrou, dando-lhe apenas tempo de gritar 

pedindo ajuda de suas companheiras, as ninfas da água. Estas ouviram 

e atenderam ao pedido. Pã abraçou o que acreditava ser o corpo de 

uma ninfa e na verdade era apenas um feixe de juncos! (BULFINCH, 

2006, p. 40). 
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Mais uma vez, a metamorfose (assim como a menoridade) não impediu o abuso: 

Pã tomou os juncos para si e confeccionou o instrumento de sopro que hoje conhecemos 

como flauta de Pã, tendo-a, sob forma fálica, sempre próxima aos lábios. 

Tanto Caipora quanto Pã, enquanto entidades associadas com a natureza, teriam, 

portanto, legitimidade para cometerem tais atos, seja contra crianças, mulheres e até 

mesmo contra plantas, uma vez que sua vontade, enquanto símbolos do masculino, não 

pode ser negada. 

 

c) Sobre monstros aquáticos 

Um dos muitos contos a antropomorfizar o rio em um homem mais do que 

autorizado a cometer atos de violência sexual, muitas vezes incestuosos contra 

curuminhas, como são chamadas as menores de idade nas comunidades ribeirinhas, em 

“A cunhã que amava Brad Pitt” temos Luzilene, uma jovem mais do que disposta a se 

deixar abusar pelos homens do povoado em troca de tabloides que contivessem pôsteres 

e fotos de Brad Pitt, seu objeto de desejo.  

O que, segundo a autora, não seria problemático de modo algum, inclusive 

convida o leitor a contemplar Luzilene a partir do mesmo olhar leviano:  

 

Pele cetinosa, boca bem feita de pedir beijo, um olhar ingênuo, mas 

que bem no fundo espelhava algumas sabedorias. Essa era Luzilene e 

que não se engane você com sua pequenura de menina. A meninice 

até não estava longe, mas era mulher feita e já tinha experimentado as 

coisas da vida. (DO VAL, 2011, p.82). 

 

 Já sexualizada, o que é de fato uma situação realmente preocupante não só nas 

regiões ribeirinhas, a jovem, em uma sessão de masturbação, é vítima do rio-Boto, que 

incendeia não só seu desejo, mas também sua moradia, que, em meio a uma tempestade, 

afunda no rio:  

 
Dizer que Luzilene percebia o que estava acontecendo seria mentir.  

Passara toda a tarde derreada na rede e não via o mundo estrondando. 

Só o que estrondava para ela era o tique-taque do coração 

embebedado de amor. (DO VAL, 2011, p. 86) 

 

No ar tremeluzindo, se era homem, se era Boto, ela não se perguntava. 

[...] O rio rugia e carregava o flutuante, igual tocha acesa em procissão 

de santo; Luzilene não via nem ouvia nada. A cada rodopio das águas 

ela soltava um suspiro. E o Boto enganadeiro foi tomando o que era 
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seu, a cada gemido um soluço, a cada roçar um lamento, a cada afogar 

um ai. (DO VAL, 2011, p. 86-87). 

 

 Luzilene, alheia a si e a sua situação, é incapaz de resistir ao ato sacrificial ao qual 

é submetida, pois há certamente algo de ritualístico no comportamento do rio-Boto, 

como sugere Eliade (1992, p.65) ao falar da simbologia da água: 

 

A emersão repete o gesto cosmogônico da manifestação formal; a 

imersão equivale a uma dissolução das formas. É por isso que o 

simbolismo das Águas implica tanto a morte como o renascimento. O 

contato com a água comporta sempre uma regeneração: por um lado, 

porque a dissolução é seguida de um “novo nascimento”; por outro 

lado, porque a imersão fertiliza e multiplica o potencial da vida. 
 

 O que não distancia muito do que a própria autora disse em defesa de sua obra 

(2012, p. 178-179): 

 
O Negro é o macho fertilizador de toda nossa cultura amazonense. 

Jamais domado. [...] E o Negro corre nas veias das mulheres 

ribeirinhas. Dirige suas vidas, acaricia suas entranhas, alimenta seus 

filhos e engole seus maridos. O Negro é a matriz da vida amazonense, 

daí seu papel central neste meu livro. 

 

 O que vemos na verdade é uma dúzia de narrativas nas quais mulheres são 

inescapavelmente fadadas à sina de serem devoradas pelos desejos do rio ou de homens-

rio, todos sem a menor possibilidade de escape desse jogo de violência fecunda, homens 

e mulheres. O rio renasce, sim, mas na forma de seus filhos homens, que também se 

perdem nas correntezas, nos vilarejos, ávidos por gerar novos filhos-Boto para levarem 

o legado seu pai primeiro adiante.  

 Zeus, deus maior da mitologia greco-romana, também estava sujeito ao mesmo 

ciclo, uma vez que suas querelas amorosas, normalmente fatídicas para suas amantes, 

aparentemente serviam para gerar novas divindades, como se passa com o episódio de 

Europa, retratado a partir da tapeçaria da tecelã Aracne, que ilustrava os crimes divinos: 

 

Outra ainda, mostrava Europa, iludida por Júpiter,, sob a forma de um 

touro. Encorajada pela mansidão do animal, Europa aventurou-se a 

cavalgá-lo, e júpiter, então entrou no mar e levou-a a nado para Creta. 

[...] Europa parecia olhar com ansiedade para a praia de onde saíra e 

pedir socorro às suas companheiras. (BULFINCH, 2006, p.115). 

 

 O que se sabe de Europa após seu rapto é que seus três filhos com Zeus, também 

chamado Júpiter, ascenderam posteriormente à posição de juízes dos mortos, e que 

1892



 

 
 

talvez tenha sido a primeira rainha de Creta. Que diferença haveria do logro que Zeus, 

também sob a forma de um animal, e do que cometera o Boto, sob a forma mansa de 

Brad Pitt, ao levar o corpo de Luzilene, ao qual teria pleno direito, para o fundo do rio 

Negro? 

 Estariam tais jovens realmente atiçadas de desejo, ou sob o efeito quase químico 

de um feitiço contra o qual não poderiam oferecer resistência (“Dizer que Luzilene 

percebia o que estava acontecendo seria mentir”)? 

O verdadeiro fator insólito em Histórias do rio Negro é resumir a “vida 

amazonense” a esse ciclo de fome e saciedade, novamente, não diferente daquele 

cometido por Cronos contra sua prole. 

  

Considerações finais 

Apesar de integrar mentalidades em contextos tempo-espaciais diferentes, a 

violência sexual se perpetua como resíduo em diversas narrativas, projetando-se de 

forma cristalizada em imaginários diversos. Sua presença acentuada em episódios da 

mitologia greco-romana e na ficção de Vera do Val ressalta tanto o projeto incessante de 

dominação masculina quanto a necessidade de se continuar a discutir a violência de 

gênero em espaços de formação. 
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Resumo: Entre a leva de escritores que retomaram o tema da economia da borracha na região 
amazônica, encontra-se Cláudio de Araújo Lima (1908/1978), que publicou Coronel de barranco, 

em 1970, cujo enredo se localiza entre 1876 e 1926, cinquenta anos que abarcam o período áureo 

e a decadência do chamado primeiro ciclo da borracha na Amazônia. Embora pouco conhecida, 

essa obra ganhou uma segunda edição em 2002 e tem sido objeto de alguns estudos acadêmicos. 
Analisaremos a obra em destaque, observando em que medida avança ou recua na retratação da 

Amazônia do período gomífero, bem como o papel do autor no contexto da literatura brasileira. 

Palavras-chave: Coronel de barranco; Amazônia; avanços; recuos. 
 

 

 

Em 1970, o manaura Cláudio de Araújo Lima lança, pela editora Civilização 

Brasileira, o romance Coronel de Barranco, com enredo localizado na Amazônia 

brasileira, entre os anos de 1886 e 1926, focalizando o chamado primeiro ciclo da 

borracha. Quarto e último romance do autor, mas não seu último trabalho, já que publicou 

cinco livros de ensaio e três outros de Ensaio-biografia, segundo nos informa J. 

Almerindo Rosa, no estudo crítico que abre a segunda edição da obra, editada pela editora 

Valer e pelo Governo do estado do Amazonas, em 2002. 

A princípio, não chamaria a atenção para o historiador da literatura brasileira, 

verificar o surgimento de uma obra que, mais uma vez, revelaria a vida em um seringal 

amazônico, servindo de amostragem de uma série delas que registraram o que se passava 

nos tantos seringais brasileiros durante a celebrada e por que não dizer, celerada, 

economia da borracha brasileira. No entanto, vários dados direcionam o historiador ou 

crítico literário para sua reflexão a respeito desse romance, a começar pelo ano de seu 

surgimento. 

Verificando a data de 1970, abertura de uma década marcada pelo signo ostensivo 

da ditadura militar e da censura que se arrastavam desde 1964 e que nela recrudesceriam, 

observamos que Cláudio Araújo Lima não estava sozinho a enfocar literariamente a 
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Amazônia seringueira. Em 1961, o cearense José Potyguara lançara Terra caída, também 

sobre a saga das seringas. Em 1972, o acreano Miguel Jeronymo Ferrante publicará 

Seringal, cujo título dispensa comentário; em 1975, o amazonense Márcio Souza editará 

Galvez Imperador do Acre. Nessa década de setenta, o paraense Dalcídio Jurandir 

publicará quatro dos romances que fecham o ciclo Extremo Norte, dos quais destacamos 

o  último deles, Ribanceira, de 1978, que se passa no interior do Pará e cujo título é uma 

sinonímia de barranco, do título de Cláudio de Araújo Lima.  

No entanto, entre esses autores, Márcio Souza destaca-se por ter  reelaborado  uma 

tradição literária ao optar por uma obra traçada com as tintas da paródia e  do pastiche; 

já, Dalcídio Jurandir completava um ciclo literário de dez romances, iniciado no final da 

década de 1930, com Chove nos campos de Cachoeira, obra insurgente contra a linha 

tradicional de então. E Ribanceira completa essa insurgência ao se configurar uma obra 

tão fragmentária que a chamamos de esfacelada, na contramão de certo realismo-

naturalismo dos anos de 70. 

A essas alturas, convém assinalar que, no retrato da Amazônia, na primeira metade 

do século XX, destaca-se um grande número de narrativas cujos autores se ativeram ao 

paradigma estabelecido a partir de À margem da História, de Euclides da Cunha, 

publicado logo após sua morte, em 1909. Se olharmos mais atentamente, entretanto, 

veremos que o retrato patético da saga da seringa começou com José Veríssimo, em Cenas 

da vida amazônica, de 1886, onde aparecem dois esbocetos denominados: Indo para a 

seringa e Voltando da seringa. Conforme o nome aponta, ambos os esbocetos se 

completam de forma antitética, pois no primeiro uma família, composta de pai, mãe, filho 

e duas filhas, fecha a casa do sítio em que habita e seus componentes, cheios de planos, 

vão para a seringa. O narrador repete, com frequência, o dístico “Vão para a seringa/Vão 

para a fortuna”. Ele indica que o pai da família é uma espécie anfíbia, própria da 

Amazônia, por ser lavrador e pescador. Deixa claro, também, que existe uma febre local 

de ir para a seringa em determinada época do ano. Esta é uma novidade de Veríssimo que 

destaca a febre local de ir para a seringa e não se atém a retratar os imigrantes que 

entraram na Amazônia para tal exploração. 

 No esboceto Voltando da seringa, o narrador fecha o texto com a frase: “No sítio 

só ficou a dor, a miséria e a desonra” (VERÍSSIMO, 2011, p. 270), o que vale, para nós, 
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leitores registrar o patético esfacelamento da família, já que em digressões, o narrador 

nos contara, antes de encerrar a narrativa, os passos daquela miséria. 

O paradigma euclidiano se explica devido ao sucesso do autor com Os sertões, de 

1902, o que lhe legou status de escritor de estilo paradigmático; mas lembremos que ele 

revelou em seus textos, em sua grande maioria ensaísticos, a preocupação social própria 

do realismo/naturalismo a que se filiou, conforme sua formação naquele contexto 

finissecular brasileiro. Daí além dos traços estilísticos de um discurso assentado no uso 

continuado de figuras de linguagem, sobremaneira na hipérbole, destacam-se em sua obra 

o diálogo com uma série de viajantes do século XIX, citados por ele, e o tom de uma 

denúncia social indignada. E da Amazônia, sobressai-se a denúncia ao despótico sistema 

de aviamento do seringueiro que o tornava um escravo em seu trabalho e transformava  a 

região, para os trabalhadores imigrantes, um inferno em vez do paraíso onde se poderia 

construir riqueza a todos. 

Rastreando, ligeiramente, as narrativas que seguiram o paradigma euclidiano, 

percebemos que grande número delas ficou entre o relato e o estudo sobre a Amazônia, 

com pretensões literárias, nem sempre atingidas.  É o caso de Os seringais (1914), de 

Mário Guedes; de Terra Imatura (1923), de Alfredo Ladislau; de Terra Verde (1925), de 

Adauto Fernandes. Merecem referência aquelas que conseguiram superar a barreira do 

tom ensaístico e atingiram, algumas mais, outras menos, a ficcionalidade. Começamos 

esse rol com Inferno verde (1908), de Alberto Rangel e continuamos com: Deserdados, 

do cearense Carlos de Vasconcelos (1871-1923), editada em 1921 e Terra de ninguém, 

de Francisco Galvão, de 1934.  Coube ao paraense Abguar Bastos (1904-1995) elaborar 

uma proposta inovadora, ao estilo de manifesto, com a obra Terra de Icamiaba, editada 

em 1931, com o título A Amazônia que ninguém sabe, publicação concomitante à do 

português Ferreira de Castro, A selva, que, devido à boa tessitura romanesca, ficou 

conhecida e transcendeu as cercanias daqueles anos. O paraense continuou publicando 

romances localizados na Amazônia, nos legando, em 1935 Certos caminhos do mundo e 

em 1937 Safra. Cabe destaque, ainda, ao romance Ressuscitados (1936), de Raimundo 

Moraes. 

Posto este sumário de narrativas, entremos na obra Coronel de barranco para 

verificar os avanços e recuos da proposta de Cláudio de Araújo Lima na configuração 

“tardia” da Amazônia gomífera. Apontamos, primeiramente, o que consideramos 
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acréscimos, ou seja, os avanços, para depois nos determos nos recuos, designação do que 

seria repetição do modelo anterior aos autores que já tinham apresentado propostas mais 

avançadas no assunto, ou na figuração da região. 

Trazemos Rafael Voigt Leandro, com seu Os ciclos ficcionais da borracha e a 

formação de um memorial literário da Amazônia (2016), para concordar com ele e 

enfatizar um dos pontos mais interessantes da obra de Cláudio de Araújo Lima: a “[...] 

perspectiva que pretende dar conta do confronto entre a borracha da plantação asiática e 

a decadência da borracha amazônica [...]”. (2016, p. 148). A perspectiva historiográfica 

das consequências da biopirataria exercida pelo inglês Henry Wickham é discutida na 

obra ao focalizar de perto a pirataria consentida pela obtusidade dos brasileiros e, depois, 

o avanço da crise em nossa economia, conforme crescem, ano a ano, os números da 

produção asiática, sempre ignorada por aquela elite obtusa e despreparada para um plano 

racional de competição produtiva.  

Outro traço inovador é a focalização da narrativa via narrador autodiegético que 

empreende a aventura de escrever um livro em que focalize sua memória pessoal, 

essencialmente atrelada ao contexto brasileiro e internacional da borracha, o que o levaria 

a uma memória coletiva, pois conforme Halbwachs (2003, p. 72) “A memória individual 

não está inteiramente isolada e fechada. Para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa 

precisa recorrer às lembranças de outras, e se transporta a pontos de referência que existem fora 

de si, determinados pela sociedade”. 

Nesse alinhamento de inovações, viria a forma como trabalhou o enredo, composto 

de 23 capítulos divididos em três partes. Na primeira parte, denominada “as sementes”, 

composta apenas de três capítulos, temos a abertura da narrativa via memória. O narrador 

determina que “tudo se passou, nos longes de cinquenta anos”, introduzindo os anos de 

sua juventude, meados de 1876, e associando ao tempo, o espaço: “um trecho de mundo 

que se estende entre a foz do Madeira e a boca do Tapajós” (LIMA, 2002, p. 39). Mas 

sua memória é acionada, no ano de 1926, pelo som do barulho e pela plasticidade das 

cores de um bando de araras “azuis e amarelas e verdes e encarnadas” LIMA, 2002, p.  

370), quando cruzava um rio.  Com bastante objetividade, no entanto, o narrador retrata, 

em seguida, os anos de sua adolescência em que, após estudos em Manaus, vivia no 

seringal Tristeza, de seu tio. Lá, ele tem contato com Henri Wickam e, não só o ajuda na 
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coleta das setenta mil sementes contrabandeadas, como é lavado por ele à Inglaterra.  Vale 

assinalar a simbologia do nome “tristeza” para o seringal. 

Na segunda parte da narrativa, denominada “as árvores”, temos dezesseis capítulos, 

marcados pelo retorno de Matias Cavalcanti de Lima e Albuquerque, o narrador, para 

Manaus, depois de quase trinta anos de Europa e Ásia. É indicado o ano de 1904 e o 

narrador, Matias, a despeito de todo o verniz que adquiriu, vai trabalhar para o coronel 

Cipriano, no seringal Fé em Deus, no Acre. Perceba-se a diferença no nome do seringal. 

Mas, apesar da “fé em Deus”, o coronel Cipriano, que acaba protagonizando essa parte 

do enredo, se deixa dominar pelo trágico ao se tornar um feminicida. 

Na terceira parte, cujo nome é também simbólico “as cinzas”, temos quatro 

capítulos que retratam, a princípio, os anos da derrocada da borracha brasileira, 1914, 

1915, 1916 e 1917, também anos da I guerra mundial. E depois, em aceleração, o narrador 

nos conta de sua volta à Europa e de seu novo e talvez definitivo retorno aos seringais, já 

quase septuagenário, no ano de 1926, fechando a narrativa com a imagem das araras, o 

que desengatilhou sua memória no primeiro capítulo. 

Além dessa divisão centrada em uma imagem metonímica nas duas primeiras partes 

(as sementes, as árvores) e uma metafórica na última (as cinzas), no final do enredo há 

uma certa surpresa para o leitor, uma vez que o narrador inicia, no seringal que então 

herdou de Cipriano, uma proposta diferente de colonização, permitindo ao trabalhador 

que plante seus roçados, cace e pesque para o sustento, além de que constitua família. 

Essa proposta pode ser lida como um projeto de colonização em oposição  à exploração 

excessiva do sistema de aviamento/barracão, representação do inferno verde amazônico. 

Em se falando em sistema de aviação, esta obra em tela é uma das únicas a enfatizar 

em vários momentos que o mais importante em um seringal era o armazém/barracão por 

meio do qual se garantia a prisão do trabalhador e a certeza de lucro para o seringalista. 

Por outro lado, o barracão abarrotado, desde os produtos essenciais até quinquilharias 

desnecessárias, representava poder para o coronel seringalista, pois tinha a confiança de 

seus aviadores. 

Uma das novidades da obra é que o coronel Cipriano, protótipo dos coronéis 

retratados pelas séries anteriores, repetindo a caracterização de ignorante e alienado, 

capaz de exercer seu autoritarismo com perversidade para manter “a lei do patrão” em 

seu seringal, é um cearense que conseguiu driblar a “ordem estabelecida” quando 
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seringueiro, praticando tudo o que era considerado falcatrua para enganar o “patrão” e 

conseguiu acumular dinheiro a ponto de comprar o “Fé Em Deus”, onde reina absoluto, 

demonstrando gentileza e sensibilidade apenas no relacionamento que estabelece com 

Matias. 

E entre o grupo de “brabos”, conforme eram chamados os recém chegados aos 

seringais, que chegou com o narrador Matias de Albuquerque, encontra-se Joca, cearense 

que tentará repetir os passos de Cipriano para acumular crédito e voltar para a terra natal. 

Apesar de fortemente punido por Cipriano, ele consegue sair com saldo, mas ao contrário 

de seu patrão e conterrâneo, perdeu-se na ilusão consumista ao chegar em Manaus, 

representação da urbe farfalhante implementada pelo dinheiro advindo da economia 

gomífera, e gastou tudo o que tinha, o que fez retornar ao seringal Santa Fé e de lá sair 

apenas morto. 

Nesse jogo de contraste entre o cearense que vence as adversidades daquele sistema 

e enriquece, mas aprisiona tantos quantos possíveis, e o outro que fenece em função da 

perversidade daquela organização, podemos demonstrar os recuos da obra Coronel de 

barranco na figuração da Amazônia. Falta densidade às personagens mais 

representativas, sempre focalizadas por Matias de Albuquerque de forma direta, próprio 

de um narrador heterodiegético, mas que não exerce a onisciência. Ele focaliza as 

personagens por suas atitudes e falas, nunca de forma indireta, via discurso indireto livre, 

ou monólogos interiores, que ajudariam a problematizar mais as personagens e seus 

respectivos dramas. Há contrastes na obra, mas não há tratamento dialético para os 

fenômenos, daí o enredo fluir rápido, apesar de todo o jogo tempo/espaço de avanços e 

recuos estabelecido pelo narrador entre o seringal no Acre, Manaus, Europa, Ásia. 

Essa falta de densidade explica a atonia do leitor em não conseguir decifrar o que 

de fato liga o narrador Matias de Albuquerque, homem culto, admirador da arte, leitor de 

altas literaturas, de paladar refinado, ao coronel  Cipriano Maria da Conceição, homem 

tosco, frio, indiferente e visionário com as questões da borracha,  capaz de matar a mulher 

que o traiu e o roubou, mas sensível a ponto de doar o seringal a Matias de Albuquerque, 

possibilitando a ele praticar a  outra ordem, agora baseada em relações de confiança e 

lealdade entre seringalista e seringueiro, ao que nos indagamos: romantismo de Araújo 

Lima? 
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E a esse narrador memorialista falta densidade também para seguirmos as razões 

que realmente o movem, apesar de aparecerem as mulheres Rosinha e Mitsi, cujas 

tragédias, a primeira foi assassinada, a segunda morreu de tuberculose, acionaram as 

mudanças espaciais e interiores de Matias. 

Novamente, trazemos Rafael Voigt Leandro (2016) para concordar com ele quando 

diz que embora o romance se proponha a trabalhar a memória, seu enfoque é mais 

historiográfico, pois perde-se muito da dimensão afetiva da memória, sendo a  memória  

suplantada pela história hegemônica.  

São os aspectos históricos que sobressaem na obra, quer pensemos na representação 

de personagens históricos, como o inglês Wickam, ou em fatos históricos como a 

revolução acreana liderada por Plácido de Castro, o roubo consentido das sementes da 

seringueira, ou na representatividade dos seringais traçada com as tintas do realismo e 

algumas pequenas manchas do naturalismo, também presentes na literatura brasileira pós 

64, embora, de acordo com Karl Erick Scholhammer (2007), um dos veios da literatura 

brasileira da época revela-se no brutalismo, próprio da revelação das lutas sociais 

emergentes do considerado submundo das grandes cidades.  

Assim, em nossa opinião, por falta de domínio da técnica romanesca, Cláudio de 

Araújo Lima perdeu a oportunidade de suplantar o que já estava rançoso na tradição do 

retrato da Amazônia gomífera e antecipar Márcio Souza que, cinco anos depois, limpa 

todo o ranço e alarga o espaço, aberto sobretudo por Dalcídio Jurandir, cujo retrato da 

Amazônia seringueira se deu em um episódio apenas de Três casas e um rio, de 1958, e 

na década de 1970 nos figurava uma Amazônia que ainda não se levantara da queda 

daquela economia esfuziante, em seu livro Ribanceira. 

Estava aberto o caminho para Milton Hatoum, cuja terceiro romance publicado 

intitula-se Cinzas do norte, ligação gratuita com o título da terceira parte de Coronel do 

barranco, “cinzas”? 
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QUANDO BELÉM É PERSONAGEM: UMA ANÁLISE DO ROMANCE OS 

ÉGUAS, DE EDYR AUGUSTO PROENÇA 

 

Suellen Monteiro Batista (UFPA)1 

 

Resumo: O  presente  estudo  propõe  uma  análise  do  romance  policial  Os  éguas  (2015),  

do  escritor  paraense  Edyr  Augusto,  partindo  da  hipótese  que  analisar  os  crimes  e  os  
criminosos  presentes  no  romance  é,  ao  mesmo  tempo,  pensá-lo  como  uma  modificação  

dentro  de  uma  tradição  do  gênero  policial  e  uma  possibilidade  de  observar  as  dinâmicas  

de  estruturação  e  organização  social  na  Amazônia,  mais  especificamente,  na  cidade  de  

Belém.  Ao  ponto  de  podermos  questionar:  a  cidade  é  um  personagem  silencioso  em  Os  
éguas?  Para  tanto,  tomaremos  como  aporte  teórico  dessa  análise  as  formulações  de  

Antônio  Cândido  (1989),  acerca  da  presença  da  violência  na  literatura  brasileira  e,  para  

darmos  conta  dos  aspectos  sociais  e  históricos  presentes  no  romance  policial,  Julio  Pinto  
(2016)  e  Mario  Pontes  (2007). 

Palavras-chave: Amazônia; Belém; Os éguas; Romance policial; Edyr Augusto Proença.  

 

Introdução 

 

 

 

 

A partir, sobretudo, da década de 1970, segundo Idilva Germano (1990), a cidade 

passou a ocupar um lugar de destaque na literatura brasileira à medida que a discussão 

sobre a busca por uma identidade nacional foi perdendo força. O espaço urbano surge, 

nesse contexto, como o lugar de confluência de diversos atores sociais e, por esse 

aspecto, a cidade torna-se palco de uma série de tensões, tanto individuais, quanto 

coletivas. Uma abordagem que difere da realizada pelos modernistas na década de 1920, 

que a viam como um local fascinante e representação exponencial dos avanços 

tecnológicos.  

A cidade retratada como um espaço de ancoragem das tensões decorrentes das 

relações de poder é o modo como o ambiente amazônico surge nos romances de Edyr 

Augusto2. O que poderia ser um detalhe, não fosse essa uma região, por muitas décadas, 

retratada com foco em suas relações com a floresta e, por conseguinte, permeada pela 

                                                             
1 Graduada em Letras (UFPA), mestra em Estudos Literários (UFPA), doutoranda do PPGL-UFPA e 

professora da educação básica (SEMED/Castanhal). Contato: suellenb@ufpa.br. 
2 Jornalista, radialista, redator publicitário, esteve à frente do grupo de teatro Cuíra entre os anos de 1982 

e 2012 e é autor de uma produção diversa que inclui jingles, peças teatrais, poemas, contos e, até então, 

cinco romances. 

“As fachadas, as multidões humanas, os 

labirintos de ruas serão, quase sempre, 

personagens mudos constantes nas 
narrativas policiais” 

Sandra Reimão  
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ideia ora de inferno verde, ora de Eldorado. A obra de Proença segue um viés da 

literatura ambientada no espaço amazônico que aponta para além do exotismo já tão 

explorado. Constituindo-se por romances que trazem a possibilidade de observar as 

dinâmicas de estruturação e organização social no espaço urbano que permite uma 

aproximação/comparação do espaço amazônico com qualquer espaço urbano no mundo. 

Para abordar tais aspectos, selecionamos para esse estudo o primeiro romance publicado 

pelo autor, Os éguas (2015), ambientado na cidade de Belém, por volta de meados da 

década de 1990.  

Refletir sobre a presença da cidade no romance para além de um mero cenário, ou 

seja, vendo-a a partir das relações estabelecidas pelos diferentes indivíduos que nela 

habitam, é fundamental para compreendermos a configuração do romance policial, 

gênero ao qual Os éguas (1993) pertence. No caso do romance em foco, tal aspecto é de 

tal modo potencializado que podemos questionar: a cidade é um personagem silencioso 

em Os éguas? O que “esses éguas” nos dizem sobre Belém? 

 

1. A cidade e o romance policial 

 

As cidades possuem um papel importante para o surgimento do gênero policial. A 

atração populacional provocada pela Revolução Industrial levou ao surgimento de uma 

nova dinâmica social e de novos costumes. Ambos influenciados por avanços 

tecnológicos e por uma mudança na mentalidade do povo, em decorrência, sobretudo, 

da difusão dos valores positivistas. É nesse período de efervescência que surge o 

romance policial. Nele esse conjunto de elementos passa a ser incorporado às narrativas 

por meio da presença, sobretudo, da cidade no texto.  

Ela é fundamental para entendermos o surgimento do detetive, que junto ao crime 

e ao criminoso formam o tripé que sustenta o romance policial. Segundo Ricardo Piglia 

(2006, p.76), o detetive é o responsável por condensar os aspectos da investigação que 

surgem de modo disperso por toda história da literatura, haja vista a literatura criminal 

e/ou de suspense preceder o romance policial. Nesse contexto, o detetive surge como 

efeito da tensão entre a multidão e a cidade, é aquele que sabe ler os novos signos que 

surgem no espaço da cidade (numeração das casas, as impressões digitais, as firmas 

reconhecidas, o desenvolvimento da fotografia, o retrato dos criminosos, o arquivo 
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policial, o fichamento) e que permite identificar o homem em meio à multidão, tirando 

dele o aspecto incógnito. Desse modo o detetive é a transformação do flâneur em 

investigador particular.  

Além de servir como espaço, a cidade é o local onde são articuladas as tensões 

desse novo modo de vida e, por esse motivo, ela pode ser tomada como um elemento 

catalizador da narrativa policial. Esse movimento permite um olhar peculiar para a 

cidade, que surge como um personagem mudo no romance, segundo Sandra Reimão 

(1983, p. 07).  

Por essa razão podemos refletir sobre o olhar dado à da cidade de Belém no 

romance Os éguas, de Edyr Augusto (2015). 

 

2. Os éguas: a Belém de Edyr Augusto Proença 

 

O romance em análise faz parte da obra do autor paraense Edyr Augusto, que ao 

todo publicou cinco romances: Os égua (1998), Moscow (2001), Casa de caba (2004), 

Selva concreta (2012) e Pssica (2015). Essas cinco obras possuem composições 

peculiares no que tange ao gênero e a organização da narrativa, porém partilham dois 

aspectos: são ambientadas na Amazônia e são centradas em crimes de diferentes tipos 

(homicídios, sequestros, tráfico de drogas e de pessoas etc.).  

Os éguas (1998) foi o primeiro romance publicado por Edyr Proença, recebeu na 

tradução para o francês o título de Belém (2013). Esse livvro foi vencedor do prêmio 

Caméléon, concedido pela Université Jean Moulin, na categoria de melhor romance 

policial estrangeiro. Uma premiação que lhe rendeu reconhecimento e, 

consequentemente, circulação também fora do Brasil, haja vista as diversas traduções de 

sua obra para outros idiomas como o inglês, o francês e o espanhol.  

Observando Os éguas em comparação aos demais romance, notamos que ele é o 

que mais diferencia-se dos demais, por possuir um grau menor de experimentação, 

assim como de proximidade com a estrutura do romance policial clássico (aquele 

estruturado em torno do tripé crime-criminoso-detetive). 
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Partindo desses três elementos, podemos resumir o enredo do romance da seguinte 

forma: seguindo o modelo do crime do quarto fechado3, a narrativa inicia com a 

descoberta do corpo de Percival Anthony Simms, cabelereiro conhecido como Johnny 

Lee, esse crime será investigado pelo delegado Gilberto Castro, que representa uma 

polícia honesta e incorruptível. Ele tem como auxiliar o investigador Otaviano 

Saldanha/Bode, eles partilham dos mesmos princípios morais. O último elemento do 

tripé é o criminoso, que tem como figura principal Cristóvão Gusmão. Ele é líder de um 

esquema de tráfico, utiliza socialmente a fachada de empresário bem-sucedido na cidade 

e revela-se, ao fim da narrativa, como mandante do crime.  

 Paralelo a esse crime, outro homicídio também divide o foco do romance: o 

assassinato de Lucilene. Apelidada de Babalu4, a personagem é uma garota da periferia 

da cidade que é contratada por Albertino Parente, um homossexual conhecido como 

Bibi (coreógrafo, figurinista e agenciador de modelos) para um suposto trabalho como 

modelo, mas ao chegar ao local depara-se com uma orgia promovida por grandes 

empresários em um motel de luxo de Belém. A beleza de Babalu atrai a atenção do 

homem que comanda a “reunião”: Cristóvão Gusmão. Ele a espanca brutalmente após 

ela, durante o estupro, rir do tamanho do pênis dele. 

 

Tentei gritar. Á merda com o escândalo. Não consegui ar. Com a outra 

mão ele desabotoou a calça e quis me penetrar. Fechei os olhos, 

imaginei que seria um pau gigantesco [...]. Mas não. Ele era pequeno. 
Pequeno pacas. Ele começou a fungar e, infelizmente, não consegui 

prender o riso. Pouca coisa, mas foi um riso. [...] Me deu um tapão pra 

calar a boca. (AUGUSTO, 2015, p. 61)  

 

As agressões tornam-se mais intensas e a garota acaba desfalecendo. Em uma 

tentativa de livra-se do corpo, Gusmão o joga por sobre o muro do motel em um quintal. 

Babalu é encontrada, socorrida e, no hospital, encontra um radialista responsável pelo 

boletim policial, Bené, que está procurando casos para noticiar. Em razão dos 

machucados, ela não consegue contar o que ocorreu, somente balbucia o nome do 

delegado Gil e, instantes depois, falece. O radialista comunica Gil da morte da moça e 

do mistério que cerca o caso. Ele, então, toma a investigação como uma questão de 

                                                             
3 Ocorre quando o cadáver é encontrado em um ambiente fechado, geralmente, trancado pelo lado de 

dentro.  
4 O apelido remete a uma das protagonistas da novela televisiva Quatro por quatro, exibida pela Rede 

Globo em meados da década de 1990.  
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honra e promete desvendá-lo. Desse modo, o delegado e o criminoso estabelecem uma 

ligação com os dois crimes, que compõem a trama policial.  

Esses dois crimes desenvolvem-se durante a narrativa de modo paralelo, porém 

como construções distintas para o leitor, pois enquanto o homicídio de Johnny gera a 

incógnita: quem matou? O homicídio de Babalu gera o questionamento: haverá punição 

para o culpado, por ele ser um homem da classe alta? Desse modo, a narrativa elabora 

um panorama abrangente da sociedade retratada, pois revelas diversos grupos sociais 

que a compõe e as diferentes relações estabelecidas entre eles (de favor, de 

subserviência, de interesse etc.). Desde a empregada que avalia como banal a pedofilia 

cometida pelo patrão, por ele ser uma pessoa “boa”, já que a retirou de uma vida de 

miséria, passando pelo casamento por conveniência para manter um padrão de vida 

abastardo e chegando às esferas de poder, ao retratar a polícia sob uma teia de 

conveniências e subornos.  

Segundo Mario Pontes (2007, p. 22), a “razão de ser da literatura policial é o 

crime”, é ele o responsável por ordenar a trama, pela construção dos perfis envolvidos, 

mas para que ele ocorra faz-se necessário que um conjunto de elementos sejam 

mobilizados e articulados no romance e formem o que Ponte (2007) denominou como 

mundo do crime, que corresponde a essa matéria social que se oferece ao escritor, 

cabendo a este selecionar o modo como ela vai ser moldada na narrativa. Em Os éguas 

(2015) esse mundo do crime é ambientado na cidade de Belém, que, embora, seja 

retratada em algumas passagens do texto com uma atmosfera pacata5 é palco de uma 

intensa disputa por poder econômico e, sobretudo, social. 

Na obra, apesar da relação estrutural com o romance policial clássico, a 

centralidade da narrativa não está na descoberta do autor do crime, mas no desvendar de 

um universo (pessoas e situações) que possibilita que o crime ocorra daquele modo e 

que o desfecho da narrativa culmine na impunidade do(s) criminoso(s), apesar deles 

serem identificados ao fim do romance, e na morte do investigador e do detetive.  

                                                             
5 “Ia atravessar a rua. Uma manga anunciou sua queda abrindo caminho por entre as folhas. E um ruído 

que qualquer paraense conhece. Ela caiu bem próxima, amarelinha, reluzente, gorda, apetitosa. São 

alguns segundos de indecisão. Pego ou não pego? E, ao primeiro passo, se percebe que outras pessoas 

pensaram a mesma coisa. Naquele caso, era uma senhora idosa, pobre, com aquelas sacolas de feira, pé-

de-chinelo, que correu celeremente e chegou à sua frente alguns passos. Olhou-o de maneira triunfante, 

olhos brilhantes, felizes. Ele aceitou a derrota. Fazia parte do acordo não escrito entre os disputantes de 

mangas caídas na via pública. Rápido ela cheirou a manga e botou na sacola, retomando seu rumo” 

(AUGUSTO, 2015, p. 65). 
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A importância do humano é sinalizada desde o título do livro. “Égua” é uma 

expressão muito usada na cidade de Belém e possui uma plurissignificação, servindo 

para indicar espanto, alegria, raiva etc. Entre esses vários sentidos, quando usada como 

substantivo masculino, caso do título do romance, exerce a função de um xingamento, 

que qualifica a pessoa que o recebe como vil, sem caráter e sem moral. Ou seja, o título 

sinaliza que pessoas com essas características são o centro do romance6 e são elas que 

formam a cidade, que a movimentam, estão em diferentes camadas sociais e, apesar da 

separação social, elas se relacionam e dessas relações surgem os conflitos, que 

culminam nos crimes.  

Observar esse percurso narrativo é operar um movimento de desvelamento de 

uma sociedade e é uma estratégia composicional observada em outras obras policiais, 

como, por exemplo, a de Leonardo Sciascia, escritor siciliano, que Júlio Pinto (2016), 

ao analisar a menção à crimes verídicos no texto ficcional, aponta como textos que 

permitem traçar um perfil da cidade de Sicília como um local marcado pela dominação 

da máfia. Em Os égua (2015), não temos uma máfia aos moldes sicilianos, mas 

encontramos a exposição de uma corrupção intrincada na estrutura social que expõe a 

lei como algo passível de ser maleável, bastando para isso ter poder aquisitivo. Tal 

aspecto é exposto, em especial, quando trata-se da investigação do homicídio de Babalu. 

Ao questionar o delegado responsável pelo caso, Gil é surpreendido com sua recusa a 

investigar o crime e diante da sua insistência, o delegado responde que ele não entende 

o funcionamento da instituição. Como podemos perceber no seguinte excerto: “Então o 

buraco é mais embaixo. Tu é da nova geração, né? Então é por isso que muita coisa te 

escapa.” (AUGUSTO, 2015, 153). A situação de negligencia com o caso torna-se mais 

evidente quando Gil é questionado e ameaçado por um delegado da polícia federal: 

Tinha uma visita. 
— Delegado Mário. Polícia Federal. 

— Gilberto Castro. 

— Estive com o diretor, antes. Ele não sabia de nada [...] O 
diretor lá da Cidade Nova ligou pra gente. 

— Mas já? 

— Ele tá com medo de dar em merda. 

— O quê? 
— Olhe doutor Gil, ele me disse que o senhor está nervoso com 

isso. A menina parece que era sua amiga, não é? [...] Vai ter que parar. 

                                                             
6 Tal centralidade também torna-se evidente na escolha do título da edição francesa: Belém (2013). Temos 

a expressão “os éguas” substituída pelo nome da cidade. 
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— Parar? 
— É. Parar. O buraco é mais embaixo. 

— Porra, tem um assassino frio... 

— E também a grande figura do tráfico em Belém e arredores. 

— E daí? 
— Daí que estamos perto de pegar o cara, sabes? Coisa pesada, 

Polícia Federal, o caralho... Aí tu chegas com essa história de Babalu e 

podes estragar tudo, sabes? 
— Estragar corno? 

— Olha, a gente está trabalhando há meses nisso, reunindo 

provas e tal. Não leva isso pra outro lado porque tu vais atrapalhar a 

gente... 
— Agora é que foi. E aí, o assassinato fica impune? 

— Não. Mas primeiro deixa a gente pegar ele. Depois tu entras 

com essa tua história. 
— E se eu me recusar? 

—Vai pegar pra ti. Tás entendendo? Vai pegar pra ti. [...] Bom 

delegado, está avisado. E bom parar porque se não a gente vai te parar. 
O senhor não vai estragar o nosso trabalho. 

Tinha a nítida impressão de que estavam freando a coisa. O que 

esse tal de Cristóvão tinha de tão bom? Era um assassino e isso era 

bem pior do que distribuir drogas. Um filho da puta que matou de 
porrada uma menina linda. Saiu fazendo procuração de Bode. 

Ninguém sabia. Aquilo já estava ficando estranho. Estranho pacas.  

(AUGUSTO, 2015, p. 153-155). 

 

Uma situação que é apresentada como uma questão hierárquica da polícia revela-

se, ao fim do romance, como uma manobra do criminoso para sair impune ao delito. Há 

um esquema de propinas que inviabiliza a conclusão da investigação e que será 

movimentado para que o homicídio do delegado, assim como o de Babalu e o de Bode, 

fique impune.  

Vale salientar que, embora o romance incorpore diversos elementos do gênero 

policial clássico, que surgiu no século XIX, o texto de Augusto (2015) tece um diálogo 

com a narrativa brasileira que lhe é contemporânea. Pois a produção literária elaborada 

no Brasil após a década de 1970 é, segundo Antônio Candido (1989, p. 210-211), 

marcada pela presença de um feroz realismo, que caracteriza-se pela brutalidade da 

situação que é “transmitida pela brutalidade do seu agente (personagem), ao qual se 

identifica a voz narrativa, que assim descarta qualquer interrupção ou contraste crítico 

entre narrador e matéria narrada”. Tal aspecto é recorrente na narrativa de Augusto 

(1989) e torna-se intenso nas cenas nas quais narra-se homicídios7.  

                                                             
7 Além dos dois homicídios apresentados, outros crimes, com requintes de crueldade e traços de 

perversão, são narrados no texto. 
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No referido ensaio, Candido (1989, p. 211) questiona se essa construção 

ultrarrealista poder ser tomada como uma estratégia composicional que transforma a 

violência em um elemento pitoresco para o deleite da classe média. Uma inquietação 

pertinente, mas que não corresponde a utilização da estratégia no texto de Augusto 

(2015). Haja vista, ela ser usada para construir um espaço urbano e trazer à tona 

questões sociais pouco associadas na literatura ao espaço amazônico. 

Pelo exposto, temos no romance Os égua (2015) um exemplo de romance policial 

contemporâneo que traz o crime como enigma. Segundo Garcia-Roza, tal questão foi 

construída a partir do conto “O homem da multidão” (1999), de Edgar Allan Poe. Nele 

Poe aponta a impossibilidade de compreensão total de um crime, “Há certos segredos 

que não se deixam contar. [...] E assim a essência de todo crime permanece irrevelada” 

(POE, 1999, p. 164). A partir dessa sentença o narrador transforma o crime em algo 

diferente de um problema8, que poderia ser traduzido em perguntas: quem matou? 

Como o crime ocorreu? Quando ocorreu? Etc., torna-o um enigma, cuja característica 

central recai na impossibilidade de tradução total em palavras, dando ao crime uma 

dimensão singular e, por conseguinte ao homem que o comete e ao homem que o 

investiga. Partindo dessa premissa, o crime surge como algo que jamais poderá ser 

explicado, ele é inatingível, porém, ele pode ser interpretado, a partir dos dados que são 

expostas na narrativa, e que nela são analisados pelo detetive. No romance em análise 

temos questões que extrapolam a mera identificação de um culpado, e elaboram o 

revelar de uma trama narrativa/social passível de ocorrer daquele modo e naquele lugar. 

Assim, temos na narrativa um processo de composição que alia elementos presentes no 

gênero policial clássico e elementos da narrativa brasileira contemporânea. 

 

Considerações finais 

 

Com base no que foi exposto, analisar os limites e alternativas encontrados por 

Edyr Augusto em Os éguas (2015) para retratar uma Amazônia fora dos moldes 

exóticos nos quais ela costuma ser enquadrada, possibilita uma abordagem da dimensão 

social, pois é possível tomarmos o texto de Proença como uma tentativa de dar voz a 

                                                             
8 Quando o crime é tomado como um problema temos uma construção que comporta a ideia de solução, 

se ira´, ou não ser solucionado é algo que fica a cargo da narrativa, mas estamos diante de uma 

possibilidade de resolução. 
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uma Amazônia silenciada, excluída, que ao mesmo em que é distante dos avanços 

encontrados nos grandes centros urbanos, lhe é próxima no que tange a violência e as 

relações de poder. Em suma, visamos uma reflexão acerca de uma dimensão social que 

surge, não da explicação de um crime, mas das múltiplas interpretações que esse crime-

enigma, elemento central do romance Os éguas, possibilita. 

 

Referências  

 

CANDIDO, Antonio. A nova narrativa. In: ______. Educação pela noite & outros 

ensaios. São Paulo: Ática, v. I, 1989. (Estudos Literários). 

 

GARCIA-ROZA, Alfredo. "O romance policial" (Ciclo de Conferências "Vertentes da 

literatura brasileira"). You Tube. 17 mar. 2015. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1329&v=AiyrA-zWVos. Acesso em: 

10 dez. 2017 

 

GERMANO, Idilva Pires. As ruínas da cidade grande: imagens da experiência urbana 

na literatura brasileira contemporânea. Estudos e Pesquisas em Psicologia. Rio de 

Janeiro, n. 2, pp. 425-446, 2009 

  

PINTO, Julio Pimentel. Crimes do texto, crimes verdadeiros: a máfia na voz de 

Leonardo Sciascia. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.37, n. 74, pp. 113-133, 

2017.  

 

POE, Edgar Allan. Os melhores contos de Edgar Allan Poe. Trad. Oscar Mendes e 

Milton Amado. 3. ed. São Paulo: Globo, 1999. 

 

PONTES, Mario. Elementares: notas sobre a história da literatura policial. Rio de 

Janeiro: Odisséia Editorial, 2007. 

 

PROENÇA, Edyr Augusto. Os éguas. São Paulo: Boitempo, 1998. 

 

1911



 

 
 

REIMÃO, Sandra Lúcia. O que é o romance policial. Ed. 2. São Paulo: Brasiliense, 

1983. (Coleção primeiros Passos).   

 

1912



 

 
 

UMA ANÁLISE DA PAISAGEM NAS CANÇÕES DE ZECA PRETO 

Suênia Kdidija de Araújo Feitosa (UFRR)1 

 

Resumo: A proposta deste texto é analisar as representações da pluralidade do Estado de Roraima 

nas canções de Zeca Preto, pois tais representações revelam aspectos da paisagem cultural. Nesse 

sentido, pretende-se identificar de que forma Zeca Preto retrata a diversidade dos aspectos 

naturais e das identidades em suas canções ao empregar, ao mesmo tempo, o olhar da 

contemplação dos elementos materiais e a experiência da convivência nesse lugar de diversos 

contatos, de muitos encontros. 

Palavras-chave: Pluralidade; Roraima; Paisagem; Identidade 

 

 

O Estado de Roraima, de acordo com Magalhães (MAGALHÃES, 2008, p. 25), 

possui uma área física de 224.298,9 km² e está localizado no Hemisfério Norte; ao sul, o 

Estado é cortado pela linha do Equador e tem limites comuns, ao norte, com a Venezuela 

e a República Cooperativista da Guiana; ao sul, com o Estado do Amazonas; a leste, com 

a República Cooperativista da Guiana e com o Estado do Pará; ao oeste, com o Estado do 

Amazonas e com a Venezuela. Diante do exposto, podemos afirmar que a diversidade 

fronteiriça de Roraima revela uma diversidade paisagística e, consequentemente, uma 

diversidade identitária, já que o Estado está em “permanente contato com os estrangeiros 

da vizinhança” (OLIVEIRA; WANKLER; SOUZA, 2009. p. 27), além de receber 

pessoas de várias partes do País, principalmente da Região Nordeste. E, é sobre essas 

duas diversidades – na paisagem e na identidade - que nos debruçaremos para discutir 

sobre suas representações a partir da canção Roraimeira, do poeta Zeca Preto, um dos 

principais representantes de um movimento cultural ocorrido na década de 1980, que 

buscou, entre outros objetivos, discutir a questão da identidade roraimense. A canção de 

Zeca Preto deu nome ao movimento, pois segundo Oliveira; Wankler; Souza (2009), essa 

foi a primeira canção que buscou retratar as identidades locais.  

Torna-se importante ressaltar que entendemos paisagem neste estudo enquanto 

“matriz cultural” (CLAVAL, 1992 apud CORRÊA, 1995, p. 5), pois seus elementos 

“servem como mediação na transmissão de conhecimentos, valores ou símbolos” e dessa 

maneira tem a função de “transferir de uma geração a outra o saber, crenças, sonhos e 

atitudes sociais”. Partindo dessa perspectiva, entendemos que a paisagem, ao transmitir 

conhecimentos, valores e principalmente símbolos, contribui para a construção de 

                                                           
1 Graduada em Letras (UFRR); Mestre em Letras (UFRR); Professora da Escola Agrotécnica da 

Universidade Federal de Roraima. Contato: suenia.kdidija@ufrr.br 
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identidades, pois de acordo com Woodward (WOODWARD, 2000, p. 8), “a identidade é 

marcada por meio de símbolos”. Diante disso, propomos aqui uma discussão sobre as 

representações construídas pelo poeta Zeca Preto acerca da paisagem cultural do nosso 

Estado, evidenciando as relações de interpenetração entre as nossas paisagens físicas e as 

identidades.  

Propomos a divisão deste texto em duas partes. A primeira aborda a paisagem 

física do Estado de Roraima, destacando seus aspectos plurais. A segunda trata das 

representações encontradas na canção Roraimeira acerca da paisagem do Estado 

enquanto “matriz cultural”, analisando nos versos as marcações simbólicas no que tange 

às identidades locais, tendo em vista que, de acordo com Hall (HALL, 1997), as 

identidades devem ser consideradas como construídas no interior da representação através 

de processos culturais. Diante do exposto, compreende-se a produção do Movimento 

Roraimeira como um processo cultural e nesse sentido, um processo que pode contribuir 

para a formação e transformação das identidades, pois, ainda de acordo com Hall (HALL, 

1997, p. 26), “nossas identidades são, em resumo, formadas culturalmente. ”.  

Roraima: nossas paisagens  

Costa e Souza (2005) utiliza a expressão “território alegórico” para descrever a 

diversidade da paisagem do Estado de Roraima. De acordo com o autor, o Estado é 

sancionado assimetricamente por mosaicos que compreendem serras, lagos, florestas de 

altitude, charcos, cerrados, etc. Porém, em relação aos cerrados presentes na paisagem do 

Estado citados por Costa e Souza (2005), Barbosa & Miranda (2005) afirmam que:  

 

No âmbito regional, os termos savana, cerrado e lavrado 

identificam o mesmo tipo paisagístico em Roraima e poderiam 

ser integrados no Bioma do Cerrado brasileiro. Entretanto, por 

definição fitogeográfica, toda esta paisagem faz parte da 

ecorregião das ‘Savanas das Guianas’, que pertence ao Bioma 

Amazônia. Esta diferenciação é importante porque, embora 

ambos [savana e cerrado] possuam a mesma aparência e estrutura 

física, existem especificidades ecológicas e florísticas que 

distinguem as savanas do extremo norte amazônico dos cerrados 

situados em outras regiões do país (BARBOSA & MIRANDA, 

2005, p. 61. grifo nosso).  

 

 Desse modo, Barbosa & Miranda (2005) salientam que existem diferenças entre 

cerrado e savana, apesar das muitas características que os aproximam. Como se nota na 

explicação dos autores, esses dois tipos paisagísticos pertencem a biomas distintos: o 
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cerrado pertence ao Bioma do Cerrado Brasileiro e a savana pertence à ecorregião das 

Savanas das Guianas, que está inserida no Bioma Amazônia. Em vista disso, as 

especificidades ecológicas e florísticas da vegetação aberta do Estado de Roraima são 

denominadas savanas.  

Apesar de a savana ser uma das características principais do nosso Estado, e o 

termo ser muito utilizado por pesquisadores locais e de outras partes do País, Barbosa & 

Miranda (2005) afirmam que esse termo vem sendo substituído por outra palavra: 

 

As formações não-florestais são comumente denominadas por 

‘lavrado’, um termo muito comum entre os habitantes locais e 

que vem sendo utilizado com mais freqüência desde o início dos 

anos 1900 (BARBOSA & MIRANDA, 2005, p. 61. grifo nosso).   

 

É realmente comum no âmbito local a utilização do termo “lavrado” para se referir 

às características naturais do Estado. A palavra está presente no cotidiano de muitos 

discursos dos povos de Roraima, além de se fazer presente nos versos das produções 

poéticas locais.  

 Em relação à diversidade paisagística em Roraima, Barbosa & Miranda (2005) 

ressaltam que “as áreas de savanas também se apresentam em forma de mosaicos” 

(BARBOSA & MIRANDA, 2005, p. 61).  Diante do exposto, nota-se que além do caráter 

plural existente no Estado em relação aos elementos de sua paisagem (savanas, serras, 

lagos, florestas de altitude e charcos), as savanas de Roraima também são diversificadas, 

sendo denominadas de “mosaicos” pelos autores, tendo em vista que existem muitas 

peculiaridades florísticas na extensão das sanavas roraimenses.  

Outro pesquisador que destaca o caráter plural da paisagem roraimense é Guerra 

(GUERRA, 1994, p. 54 apud VERAS, 2009), ao afirmar que a paisagem física de 

Roraima pode ser classificada da seguinte forma: 

   

1) Região do Baixo Rio Branco: caracterizada por apresentar terrenos 

geologicamente recentes e topografia monótona. A cobertura vegetal 

dessa região é de densa floresta do tipo Hiléia. Essa é a única área de 

Roraima que possui os mesmos caracteres da Amazônia, é um 

prolongamento da planície no sentido norte. Trata-se de uma área de 

extração vegetal.  

2) Região do Alto Rio Branco: compreendendo as terras do vasto peneplano 

que está coberto com a vegetação de campos. A topografia também é 

monótona, não apresentando grandes contrastes de altitude.  
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3) Região Montanhosa: constituída pelas serras do sistema Parima-

Pacaraima, isto é, pelas serras que existem ao longo da fronteira com a 

Guiana (GUERRA, 1994, p. 54 apud VERAS, 2009). 

 

Desse modo, são várias as paisagens que podem ser encontradas no Estado de 

Roraima, desde topografias monótonas cobertas por florestas densas até regiões 

montanhosas formadas por grandes e exuberantes serras. E muitos desses “cenários 

vivos” estão representados nos versos da literatura local, principalmente na produção 

lítero-musical do Movimento Roraimeira. Em face disso, as produções poéticas do 

Movimento são terrenos férteis para discussões sobre a nossa paisagem enquanto “matriz 

cultural”, tendo em vista que nessas poesias não encontramos apenas elementos de 

contemplação da paisagem física do Estado, pois em muitos desses versos se fazem 

presentes também representações das identidades locais, que são formadas e 

transformadas pela mediação dos elementos da paisagem natural (além de outros 

aspectos).  

A canção Roraimeira e a representação da nossa “matriz cultural” 

Antes de iniciarmos a discussão sobre as representações construídas pelo poeta 

Zeca Preto na canção Roraimeira acerca da paisagem cultural de Roraima, torna-se 

necessário apresentar o conceito de representação adotado por este estudo. Assim, a 

definição pertinente nesta discussão é a desenvolvida por Silva (2000), que, ao fazer uma 

breve análise do contexto histórico do conceito de representação, conclui que “a 

representação é, como qualquer sistema de significação, uma forma de atribuição de 

sentido” (SILVA, 2000, p. 91). Desse modo, podemos afirmar que a letra da canção 

Roraimeira pode ser considerada como uma forma de atribuição de sentido à identidade 

cultural local à medida que representa os processos de interpenetração entre paisagens e 

identidades, como veremos no decorrer desta segunda parte do texto.  

É pertinente também uma breve contextualização acerca do Movimento 

Roraimeira, para que possamos compreender algumas atitudes estético-culturais 

presentes na canção do poeta Zeca Preto.  

O Movimento pode ser dividido em duas fases: a primeira dedicada “à exaltação 

estética da paisagem natural e das culturas do povo” (OLIVEIRA; WANKLER; SOUZA, 

2009. p. 30), fase fortemente marcada pelo desejo de construção de uma identidade local; 

e a segunda, “voltada para manifestações críticas acerca dos problemas da região”.  
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O poeta Eliakin Rufino, outro importante membro do Movimento, cedeu uma 

entrevista à Revista RAIZ no ano de 2006. Nessa entrevista, Eliakin falou sobre os 

objetivos do Movimento. Desse modo, torna-se proveitoso analisar algumas 

considerações de um dos fundadores do Movimento sobre os principais aspectos 

presentes na produção lítero-musical do Roraimeira:  

Outros artistas, de outras linguagens artísticas, que também 

utilizavam a temática local nas suas obras, se juntaram a nós: 

nasceu aí o Movimento Cultural Roraimeira, inspirado no 

Movimento Modernista e no Movimento Tropicalista, com o 

objetivo de construir uma estética local e começar a esboçar e 

revelar uma identidade cultural para o povo de Roraima. 

 

O poeta Eliakin afirma que o Roraimeira buscou influência no Movimento 

Modernista, que tinha como um de seus principais objetivos a construção de uma 

identidade nacional a partir da diversidade cultural do País. Como é sabido, o objetivo 

principal do Roraimeira também era a constituição de uma identidade (roraimense) a 

partir da diversidade, do “pluralismo cultural” (OLIVEIRA; WANKLER; SOUZA, 

2009).  

Em relação ao Movimento Tropicalista, citado na fala do poeta Eliakin, 

Esperandio (2007) afirma que esse movimento põe em prática a Antropofagia, uma das 

principais correntes do Modernismo e, segundo a autora “um conceito utilizado (...) para 

caracterizar uma atitude estético-cultural de ‘devoração’ e assimilação dos valores 

culturais estrangeiros de forma crítica, valorizando ao mesmo tempo, os elementos da 

cultura nacional” (ESPERANDIO, 2007, p. 18).  Em vista disso, ao se tomar 

conhecimento da inspiração modernista no Roraimeira, compreendem-se muitas das 

atitudes estético-culturais antropofágicas do nosso Movimento, como por exemplo, a 

exaltação da diversidade cultural do Estado por um lado e por outro, a valorização dos 

elementos da cultural local.  

Nota-se, ainda, na fala do poeta a fonte de inspiração para as produções do 

Movimento: “a temática local”. Em face disso, a partir dos elementos da (s) cultura (s) 

roraimense (s), o grupo construiu várias representações da paisagem natural, dos povos e 

de seus costumes, como podemos observar na canção Roraimeira, de Zeca Preto, 

selecionada para este estudo:  
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Te achei na grande América do Sul/ Quero atos que me falem só 

de ti/ Em tua forma bela e selvagem/ Entre os dedos o teu barro, 

o teu chão/ E em tuas férteis terras enraizar/ A semente do poeta 

Eliakin/ nos seus versos inerentes / ao amor/ Aves ruflam num 

arribe musical/Os teus seios grandes serras/ Grandes lagos são 

teus olhos/ Tua boca dourada, Tepequém, Suapi/  Terra do 

Caracaranã, do caju, seriguela/ Do buriti, do caxiri, Bem-Querer/ 

Dos arraiais do meu Hi-fi/ Da morena bonita do aroma de 

patchuli/ O teu importante rio chamado Branco/ Sem preconceito 

de um negro ele aflui/ És Alice nesse país tropical/ De um 

cruzeiro norteando as estrelas/ Norte forte, macuxi, roraimeira/ 

Da coragem, raça, força garimpeira/ Cunhantã  roceira tão 

faceira/ Diamante, ouro, amo-te poeira (Roraimeira, Zeca Preto). 

 

Percebe-se que no primeiro verso da canção, o eu do poema utiliza o verbo 

“achei”, para se referir à sua chegada ao Estado. Nesse sentido, nota-se que Roraima é 

comparado a um tesouro encontrado, pois a expressão “achei” pode ser entendida como 

um modo de traçar um discurso inaugural, uma forma de dar a notícia do achamento, à 

maneira de Pero Vaz de Caminha.  No decorrer da canção, essa interpretação ganha 

fôlego, pois os elementos da paisagem local são exaltados pelo eu do poema: “Em tua 

forma bela e selvagem”. Nesses versos, a beleza da terra é exaltada juntamente com o seu 

aspecto selvagem, o qual podemos relacionar com as florestas presentes na Região do 

Baixo Rio Branco, de acordo com Guerra (1994). 

Na canção, a Região Montanhosa também é representada, o poeta utiliza figuras 

do corpo humano para descrever essa paisagem que lhe inspira o olhar: “Os teus seios 

grandes serras/ Grandes lagos são teus olhos/ Tua boca dourada, Tepequém, Suapi”.  

Portanto, os mosaicos que compreendem serras e lagos também se fazem presentes na 

canção. E, quando o poeta utiliza a expressão “boca dourada” para se referir à 

“Tepequém” e à “Suapi”, verifica-se alusão ao garimpo, pois essas são regiões do Estado 

onde ocorriam atividades mineradoras em busca de ouro e diamante.  

No seguinte verso da canção: “Terra do Caracaranã, do caju, seriguela/ Do 

buriti, do caxiri, Bem-Querer”, estão representadas frutas típicas do Estado e que são 

muito comuns nas áreas de formações não-florestais, ou seja, nas savanas, ou lavrados, 

termo mais utilizado em Roraima, conforme evidenciaram Barbosa & Miranda (2005).  

A representação da paisagem cultural de Roraima é construída por Zeca Preto, em 

Roraimeira, tendo como marca principal o pluralismo. Em vista disso, o poeta exalta a 

diversidade da paisagem do Estado, destacando tanto seus elementos naturais, quanto as 
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suas identidades culturais. Assim, ao analisarmos a canção, notamos a representação de 

três grupos culturais, pois o poeta encontra espaço para representar o pluralismo cultural 

do Estado utilizando-se dos procedimentos de diferenciação entre esses grupos. Sobre 

essa questão, Cuche (2002) faz a seguinte afirmação: “a identidade é uma construção que 

se elabora em uma relação que opõe um grupo aos outros grupos com os quais está em 

contato” (CUCHE, 2002, p. 182). Posto isso, na canção Roraimeira, temos a 

representação de diferentes grupos que convivem e fazem parte da paisagem cultural 

roraimense.  

 A primeira sugestão de identidade cultural representada na canção encontra-se no 

seguinte verso: “Da morena bonita do aroma de patchuli”. Patchuli é uma planta típica 

da região norte, porém, é no Estado do Pará que essa planta se destaca enquanto 

mercadoria cultural, sendo utilizada principalmente na fabricação do famoso Perfume de 

Patchuli e na produção de artesanato. Partindo desse pressuposto, podemos considerar 

que o poeta constrói a representação de uma migrante paraense, uma morena bonita que 

traz em seu corpo a essência de um importante elemento da cultura do Pará. Essa 

interpretação ganha fôlego ao nos remetermos ao Estado de origem do compositor, pois 

Zeca Preto é paraense, assim, é possível pensar que o poeta introduz na canção uma 

representação identitária de sua terra natal, marcando a presença do grupo dos migrantes 

paraenses na paisagem de Roraima.  

A segunda identidade cultural representada na canção pode ser percebida no verso 

que segue:“Norte forte, macuxi, roraimeira”. O termo “macuxi” é frequentemente 

utilizado em Roraima como sinônimo de roraimense, ou seja, para designar todos àqueles 

que nascem no Estado. Todavia, existe outro significado para ao termo, pois Makuxi é o 

nome de uma das principais etnias indígenas do Estado.  

No seguinte verso: “Cunhantã roceira tão faceira”, o poeta utilizou uma palavra 

indígena muito frequente no vocabulário roraimense (e também em outras localidades da 

região norte do País), a palavra cunhantã, que significa moça, na língua Tupi-Guarani e 

dessa forma é utilizada no Estado para se referir às moças em geral, não apenas indígenas. 

Notamos ainda que, ao utilizar o adjetivo “roceira”, o poeta faz alusão à atividade 

econômica básica dos Makuxi, pois, de acordo com Costa e Souza (2005):  

A atividade econômica básica e fundamental entre os Makuxi, 

assim como o é de maneira geral entre as sociedades indígenas 
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situadas nas savanas, é aquela que resulta da prática tradicional 

do cultivo de roças familiares (COSTA E SOUZA 2005, p. 47).  

 

Entretanto, cumpre ressaltar que a prática da roça familiar não é exclusiva da etnia 

Makuxi, conforme explica Costa e Souza (2005), pois é desenvolvida por outras 

sociedades indígenas, além de ser praticada também por sociedades não indígenas que 

habitam Roraima. Portanto, podemos considerar que nesse verso, tanto as indígenas da 

etnia Makuxi como as de outras etnias, além das moças não indígenas que praticam a roça 

familiar, estão retratadas na canção de Zeca Preto. 

O terceiro grupo cultural representado na canção Roraimeira encontra-se no 

verso: “Da coragem, raça, força garimpeira”. O poeta introduz nessas linhas a 

representação do garimpo, que de acordo com Veras (2009), provocou uma mobilidade 

intensa de grupos não indígenas para algumas regiões de Roraima, como as regiões do rio 

Cotingo, Mau, Suapi e Tepequém, no início do século XX. Sobre essa mobilidade, 

Oliveira; Wankler; Souza afirmam que “na década de 1980, (...) a cidade de Boa Vista 

passa a sofrer um ‘boom’ populacional ocasionado pelo significativo fluxo de pessoas 

motivadas pelo garimpo de ouro e o sonho do enriquecimento rápido” (OLIVEIRA; 

WANKLER; SOUZA, 2009, p. 31). Os autores ainda destacam que entre o período de 

1987 a 1990, a população da cidade de Boa Vista quase dobrou, devido ao fluxo 

migratório em busca da garimpagem.  

Então, a partir dessa situação de migração, compreende-se que o garimpo trouxe 

para Roraima uma gama de tradições culturais diversas, colocando em contato várias 

identidades migratórias entre si e com as que já habitavam o Estado. Partindo desse 

pressuposto, ao invés de classificar os garimpeiros enquanto um grupo cultural, seria mais 

interessante classificá-los como um grupo de culturas que transformaram a paisagem 

cultural do Estado de Roraima.   

Posto isso, infere-se que Zeca Preto traz em sua canção a representação que exalta 

a presença do garimpo em Roraima, utilizando-se das palavras “coragem”, “raça” e 

“força” para marcar esse grupo que contribuiu para o pluralismo cultural do Estado.  

A partir de todas as questões discutidas neste texto, podemos considerar a canção 

Roraimeira como uma rica representação da pluralidade do Estado, pluralidade que se 

desenha na canção no que tange à paisagem cultural. Nesse sentido, o poeta Zeca Preto 

exalta a diversidade dos aspectos naturais e das identidades, empregando, ao mesmo 
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tempo, o olhar da contemplação dos elementos materiais e a experiência da convivência 

nesse lugar de diversos contatos, de muitos encontros.  Podemos, ainda, pensar que Zeca 

Preto, talvez involuntariamente, cria um conceito de paisagem, a paisagem plural, da 

mesma forma que a personagem Rita, do conto A Cartomante, de Machado de Assis, 

traduz Hamlet sem saber, conforme nota-se no trecho que segue:  

 

Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra 

do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava 

a bela Rita ao moço Camilo (...). Foi então que ela, sem saber que 

traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa 

misteriosa e verdadeira neste mundo (MACHADO DE ASSIS IN 

COSTA, 2002, p. 237). 

 

 Destarte, sem saber das teorias culturalistas que somente foram mais difundidas 

no Brasil por volta do ano 2000, Zeca Preto já dava indicações de trabalhar a ideia de 

identidade na sua prática poética. Sem conhecimento teórico do que fosse paisagem 

cultural, o poeta, a partir de seus versos, constrói um novo conceito: a paisagem plural, 

que exalta a diversidade dos nossos mosaicos, do nosso “território alegórico”, das nossas 

identidades.  
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TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA: ANÁLISE DO PROCESSO DE 

ADAPTAÇÃO DE UMA OBRA LITERÁRIA PARA A TELEVISÃO EM MAD 

MARIA 

Valderiza de Almeida Alves (UFAM)1 

 

Resumo: Esse artigo objetiva comparar alguns aspectos do romance Mad Maria (1980), de 

Márcio Souza, com a minissérie homônima (2005), de Benedito Ruy Babosa. Através da ótica 

da adaptação abordar o processo de tradução intersemiótica de um livro para o formato de uma 

minissérie. Faço uso do aporte teórico desenvolvido por Julio Plaza (2008) acerca desta 

qualidade de tradução, que se caracteriza como uma interpretação de signos verbais por meio de 

sistemas de signos não-verbais. Alguns componentes textuais da narrativa colaboraram de 

forma decisiva na construção dessa análise: narrador, personagem e tempo.  

Palavras-chave: Tradução Intersemiótica; Adaptação; Mad Maria. 

 

A tradução intersemiótica é um dos campos mais prósperos dos Estudos da 

Tradução. Ela é uma de três categorias criadas por Jakobson (1991), que as classificou 

com base em funções, como segue: i) tradução intralingual, interpretação de signos 

verbais por outros signos da mesma língua; ii) tradução interlingual, interpretação de 

signos verbais por signos verbais de outra língua; e iii) tradução intersemiótica, 

interpretação de signos verbais por signos não verbais e vice-versa. 

Essa categoria de tradução abrange o conhecimento e interpretação de pinturas, 

vídeos, imagens, sons, figuras, dentro outros. Nas palavras de Plaza (2010, p. 14) 

tradução intersemiótica é entendida como “prática crítico-criativa na historicidade dos 

meios de produção e re-produção, como leitura, como metacriação, como ação sobre 

estruturas eventos, como diálogo de signos, como síntese e reescritura da história”. Para 

a professora Thaís Flores Nogueira Diniz (1998, p. 314) tradução intersemiótica é, 

grosso modo, uma transposição de determinado sistema de signos para outro sistema 

semiótico.  

 Quando traduzimos uma obra literária para o cinema, alguns elementos 

específicos da literatura são transformados em outros, especificamente 

cinematográficos. No cinema, esses aspectos seriam, por exemplo, a filmagem, a 

montagem, recursos de iluminação, entre outros. O cinema criou seus próprios métodos 

de narrar, apesar de que isso se deve em grande parte pela ajuda da própria literatura.  

Os debates acerca da adaptação ainda repousam sobre a “fidelidade” ou não à obra 

de partida. A raiz dessa suposta superioridade da literatura em relação ao cinema, 
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segundo Robert Stam (2006, p. 21), diz respeito a uma constelação de preconceitos 

primordiais. Stam resumiu seis preconceitos que ele vê como sendo inconscientes sobre 

as relações entre as duas semioses. O primeiro deles é o preconceito da antiguidade, 

pressuposto de que as artes mais velhas são necessariamente artes melhores. Com isso o 

preconceito aparece quando há uma supervalorização da obra mais antiga em 

detrimento à mais recente. O pensamento dicotômico é o pressuposto de que o ganho do 

cinema constitui perdas para a literatura. De acordo com esse pensamento, o cinema é 

sempre uma versão barata e quando cai no gosto do leitor/telespectador pode acabar 

com a cultura do livro. Há ainda, segundo o autor, o preconceito da iconofobia, que está 

culturalmente enraizado contra as artes visuais, cujas origens remontam não só às 

proibições judaicoislâmico – protestantes dos ícones, mas também à depreciação 

platônica e neo-platônica do mundo das aparências dos fenômenos; o preconceito da 

logofilia, é a valorização oposta, típica de culturas enraizadas na “religião do livro”, a 

qual Bakhtin chama de “palavra sagrada” dos textos escritos; o preconceito da anti-

corporalidade, um desgosto pela “incorporação” imprópria do texto fílmico, com seus 

personagens de carne e osso, interpretados e encarnados, e seus lugares reais e objetos 

de cenografia palpáveis; sua carnalidade e choques viscerais ao sistema nervoso; e a 

carga de parasitismo, preconceito de adaptações, vistas como duplamente “menos”: 

menos do que o romance porque é uma cópia, e menos do que um filme por não ser  um 

filme “puro”. 

Esses preconceitos são verbalizados em termos como “infidelidade”, 

“deformação”, “violação”, “vulgarização” entre outros, uma visão da crítica moralista, 

que sugere que o cinema “faz um desserviço à literatura” (STAM, 2008, p. 19).  

As análises baseadas apenas no grau de “fidelidade” do filme podem neutralizar 

os elementos cinematográficos que diferenciam a linguagem literária, verbal, da 

cinematográfica, predominantemente visual. Ademais é necessário que se ressalte a 

importância de uma perspectiva crítica que leve em conta os elementos específicos da 

linguagem cinematográfica, incluindo elementos como montagem, fotografia, som, 

cenografia, ponto de vista narrativo responsáveis pela construção de significados no 

sistema semiótico compreendido pelo cinema, como endossa Corseuil (2005, p. 296). 

Partindo dessa perspectiva, passaremos a analisar como foram transpostos os 

elementos do romance de Márcio Souza para a minissérie homônima, de Benedito Ruy 
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Barbosa. Os elementos da narrativa – narrador, personagem e tempo – contribuíram 

decisivamente para essa análise. Convido-vos a entrar nessa história e observar os 

efeitos que a adaptação conseguiu ou não criar. 

Narrador  

O narrador é um elemento interno à narrativa responsável pela narração dos 

acontecimentos do mundo ficcional. É consenso entre os teóricos que, dentre os 

elementos constituintes da narrativa, ele é quem organiza e estrutura os demais.  No 

processo de contar estórias, o narrador apresenta e explica os fatos que se sucedem no 

tempo e introduz as personagens (CARDOSO, 2001). O leitor/ouvinte/espectador só 

entende o que está sendo transmitido na estória a partir do que o narrador conta. Dessa 

forma, ele mantém o título de elemento estruturador da narrativa e também de 

confidente, quase um amigo, muito próximo, do apreciador. 

A professora Lúcia Correia Moreira (2006, p. 74) nos lembra que quando o 

narrador conta uma história, ele tem um intuito ou vários: convencer, entreter, justificar, 

exemplificar, entre outros; portanto é importante moldar a “voz” que irá (re) velar as 

intenções inerentes a ela. Assim, no estudo de uma narrativa, entender os caminhos 

utilizados pelo narrador é essencialmente importante. Além disso, faz-se necessário 

compreender as intenções do narrador, uma vez que, dependendo do meio em que ele 

mediará, suas funções se modificarão. 

Em Mad Maria (1980) o narrador é heterodiegético, ou seja, “designa uma 

particular ação narrativa: aquela em que o narrador relata uma história à qual é estranho, 

uma vez que não integra nem integrou, como personagem, o universo diegético em 

questão” (REIS, 1980, p. 254-255). O narrador heterodiegético é conhecido como 

narrador observador ou narrador na terceira pessoa. São duas as características desse 

tipo de narrador: a onisciência (sabe tudo da estória) e onipotência (está presente em 

todos os lugares da história).  

 

Quando a chuva começou a cair [manhã], ele procurou abrigo no oco 

de uma raiz. Encolhido, com o rosto encostado nos joelhos dobrados, 

ele apertava os braços e a escuridão se dissolvia no nada, e só os 

ruídos de chuva e trovões dançavam com todo o portento de forças 

que lhe ultrapassavam. Ele não sentia medo, estava acostumado com 

a fúria da natureza e pensava que ela tinha o direito de se revoltar 

assim pois tinha força. (…) Estava de mau jeito ali naquele oco 

cheirando a terra e madeira apodrecida, um cheiro bom e amigo. 
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Quando a chuva terminasse ele se levantaria e tentaria pegar alguma 

comida dos civilizados. (SOUZA, 2005, p. 109 e 110) 

 

No exemplo acima, extraído do romance histórico Mad Maria, o narrador situa o 

leitor no tempo (momento do dia), apresenta as condições climáticas do espaço onde a 

ação ocorre (“Quando a chuva começou a cair” “… enquanto a tempestade desabava”). 

Ao mesmo tempo, descreve ao leitor, em detalhes, o acontecimento e sua repercussão na 

personagem que o vivenciava; narrando, inclusive, o que se passava em sua cabeça. O 

narrador é onipresente porque encontra-se no espaço e no tempo em que o enredo se 

desenvolve e sabe tudo a respeito daquilo que acontece – as condições climáticas 

daquela cena, como agia a personagem (índio) no local e o que se passava no interior da 

mente dele. O narrador é onisciente porque relata não apenas o que assiste, nem apenas 

as ações da personagem, mas também o que a personagem sente. “Em outras palavras, 

ele sabe mais que os personagens” (GANCHO, 2004, p. 27). Em Mad Maria o narrador 

assume postura neutra e distingue-se do narrador intruso “pela ausência de instruções e 

comentários gerais ou mesmo sobre o comportamento das personagens, embora a sua 

presença, interpondo-se entre o leitor e a história, seja muito clara” (LEITE, 1985, p. 

32).  

Quase tudo neste livro bem que poderia ter acontecido como vai ser 

descrito. No que se refere à construção da ferrovia, há muito de 

verdadeiro. Quanto à política das altas esferas, também. E aquilo que 

o leitor julgar familiar, não estará enganado, o capitalismo não tem 

vergonha de se repetir. (SOUZA, 2005, p.11) 

 

Nesse trecho, observamos a posição neutra do narrador, ele demonstra ter 

conhecimento dos acontecimentos e ações da estória, inclusive como esta termina. 

Porém, mesmo relatando e ordenando os episódios, não toma parte da ação e nem faz 

juízo do narrado. Do mesmo modo que no romance, na minissérie homônima o foco 

narrativo encontra-se na ação, ou seja, o narrador se retrai ao máximo para deixar o 

campo livre às personagens. Por se tratar de uma obra de um meio audiovisual, 

entretanto, a minissérie é narrada visualmente, “por imagens, ao invés de palavras, 

podendo apresentar ainda outras formas de narração, verbais, complementares e 

subordinadas a narração visual (PINNA, p.163). Dentre vários elementos narrativos, em 

Mad Maria, dois foram, essencialmente, cruciais para a estruturação da minissérie, são 

eles: o movimento da câmera e trilha sonora musical.  

1926



 

 
 

O olho da câmera, narrador que relata a matéria narrada visualmente, pode variar 

seu foco narrativo diversas vezes ao longo da mesma minissérie. Em Mad Maria 

(2005), o narrador que sobressai é o do tipo observador e neutro, contudo, por vezes ele 

é também narrador personagem, diga-se de passagem, a primeira cena da trama, 

quando o índio caripuna corre pela floresta. Ao mesmo tempo em que temos uma visão 

de observador da personagem correndo sem rumo na floresta, temos também a visão da 

própria personagem da ação, tentando se desviar dos galhos e folhas que atravessam o 

caminho.  

A trilha sonora e os efeitos sonoros também atuam como narradores. As notas 

angustiantes da música instrumental Os homens e a Floresta desempenham papel de 

narrador ao embalar a vida que levavam os miseráveis trabalhadores na construção da 

estrada de ferro. Enquanto que a melodia adocicada de a Valsa de Luiza entra quando os 

olhares entre a jovem Luiza e o ministro Juvenal de Castro se cruzam. É nesse momento 

que entra a música instrumental com acordes suaves, que servirá de suporte ao narrador 

durante outras cenas que se seguirão e que contam o relacionamento proibido de Luiza e 

Juvenal de Castro. Em se tratando da trilha sonora musical, Moreira (2006, p. 80 e 81) 

ressalta as suas “funções diversas, pode preencher vazios narrativos, como um pano de 

fundo, ou pode assumir especial importância na medida em que acaba por contar a 

história juntamente com os narradores convencionais”. 

Personagem 

A personagem é um ser fictício fundamental para o desenvolvimento de uma 

narrativa. É ela quem anima a ação das estórias, do mesmo modo que, para Aristóteles, 

a alma anima os seres, sendo a essência da vida (PINNA, 2006, p. 176). Cada 

personagem, segundo a ótica do seu criador, tem um papel a ser desenvolvido e uma 

função a ser desempenhada. A professora Cândida Vilares Gancho (2004, p. 14) 

considera que uma personagem “só existe como tal se participa efetivamente do enredo, 

isto é, se age ou fala”. 

Quanto às funções que exercem na organização interna do enredo, segundo 

defende Gancho, são três tipos de personagens identificados em uma narrativa: 

protagonistas, antagonistas e adjuvantes. Passamos a nos concentrar em como essas 

três funções são percebidas em Mad Maria, tanto no romance quanto na minissérie e, 

através da ótica da adaptação, abordar o processo de tradução intersemiótica de um livro 
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para o formato de uma minissérie, evidenciando as transformações na estória e 

entendendo a re-criação das características e das emoções descritas no texto de partida. 

Como estamos lidando com duas semioses, obviamente os artifícios utilizados 

pelo autor e o roteirista, na caracterização das personagens, foram distintos. No 

romance, as características das personagens são delineadas durante a transmissão da 

estória narrada, isto é, durante o processo de narração. Já no cinema/minissérie, a 

narração é feita pelo olho da câmera que mostra – de maneira mais objetiva que as obras 

literárias – os aspectos físicos das personagens e as características que estes evocam. 

Dr. Finnegan é o protagonista do romance/minissérie Mad Maria. O protagonista 

é a personagem principal da estória ou, nas palavras de Brait (2004, p. 89), “aquele que 

ganha o primeiro plano na narrativa”. É curioso o fato que, sendo uma personagem 

protagonista, o autor não tratou de descrevê-la fisicamente (cabelo, olhos, nariz, altura, 

etc). Entretanto, isso não é um problema ao leitor pois, no processo de recepção, esse 

cria um tipo ideal irlandês preenchendo, dessa forma, as lacunas deixadas, 

propositalmente, pelo autor da narrativa.  

Ao longo da narrativa literária vemos descrições de natureza psicológica da 

personagem, que foram tomando formas com o desenrolar da narrativa. Conforme Luiz 

Carlos Maciel (2003, p. 76) “a dimensão psicológica domina a maior parte da produção 

atual […], na qual prevalece o realismo psicológico, que é o estilo vigente nas artes 

cênicas ocidentais desde o século XIX”.  

Na minissérie, as características físicas e as típicas e/ou caricatas que as 

personagens possuem são apresentadas ao apreciador no momento de sua entrada em 

cena, de maneira praticamente imediata. Quando se trata de personagens redondas, 

como Dr. Finnegan, as demais características que essa possui (psicológicas, sociais, 

ideológicas e morais) podem ser apresentadas no mesmo momento de sua entrada ou 

gradualmente, ao longo do episódio em questão ou dos próximos. O que levaria muitas 

páginas de descrição para se tornar imaginável na literatura, basta um take para tornar-

se visível na minissérie (PINNA, p. 221, 222).  

A escolha de certos atores para fazerem esse ou aquele personagem tem a ver com 

o currículo do ator ou escolhas pessoais do diretor do enredo. Os espectadores, 

normalmente, já conhecem os atores que aparecem em cena. Desse modo, toda a 

bagagem que ele traz na sua imagem servirá ao personagem. Há ainda diretores que 
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optam em utilizar atores não profissionais, de maneira que sua imagem será unicamente 

a imagem da personagem para o telespectador.  Na minissérie, Fábio Assunção deu vida 

ao jovem irlandês Richard Finnegan. Ao que tudo indica o currículo do autor, que até a 

época tinha atuado em Meu Bem, Meu Mal (1990) no papel de Marco Antônio 

Venturini; Rei do Gado (1996) como Marcos Mezenga; Celebridade (2003) como 

Renato Mendes, entre outras produções, somado as características físicas, foi 

determinante em sua escolha. 

Em sua jornada, o protagonista “depara-se com inúmeras forças que tentam 

impedi-lo de atingir o objetivo; essas forças traduzem-se na figura do antagonista, que 

não é necessariamente o pior, mas é o que causa ou intensifica a oposição ao 

protagonista” (CARDOSO, 2001, p. 42). O antagonista não tem que ser 

necessariamente uma pessoa, “pode ser o destino, o ambiente, uma instituição ou 

qualquer outro elemento personificado ou personificável” (CARDOSO, 2001, p. 42). 

Em Mad Maria o ambiente (de insalubridade, doenças, calor, medo, solidão, fome, 

cansaço) é o antagonista da personagem principal. Enquanto Finnegan proporciona a 

vida; o ambiente, a morte. 

Com atitudes simples, mas firmes, Finnegan e seus auxiliares enfermeiros Jim e 

Tedd que podem ser apontados como coadjuvantes, pois desempenham no enredo o 

papel de auxiliares do herói, vencem a batalha contra as doenças em Abunã.  

 

Camisa de manga comprida, calça, sapato fechado, chapéu-

mosquiteiro. Era com esses trajes – nada agradáveis para quem 

enfrenta o sol a pino e o forte calor dos trópicos – que o dr. Finnegan 

circulava pela selva. Além de dar o bom exemplo, o encarregado da 

saúde dos operários abusava das recomendações: não dispensar o uso 

de repelentes, sobretudo nos horários de maior contaminação – de 

manhã e ao entardecer –, e sempre ter à mão um comprimido de 

quinina contra a malária. Quem não seguisse esses conselhos, podia se 

preparar para o pior: duas semanas depois de picada, os primeiros 

sintomas da doença apareciam: febre alta, calafrios, dores de cabeça e 

taquicardia. (COHEN, 2005, p. 45) 
  

Alguns aspectos da personagem Dr. Finnegan sofreram modificações quando 

transpostos à tela. E isso é natural! Quando um romance é adaptado, várias mudanças 

serão necessárias, isto ocorre porque alguns componentes do romance não podem ser 

alcançados na tela. Em Mad Maria, a narrativa não enfatizou alguns aspectos da vida 

pessoal do médico, como por exemplo, a sua irmã Nancy, que inclusive contribuiu para 
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sua viagem ao Brasil. Na narrativa textual, a irmã sempre aparecia em seus sonhos, 

quando criança, para brincar com ele. Na narrativa fílmica, não há menção de sua irmã. 

Outro ponto sobre a vida de Finnegan que sofreu modificações quando transposto 

para a telinha foi seu relacionamento amoroso com Consuelo. No romance, Richard não 

parece nutrir sentimento algum pela boliviana, além de sexo. Deixa-a partir sem 

nenhum tipo de remorso. O último capítulo do romance evidencia esse sentimento com 

a seguinte frase: “Finnegan agora sonhava com escorpiões porque não gostava de 

sonhar com Consuelo nem com mulheres” (SOUZA, 2005, p. 451).  

Na minissérie, o roteirista optou por “um final feliz”. Os sentimentos de Finnegan 

por Consuelo eram confusos. A insegurança diante do seu futuro o afligia, o que o fez 

ficar sem tomar decisões. Consuelo o amava e estava esperando um filho, fruto desse 

amor. Um segredo que fora dividido apenas com a Harriet – amiga de Consuelo. 

Temendo atrapalhar os planos dele para o futuro, a pianista foge. Ao descobrir sua fuga, 

Finnegan, desolado, descobre que a amava e põe-se através da moça. Em vão! Ele não 

tinha noção onde ela poderia estar vivendo.  

Passados tempos, Finnegan monta seu escritório em Porto Velho, e recebe a visita 

de um índio Caripuna, que lhe conta que conheceu um menino, chamado Joe Richard, 

que vive com a mãe, uma linda mulher, no meio da floresta, junto com uma tribo 

indígena. Richard tem a certeza de que as pessoas descritas são Consuelo e seu filho. Há 

mais uma passagem de tempo, e a narrativa passa para 2005. Em Rondônia, um guia 

turístico conta a um repórter histórias sobre a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. 

O repórter pergunta sobre o destino do médico americano Richard Finnegan, e o guia 

lhe diz que, segundo a lenda local, Richard se embrenhou no mato atrás de sua mulher e 

nunca mais foi visto. 

Tempo 

Conceituar tempo nunca foi uma tarefa das mais simples. Desde os primórdios, o 

homem tem levantado questionamentos sobre o tempo e seu papel influenciador. 

Discutir essa questão em Mad Maria, no romance e no filme, nos leva a refletir a 

respeito da manipulação do tempo da história pela instância narrativa. O narrador 

precisa utilizar artifícios para criar a ilusão de rapidez ou demora, de continuidade ou 

descontinuidade temporal. 
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Em Mad Maria podemos verificar a apresentação do tempo em variados níveis. A 

começar pelo tempo histórico. A minissérie/livro tem como pano de fundo a construção 

da EFMM que ocorreu entre os anos de 1907 a 1912. No entanto, focaliza um intervalo 

curto do tempo, o verão de 1911 até meados de sua inauguração em 1912. A época em 

que se passa a estória narrada não coincide com o tempo concreto em que a obra e 

minissérie foram lançadas. Estas foram produzidas, respectivamente, nos anos de 1980 e 

2005, sendo seu tempo concreto os séculos XX e XXI. Na minissérie, o tempo 

psicológico das personagens também é percebido.  

A mudança do comportamento de Dr. Finnegan demonstra mais claramente a 

passagem do tempo psicológico. De médico inseguro e inexperiente no início da trama, 

Dr. Finnegan se transforma na cópia fiel do engenheiro Collier, um ser destemido e 

sangue frio que fora corrompido pelo ambiente inóspito, repugnante e pavoroso daquele 

lugar. A transformação psicológica da personagem, em questão, pode ser sentida até 

mesmo em suas vestimentas. No início da trama, para proteger-se dos mosquitos 

causadores de várias moléstias, o médico aparece com “um chapéu esquisito, abas 

redondas onde estava costurada uma rede fina que descia até quase a cintura” (SOUZA, 

2005, p. 25). Já no final do enredo, a personagem se mostra completamente pertencente 

ao meio, com uma camisa suada que ele “mantinha aberta mostrando o peito queimado 

de sol”. (SOUZA, 2005, p. 459). 

Mad Maria é também um romance sobre o tempo e seu papel destruidor. O tempo 

vivido pelas personagens, em alguns momentos, evoca o tédio, decorrente das medidas 

temporais objetivas. Luíza é uma dessas personagens. Ela parece brigar com o tempo 

quando o seu amado, o ministro J.J. Seabra, não vai ao seu encontro, seja na quitanda de 

seus pais – logo nos seus primeiros contatos – ou mesmo na casa do bairro de São 

Cristóvão – lugar onde abrigava a relação proibida entre eles. O tempo à espera do 

amado parece ser uma eternidade, o que causa enfadamento na personagem. Isso 

também acontece com Consuelo que se sente agastada por não poder sair aos domingos, 

em vista de um importante ritual que acontecia nesse dia: o banho coletivo dos 

trabalhadores. As horas de reclusão na enfermaria eram agonizantes e irritadiças, 

pareciam não acabar, até mesmo porque o índio, seu amigo que lhe fazia companhia, era 

também levado para fora para tomar sol. Não obstante a apresentação desse sentimento 
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de tédio, a história como um todo não é longa ou excessivamente demorada dando a 

impressão de tempo vivido pelo leitor/telespectador. 

Benedito Nunes (1995, p. 24), em O tempo na narrativa, observa que “nas obras 

ou nos textos literários dramáticos ou narrativos, o tempo é inseparável do mundo 

imaginário, projetado, acompanhando o estatuto irreal dos seres, objetos e situações”. O 

tempo é apresentado através dos acontecimentos e suas relações, salvo quando 

acontecem sinalizando momentos, fases e expressões temporais. O escritor utiliza 

mecanismos que preenchem uma fase e não a própria fase temporal correspondente.  

Em Mad Maria vemos isso acontecer quando Dr. Finnegan e a bela Consuelo são 

levados em toneis de gordura, assentados sobre o dorso de mulas, pelos trabalhadores 

alemães que pretendiam fugir do canteiro de obras e atravessar a inóspita floresta 

alagadiça do Abunã. O sequestro começou momentos após o almoço, num dia de 

domingo, quando todos estavam descansando.  

No romance, o tempo como durée – o tempo de duração de um fato tal como uma 

versão do tempo concreto interna a narrativa – tem duração de aproximadamente 

dezesseis horas, início da tarde de um dia até o clarear do dia seguinte. O narrador criou 

alguns artifícios que supriram as lacunas temporais para o leitor, como: o flashback de 

Consuelo (no tonel, Consuelo lembra sua infância na Bolívia com seus pais), a 

descrição da vida de Günter (jovem alemão que liderou a fuga), as brigas entre os 

alemães, as descrições minuciosas dos estados físicos dos enclausurados e seus 

desmaios. Todos esses artifícios preencheram um espaço suficiente para dar a impressão 

de passagem de tempo. Passados, pois, os acontecimentos importantes para narrativa, as 

horas seguintes são vencidas em apenas uma frase: “Finnegan abriu os olhos e a luz do 

dia amanhecendo lhe trouxe uma surpreendente esperança” (p. 271). É importante fazer 

com que o leitor sinta essa demora, porque ela aborrece as personagens. 

Renata Pallottini (1998, p. 136) aponta que as passagens de tempo nas telenovelas 

e minisséries se dão no interior do capítulo. Caso forem pequenas, de minutos ou horas, 

as passagens nem são indicadas, emergindo do fluxo dos fatos e assim serão recebidas 

pelo público.  

A vida de um dia inteiro da cidadezinha começa pela manhã, com o 

canto do galo; vê-se um personagem que atravessa a praça, outro que 

entra no trabalho, e a cena seguinte já nos mostra o café da manhã na 

casa do protagonista. A terceira será sobre o acontecimento na igreja 

ou no hotel, e no final do bloco, vê-se que já é hora do almoço: quinze 
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minutos de cenas picotadas em quatro horas de tempo da história, da 

ficção. 

 

Naturalmente, nossa percepção do tempo na minissérie é muito diferente, pois 

esperamos que “coisas aconteçam” mais rapidamente. Em vista disso, o teledramaturgo 

investe em artifícios ou convenções que dão a impressão de passagem temporal. Um 

desses artifícios é a ilusão de simultaneidade “seja quando o tempo da história se 

desdobra no espaço (caso mais próximo de simultaneidade estrita), seja quando o 

enredo se constitui de múltiplas histórias, que se passam em diferentes unidades espaço-

temporais” (NUNES, 1995, p. 51).  

O espectador segue essas passagens sem grandes problemas. As cenas da fuga dos 

alemães, na Amazônia, foram intercaladas às do Rio de Janeiro. O café da tarde entre o 

empresário Farquhar e o Coronel Agostinho seguido do jantar entre o ministro J.J. 

Seabra e Luíza, ocorridos ao mesmo tempo em que Finnegan e Consuelo agonizavam 

em um tonel, dá a impressão de passagem do tempo, e isso confirma o que Pallotini já 

dissera acima. No nosso caso, trinta minutos de cenas picotadas em dezesseis horas de 

tempo da história, da ficção. 

Considerações finais 

O sucesso que as adaptações provocam no nosso âmago é incontestável. Pode ser 

por isso que muitas discussões como essas, descritas acima, ganharam voz e se tem 

perpetuado por largo tempo. Na leitura que se faz de uma obra literária, o cineasta, 

assim como qualquer apreciador, cria e recria à sua maneira, incorporando na nova obra 

elementos que estão ligados às suas convicções pessoais, suas experiências e etc.. 

Apesar disso, houve uma preocupação, na minissérie, em manter-se fiel aos princípios 

que nortearam o autor do romance, Márcio Souza. Dessa forma, o espírito das primeiras 

décadas do século XX e, sobretudo, o olhar crítico do autor em relação a toda malha de 

interesses que estavam por trás da construção da estrada de ferro foram postos em cena 

na tela da TV. Além disso, não ficaram de lado os conflitos íntimos das personagens, 

bem como as referências sociais e políticas da época que vincularam a minissérie ao 

texto matriz inspirador.  
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O LEITOR COMO AUTOR: A RELAÇÃO INTERTEXTUAL ENTRE 

FICCIONES E A ÚLTIMA VIAGEM DE BORGES 
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Resumo: Tem sido cada vez mais comum na atualidade o fato de muitas obras apresentarem 

como proposta estética a reescrita de uma obra já existente, evidenciando, assim, a 

intertextualidade como ato de criação literária. Partindo disso, o presente trabalho tem como 

objetivo analisar a peça teatral A Última Viagem de Borges, de Ignácio de Loyola Brandão, 

buscando evidenciar como ocorre o diálogo intertextual entre a obra de Brandão e os contos 

Funes el Memorioso e La Biblioteca de Babel, inseridos na obra Ficciones (1944), escrita por 

Jorge Luis Borges. Para tanto, utilizaremos como principal base teórica Barthes (1968), 

Foucault (1969), Kristeva (1969), Compagnon (1979) e Hutcheon (1985). 

Palavras-chave: Autoria; Intertextualidade; Autor-leitor  

  

 

A intertextualidade como ato de criação literária  

Na contemporaneidade, já não é novidade o fato de muitas obras serem 

produzidas a partir da leitura feita de outra obra já existente, evidenciando, assim, novas 

significações para um mesmo texto. A esta prática, que teve início, basicamente, com 

Marcel Duchamp através de seus ready-mades e Jorge Luis Borges através de Pierre 

Menard, autor del Quijote, muitos teóricos denominam como apropriação ou 

apropriacionismo, conceito bastante utilizado pelo discurso artístico (desde as 

vanguardas), o qual tem como principal objetivo colocar em questionamento a 

originalidade e ressignificar textos já conhecidos e até aclamados pelo público. 

No campo literário, muitos autores passam a deslocar fragmentos textuais de seu 

local de origem para inseri-los em novas obras, praticando uma apropriação textual. 

Essa prática é exercida pelos novos leitores, os quais leem textos e se apropriam de 

elementos pertencentes a eles, tornando-se autores-leitores. Assim, esses novos autores 

produzem seus escritos partindo de suas experiências literárias, de algo que foi 

produzido por outro, substituindo o ato de criação pelo de apropriação através de uma 

relação intertextual.  

A fim de melhor compreender essas relações estabelecidas entre diferentes textos, 

os estudos da linguagem chegam ao conceito de intertextualidade, sobre o qual se 

debruçam vários teóricos, como Julia Kristeva, que em sua obra Introdução à 

semanálise (1969), introduz o conceito de intertextualidade baseada no dialogismo de 
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Bakhtin. Para Kristeva (2012) “o texto é, pois, uma produtividade (...) é uma 

permutação de textos, uma intertextualidade: no espaço de um texto, vários enunciados 

tomados de outros textos, se cruzam e se neutralizam” (p. 109, grifo da autora). Sendo 

assim, o texto é visto como um diálogo de ideias, um entrelaçamento de vozes que é 

construído a partir de algo que já foi dito por outrem e que se torna neutro, a partir do 

momento em que passa a habitar um outro contexto, de forma intertextual. Assim, “a 

palavra (o texto) é um cruzamento de palavras (de textos), onde se lê, pelo menos, uma 

outra palavra (texto)” (KRISTEVA, 2012, p. 141).  

Destarte, a semioticista firma o conceito de que um texto consiste em um conjunto 

de enunciados entrelaçados e que “todo texto se constrói como mosaico de citações, 

todo texto é absorção e transformação de um em outro texto” (KRISTEVA, 2012, p. 

142). Dessa forma, não existe um texto neutro, puro, totalmente original, pois todo texto 

faz referência a outros textos.  

No percurso das discussões sobre intertextualidade, também podemos citar  

Gerard Genette que em sua obra Palimpsestos: a literatura de segunda mão (1982), nos 

traz algumas noções de intertextualidade e categoriza as relações intertextuais em cinco 

tipos, denominando o que Kristeva intitulou como intertextualidade de 

transtextualidade. Para o autor, a intertextualidade consiste na relação de co-presença 

entre dois ou vários textos, ocasionando na presença efetiva de um texto em outro, ou 

seja, um cruzamento de vozes, de vários textos.  

Vale ressaltar que esse tipo de relação de apropriação textual somente passa a ser 

reconhecido pela crítica e praticado com mais frequência pelos artistas após os 

deslocamentos conceituais em torno do autor, leitor e obra. Na antiguidade, não havia 

um conceito de autor, uma vez que os textos circulavam na sociedade no anonimato e, 

mesmo assim, eram valorizados sem que se questionasse sua autoria, não havendo, 

portanto, a necessidade da inserção da marca do nome do autor. 

Mas, a partir do século XVIII, essa realidade sofre alterações e a função autoral 

passa a ganhar mais visibilidade na medida em que se começa a atribuir aos textos uma 

individualidade em que o autor passa a ser visto como único proprietário de seus 

escritos. O autor, então, é tido como o “pai” de suas obras e todos os textos literários 

que antes circulavam no anonimato, passam a ser questionados no que se refere à 

identidade de seu criador. 
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A partir disso, nasce o conceito romântico de autor, o qual passa a ter propriedade 

particular sobre suas obras e vários direitos autorais sobre elas. No entanto, por meio 

das teorias suscitadas por Barthes e Foucault, que datam das décadas de 60/70, 

percebemos que a figura do autor como um deus único e proprietário de seus escritos é 

totalmente desmistificada, de modo a acentuar a participação do leitor como um 

produtor de sentidos.  Para Barthes, o autor está morto e a partir do momento em que 

escreve, ele perde sua identidade, a escrita anula seu corpo e o autor morre para que sua 

obra seja criada: 

o autor está morto: sua pessoa civil, passional, biográfica, 

desapareceu; desapossada, já não exerce sobre sua obra a formidável 

paternidade que a história literária, o ensino, a opinião tinham o 

encargo de estabelecer e de renovar a narrativa... (BARTHES, 2015, 

p. 35) 
 

Barthes propõe a morte do autor na relação textual afirmando que não é seu corpo 

que fala, mas sim a linguagem, portanto a atenção deve ser voltada ao texto, à 

performance, à linguagem, e não somente ao autor, uma vez que ele é apenas uma 

construção moderna que surgiu em um momento de supervalorização do prestígio 

individual. Afirma: “é a linguagem que fala, não o autor; escrever é, através de uma 

impessoalidade prévia- que não se deve confundir com a objetividade castradora do 

romancista realista-, atingir esse ponto em que só a linguagem age ‘performa’ e não 

‘eu’”. (BARTHES, 2004, p. 59) 

Essas ideias expostas por Barthes influenciaram outros intelectuais a refletirem e 

se posicionarem sobre a figura do autor, como é o caso de Michel Foucault, que em seu 

texto O que é um autor? (1969), aponta diferenças entre o nome do autor e o nome 

próprio, assinalando que o nome do autor não é um nome próprio como os outros, pois 

“a ligação do nome próprio com o indivíduo nomeado e a ligação do nome de autor com 

o que ele nomeia, não são isomorfas, nem funcionam da mesma maneira.” 

(FOUCAULT, 2009, p. 272). O autor exemplifica:  

Se eu descubro que Shakespeare não nasceu na casa que hoje se 

visita, eis uma modificação que, evidentemente, não vai alterar o 

funcionamento do nome do autor. E se ficasse provado que 

Shakespeare não escreveu os Sonnets que são tidos como dele, eis 

uma mudança de um outro tipo: ela não deixa de atingir o 

funcionamento do nome do autor. (FOUCAULT, 2009, p. 272-273).     
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Dessa forma, podemos perceber que o nome do autor está atrelado a sua obra e 

remete a várias significações e expectativas dentro do texto, sendo assim, o nome do 

autor não se refere a uma pessoa física, mas sim a um conjunto discursivo. Dessa 

maneira, mencionar o nome de um autor equivale a uma descrição de um conjunto de 

obras e essa função de autor surge quando se passa a atribuir ao autor um determinado 

número de textos que o identificam.  A partir disto, Foucault destaca a função autor, que 

não é nem a figura do narrador, nem a do escritor, uma vez que “não remete pura e 

simplesmente a um indivíduo real, ela pode dar lugar a vários egos, a várias posições-

sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar.” (FOUCAULT, 2009, 

279-280). 

A partir dessas discussões, podemos perceber que o conceito de autoria é 

ressemantizado e a figura do autor não está mais relacionada com a criação e a 

originalidade, uma vez que o autor não é mais visto como o “pai” do texto e o texto não 

é mais tido como uma unidade fechada de significação, sendo, portanto, concedida ao 

leitor a liberdade de lê-lo, interpretá-lo, ressignificá-lo, reescrevê-lo e recriá-lo. Assim, 

o autor renasce, mas agora como um articulador, aquele que cria a partir de outras 

criações, tornando-se, então, um autor-leitor. 

O autor, agora mais livre para percorrer a biblioteca, promove em seu texto 

literário e de forma metaficcional questionamentos em torno da criatividade e 

originalidade dos textos, trazendo discussões sobre autoria e criação. As experiências 

intertextuais passam pela seleção de fragmentos de outros textos já existentes, que são 

apropriados, ressignificados e inseridos em outro texto, sob outra autoria. Essa técnica 

de reescrita é bastante utilizada pelos escritores da atualidade, que elaboram seus 

escritos a partir de suas experiências como leitores, promovendo uma relação 

intertextual que pode ocorrer por meio de paródia, pastiche, citações, paráfrase, etc. 

Dessa maneira, o ato de criação que está por trás desses procedimentos desestabiliza o 

conceito romântico de autor original e coloca em cena uma nova forma de produzir 

literatura.  

Funes e bibliotecário como personagens de Loyola Brandão  

A última viagem de Borges (2005) é uma peça teatral escrita por Ignácio de 

Loyola Brandão, escritor e jornalista, nascido em Araraquara-SP, o qual possui uma 
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vasta produção literária, incluindo romances, contos, crônicas, peças teatrais e 

biografias. 

O autor elegeu como protagonista da peça teatral A última viagem de Borges, 

Jorge Luis Borges (1899-1986), um dos mais importantes escritores argentinos do 

século XX, que influenciou de forma decisiva a ficção argentina e ocidental e que, por 

isso, tornou-se um personagem assíduo de diversas obras artísticas contemporâneas, 

sobretudo obras literárias.  

A trama gira em torno de Borges, personagem que perde uma palavra 

(considerada por ele a palavra perfeita) e, para tentar recuperá-la, organiza uma 

“expedição” à biblioteca de Babel (lugar criado por Jorge Luis Borges em um de seus 

contos). Para acompanhá-lo nesta jornada, o protagonista convida Richard Francis 

Burton, personagem histórico, o qual traduziu para o inglês as obras As mil e uma 

noites, Kama sutra e Os lusíadas. Convida, ainda, personagens literários, como Funes, 

criado por Borges em seu conto, Funes, el memorioso, e o bibliotecário imperfeito, 

também criado por Borges no conto La biblioteca de Babel, ambos pertencentes à obra 

Ficciones (1944). Além disso, Sherazade, personagem de As mil e uma noites, coleção 

de histórias e contos populares, também participa da viagem de Borges e seus amigos.  

Como visto, na peça teatral de Brandão temos entre os personagens Funes, o qual 

é descrito pelo autor apenas como “personagem de Borges no conto ‘Funes, o 

memorioso’” (BRANDÃO, 2005, p. 15). Funes, el memorioso de fato é um conto 

escrito por Jorge Luis Borges, publicado em 1944, na obra Ficciones. O conto narra a 

história de Ireneo Funes, um jovem de 19 anos que, após cair de um redomão, fica 

paraplégico e adquire uma memória prodigiosa. O personagem adquire a capacidade de 

recordar-se de tudo, de catalogar todas as imagens vistas em sua memória, assim como 

se recordava minuciosamente de todas as vezes que havia percebido tais detalhes: 

Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 

1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en 

pasta española que sólo había mirado una vez (…) Podía reconstruir 

todos los sueños, todos los entre sueños. Dos o tres veces había 

reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada 

reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: "Más recuerdos 

tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que 

el mundo es mundo". (BORGES, 1974, p. 488)  
 

Funes ficou irremediavelmente preso ao seu calabouço de detalhes e, em vez de 

tornar-se um gênio, um grande sábio (como se supõe ser quem tem uma memória 
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eficiente), o personagem tornou-se incapaz de refletir e abstrair as informações. Sua 

memória somente registrava tudo o que lhe ocorria, sem dar espaço a um real raciocínio 

dessas recordações armazenadas, uma vez que “pensar es olvidar diferencias, es 

generalizar, abstraer”. (BORGES, 1974, p. 490).  

Na peça teatral de Loyola Brandão, Funes, juntamente com Sherazade e Burton, é 

escolhido por Borges para acompanhá-lo na viagem até a Biblioteca de Babel, em busca 

da palavra perfeita. Com isso, podemos perceber que Loyola Brandão se apropria do 

personagem de Borges, Funes, destacando-o de seu local de origem (a obra Ficciones), 

para inseri-lo em sua peça teatral, praticando assim, uma relação intertextual mediada 

pela citação e pela paródia. 

O autor “recorta” o personagem de dentro da obra de Borges e o “cola” em sua 

peça teatral, ou seja, ele extrai o texto de seu âmbito original, se apropria e o reproduz 

em sua obra, praticando um ato de citação, posto que “a citação representa a prática 

primeira do texto, o fundamento da leitura e da escrita: citar é repetir o gesto arcaico do 

recortar-colar” (COMPAGNON, 1996, p. 41). 

Dessa forma, temos a citação de Funes na peça teatral de Brandão. O autor cola 

em sua obra um personagem que foi criado por outro autor, o que resulta em um 

processo de citação, embora não ocorra em sua forma tradicional (contendo fragmento + 

aspas + paginação). Com isso, Brandão une o ato de leitura ao de escrita, uma vez que 

ele leu o conto de Borges e, a partir disto, produziu sua narrativa, recortando o 

protagonista do conto e inserindo-o em sua obra para contracenar com seu criador, neste 

caso, Borges. 

Além disso, Brandão também utiliza o recurso paródico, uma vez que além de 

citar o personagem em sua história, isto é, apropriar-se dele, o autor também acrescenta 

outros detalhes à sua vida, ou seja, repete aquele personagem em sua obra, mas essa 

repetição é mediada pela diferença, pois Loyola Brandão traz outras funções para Funes 

e utiliza esse personagem para dar outro rumo a sua história, não se limitando ao enredo 

apresentado por Borges em seu conto.  

Dessa maneira, Funes é recriado por Brandão. Na peça teatral, o personagem 

passa a ver sua história com mais criticidade, uma vez que em alguns momentos da 

narrativa, Funes critica seu criador e sua história, apresentando-se muitas vezes 

insatisfeito com os acontecimentos ocorridos com ele no conto de Borges. Além disso, 
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quando Borges o convida para realizar a viagem até Babel, Funes, inicialmente, se 

recusa a ir: “FUNES- Eu? Mas eu não quero voltar a Babel. Não quero mais viver lá” 

(BRANDÃO, 2005, p. 35). Assim, percebemos que esse Funes apresentado por 

Brandão consiste em alguém com mais senso crítico que o Funes que é apresentado no 

conto borgeano.  

Ademais disso, nessa obra, Funes tem plena consciência de que é um personagem 

criado por Borges e deixa isso bem claro em algumas de suas falas: “FUNES- [a 

Borges] Não mando em mim, sou apenas um personagem! Que culpa eu tenho se você 

me fez desse jeito, sem memórias próprias. Vou fazendo o que me pedem, sou assim.” 

(BRANDÃO, 2005, p. 72). E em outro ponto da peça, vemos que Funes demonstra 

satisfação ao ser inserido nessa nova história, uma vez que ele adquire certa liberdade e 

vive aventuras, as quais ele não viveu no conto de Borges, simplesmente por não 

conseguir esquecer-se de nada. Vejamos: “FUNES – (...) De uns tempos para cá, há 

momentos em que posso viver por mim mesmo. Faço o que quero, posso fazer o que 

quiser. Não estou preso mais a sua história, não sou prisioneiro do seu conto.” 

(BRANDÃO, 2005, p. 73). 

Assim, percebemos que Brandão utiliza Funes para demonstrar esse procedimento 

de recorte e colagem e, além de utilizar em sua obra um personagem já existente no 

mundo fictício, o autor inclui elementos distintos dos elementos apresentados no texto 

do qual o personagem foi extraído, o que nos remete à teoria da paródia proposta por 

Hutcheon, na qual a autora defende que a paródia consiste na prática textual de 

repetição com diferença, de recorte, de recontextualização. Dessa forma, temos como 

resultado uma duplicação textual, dois textos, um espelhado no outro, um apresentando 

traços do outro, apesar de ambos conterem elementos distintos. Como nos afirma 

Hutcheon (1985), um texto paródico consiste em uma síntese formal, uma 

“incorporação em si mesmo de um texto que lhe serve de fundo, mas o duplicar textual 

da paródia tem por uma função assinalar a diferença.” (p. 73).  

Além disso, a reescrita de Brandão apresenta um caráter crítico em relação ao 

texto original. Loyola concede um empoderamento ao personagem, evidenciando que 

ele não está mais subordinado a Borges, ou seja, Funes está em outra obra, pertencente a 

outro autor, logo ele se torna o que seu novo autor desejar. Assim, temos um elemento 

crítico que também é uma característica da paródia, a qual “tem a vantagem de ser 
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simultaneamente uma recriação e uma criação, fazendo da crítica uma espécie de 

exploração activa da forma.” (HUTCHEON, 1985, p. 70). Dessa maneira, ao recriar o 

texto de Borges, Brandão inclui elementos críticos em relação ao texto original, criando 

algo novo, composto por novas características e ideais que contrapõem a primeira 

produção, praticando, assim, um exercício crítico. Como nos afirma Hutcheon (1985), 

esse recriar com diferença crítica faz parte de um desafio pós-estruturalista 

contemporâneo que vê o sujeito leitor como fonte individual de sentido, o que nos 

remete a teoria de Barthes (2004), na qual o autor é morto e o leitor passa a ser visto 

como aquele a quem se destina a escritura, aquele que a lê, a compreende e a recria à 

sua maneira.  

Desse modo, nesta peça teatral, constatamos uma duplicação textual mediada pela 

citação e pela paródia. Assim, neste novo texto, Loyola Brandão dá voz a Funes, um 

personagem criado por outro, além de fazê-lo contracenar com seu próprio autor, 

Borges. Com isso, vemos que a obra de Brandão é uma “escritura-réplica de um outro 

(de outros) texto(s)” (KRISTEVA, 2012, p.176). Segundo Kristeva (2012), a linguagem 

poética é um diálogo de dois discursos, dessa forma, um texto entra na rede de 

escrituras, é lido, relido e reescrito, resultando em um novo texto, assim, todo texto é 

produto do que foi lido por seu escritor, o que torna, neste caso, o texto uma escritura-

leitura e Loyola Brandão um autor-leitor.  

Na peça teatral de Brandão temos outro personagem que provém de uma obra 

borgeana: o Bibliotecário Imperfeito. Este é descrito por Brandão como “guardião da 

Biblioteca de Babel (citado dentro do conto ‘A Biblioteca de Babel’. Para Borges, o 

homem é o imperfeito Bibliotecário)” (BRANDÃO, 2005, p. 15). Na narrativa de 

Brandão, esse personagem vive na Biblioteca de Babel sendo guardião de tudo que há 

dentro dela, além de controlar a entrada de pessoas na biblioteca. Quando Borges e seus 

amigos chegam até o local, o bibliotecário imperfeito é a primeira pessoa com quem 

eles mantêm um diálogo, na tentativa de poderem entrar efetivamente na incrível 

biblioteca e recuperar a palavra perdida. Aqui, temos uma intertextualidade explícita, 

posto que já na descrição do personagem, Brandão afirma que este se trata de um 

personagem borgeano e nos apresenta o título do conto do qual o ser de ficção é 

extraído (assim como fez no caso de Funes), com isso, já podemos notar a co-presença 
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entre os dois textos, que como afirma Genette (2006), consiste na presença efetiva de 

um texto em outro isto é, no entrelaçamento entre textos.    

De fato, o personagem foi extraído do conto La biblioteca de Babel, narrativa 

presente na obra Ficciones. O conto é narrado em primeira pessoa por um bibliotecário 

que descreve minuciosamente o seu universo: A incrível Biblioteca de Babel, composta 

por um número infinito de galerias hexagonais e que abriga todos os livros possíveis, 

todas as coisas que forem possíveis imaginar e expressar em todos os idiomas: 

(…) la Biblioteca es total y (…) sus anaqueles registran todas las 

posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos 

(número, aunque vastísimo, no infinito) o sea todo lo que es dable 

expresar: en todos los idiomas. Todo: la historia minuciosa del 

porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la 

Biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la 

falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo 

verdadero, el evangelio gnóstico de Basilides, el comentario de ese 

evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio... 

(BORGES, 1974, p. 467-468) 
 

Loyola Brandão, a partir de sua leitura deste conto, insere o bibliotecário de La 

biblioteca de Babel em sua narrativa, além de citar este lugar em sua obra e fragmentos 

do conto, os quais servem para descrever a biblioteca. Brandão, então, recorta o lugar 

que é descrito pelo narrador do conto de Borges de seu local de origem e o cola em sua 

peça teatral, reescrevendo uma nova história em torno da famosa biblioteca imaginada 

por Borges. Esse lugar passa a ser uma peça chave na narrativa de Brandão, uma vez 

que consiste no destino final da viagem de Borges e seus amigos. Burton sugere a 

Borges a viagem até a biblioteca de Babel, acreditando encontrar nela a palavra perfeita 

do escritor argentino: 

BURTON- Não se preocupe. A palavra está lá. Seja ela qual for! Está 

lá! 

BORGES- Lá? Onde? 

BURTON- Na Biblioteca de Babel, claro! (...) Você criou, foi quem 

construiu, colocou tudo lá. Todas as palavras de todos os textos, todos 

os livros, tudo o que se escreveu no mundo. (BRANDÃO, 2005, p. 

26) 
 

E assim, os personagens seguem viagem até a Biblioteca, onde encontram o 

Bibliotecário Imperfeito. O escritor paulista recorta o personagem bibliotecário do conto 

de Borges e também o insere na peça teatral, chamando-o de bibliotecário imperfeito, 

adjetivo utilizado para demonstrar a incapacidade desse bibliotecário de conseguir ter 

acesso a tudo o que há dentro da biblioteca onde trabalha.  
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Desse modo, o bibliotecário da obra de Borges passa a fazer parte da obra de 

Brandão. O personagem que antes fazia parte de um conto de Borges e tinha como 

função cuidar da biblioteca de Babel, agora é colado em A última viagem de Borges e 

permanece com as mesmas funções: o bibliotecário imperfeito continua sendo 

responsável pela biblioteca de Babel, como seu guardião. Inclusive, esse guardião passa 

a contracenar com seu criador, Jorge Luis Borges, e tenta impedi-lo de entrar na 

biblioteca para encontrar a palavra, afirmando-lhe que há regras a serem seguidas e que 

Borges deverá seguir um certo protocolo para poder ter acesso à biblioteca: 

“BIBLIOTECÁRIO IMPERFEITO- (...) Há um ritual a cumprir e normas a serem 

seguidas. Conhecem as regras?” (BRANDÃO, 2005, p. 60). 

Dessa maneira, é perceptível que Loyola produz sua narrativa teatral a partir da 

leitura que fez de mais uma obra de Borges, La biblioteca de Babel. Assim, o autor 

pratica um ato de citação, ao colocar esse personagem já existente na literatura em uma 

nova narrativa. Com isso, temos o resultado das leituras de Loyola Brandão, o qual se 

apropria de um personagem de um conto de Borges, conto este que foi lido e 

consequentemente reescrito por ele, resultando em processo de citação que, como 

afirma Compagnon (1996), é uma marca de leitura. Dessa forma, Loyola Brandão une a 

leitura à escrita, que somadas resultam na reescrita de um texto que traz rastros do seu 

texto primeiro.  

Além disso, Loyola Brandão insere fragmentos do conto de Borges, para compor 

as falas do bibliotecário imperfeito. O escritor faz isso e inclui as referências 

bibliográficas no final da fala, como em um trabalho científico. Esses fragmentos são 

marcados por aspas e o autor apresenta o nome da obra e o número da página em que o 

fragmento textual está contido (esse procedimento compõe praticamente toda a narrativa 

teatral), evidenciando, assim, uma intertextualidade explícita, que ocorre de forma mais 

literal, sendo, portanto, uma prática tradicional de citação, como nos afirma Genette 

(2006). Vejamos:  

BIBLIOTECÁRIO IMPERFEITO- Será que sabe, então que aqui 

existem normas, regulamentos, instituições. Aqui se podem ver 

“discrepâncias, escadas, galerias hexagonais, poços de ventilação, 

longas prateleiras. (...) Deparamos com escadas sem degraus, degraus 

sem escadas, cômodos desiguais, ainda que semelhantes (...). Milhares 

de livros sem páginas, páginas sem letras, escritas sem palavras” (A 

Biblioteca de Babel, OC I, p. 516)” (BRANDÃO, 2005, p. 63).  
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Dessa maneira, vemos que Loyola Brandão se apropria de alguns aspectos da obra 

borgeana: seu personagem, o local de trabalho desse personagem e fragmentos textuais 

do conto, os quais são utilizados para descrever esse local. Com isso, como dito a priori, 

Brandão inicia um processo intertextual, uma vez que sua obra é construída por um 

mosaico de citações, isto é, aquilo que foi absorvido de outro texto, o que para Kristeva 

(2012) resulta em uma intertextualidade. Assim, Brandão, mais uma vez, nos evidencia 

seu comportamento de autor-leitor, isto é, aquele que produz sua obra a partir de suas 

leituras, reescrevendo, recontextualizando e reiventando, de maneira a deixar claro ao 

leitor que “escrever, pois, é sempre reescrever” (COMPAGNON, 1996, p. 41).  

Considerações Finais  

A partir das análises elaboradas acerca da obra A última viagem de Borges (2005), 

podemos perceber que questões que envolvem o processo criativo são debatidas de 

forma metaliterária a partir das obras de Jorge Luis Borges. Como visto, as obras 

borgeanas são utilizadas por Brandão para compor sua narrativa, posto que o escritor 

paulista escreve sua peça teatral se apropriando de personagens e textos pertencentes à 

Jorge Luis Borges, de modo a suscitar debates acerca dos conceitos de autoria e 

originalidade.   

Podemos perceber que os personagens compilados por Brandão têm relação com 

o fazer literário. Cada personagem inserido na peça teatral tem uma função no que se 

refere à produção literária e o escritor os insere em sua narrativa a fim de evidenciar um 

debate metaliterário, dando ênfase ao trabalho de Jorge Luis Borges, uma vez que ele 

insere o escritor argentino, dois de seus personagens e vários fragmentos de textos 

borgeanos em sua trama. Com esse jogo intertextual promovido por Brandão, o autor 

possibilita uma aproximação entre seus leitores e a poética borgeana, além de 

homenagear Jorge Luis Borges, uma vez que ao ficcionalizá-lo, Brandão alimenta a 

ideia de Borges como um mito e o faz reviver dentro da literatura contemporânea. 

Desse modo, percebemos que o primeiro conceito de autoria sofre alterações ao 

longo do tempo, uma vez que, na contemporaneidade, a autoria não é mais exercida a 

partir da criação, mas sim da apropriação, como vimos na obra de Loyola Brandão, na 

qual temos o leitor de Borges (Loyola Brandão) tornando-se um autor-leitor, uma vez 

que, a partir de suas experiências de leitura das obras borgeanas, ele tem acesso às 

práticas literárias que Borges exerce, seus debates acerca de autoria e originalidade, 
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além de suas metáforas literárias, e, a partir disto, produz sua obra, jogando com o 

processo de criação literária, assim como Borges.  Isso acentua a importância do papel 

do leitor dentro da literatura e nos remete às afirmações de Roland Barthes, as quais 

isentam o autor de ser o único proprietário de sentidos do texto e exalta o leitor como 

figura chave na compreensão das obras. Dessa forma, o leitor absorve os sentidos dos 

textos e passa a reproduzi-los à sua maneira, de modo a demonstrar uma distinta forma 

de produção literária. 
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A PROJEÇÃO DO “TU” E DO “EU”: AS VOZES DE JOANA EM PERTO DO 

CORAÇÃO SELVAGEM, DE CLARICE LISPECTOR 

 

Erenil Oliveira Magalhães (Unemat/PPGEL)1  

Bruna Marcelo Freitas (Unemat/PPGEL)2 

 

Resumo: Esse estudo tem por objetivo analisar as alternâncias de vozes que constroem a imagem 

da personagem Joana no romance Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. Para tanto, 

valemo-nos das teorias que discutem elementos estruturais da narrativa. No romance de Lispector, 

a imagem da protagonista é construída por meio da alternância das vozes de Joana e a voz do 

narrador, já que a narração oscila entre primeira e terceira pessoas. Essa troca de vozes explicita-

se principalmente pelo uso dos pronomes “eu” e “tu”.  Joana progride para um caminho de 

autoconhecimento, que oscila entre uma forte tendência à instauração do caos e, 

concomitantemente, à construção de um caminho para uma forma de libertação. 

Palavras-chave: Vozes do Romance; Teoria da Narrativa; Perto do Coração Selvagem; Clarice 

Lispector.  

 

Em Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, a imagem da personagem 

principal é construída por meio da alternância das vozes de Joana, a personagem principal, 

e do narrador, já que o romance oscila entre a narração em primeira e terceira pessoas. 

Busca-se compreender essa alternância de vozes que se estabelece nos movimentos de 

autoconhecimento da protagonista, Joana. Essa personagem, que é também a narradora, 

assume determinadas posições que apontam para a existência de uma forte tendência à 

instauração do caos, nas diferentes fases de sua vida, e, concomitantemente, para a 

construção de um caminho como forma de libertação. 

Esse caos e essa libertação estabelecem-se de diversas formas, à medida que a 

personagem se percebe no mundo e na sua forma de interagir com ele e à medida que 

ganha uma percepção de si mesma. As diferenças estabelecidas entre o narrador e o 

mundo que lhe é apresentado implicam diversos posicionamentos no decorrer da 

narrativa. Nesse movimento de alternância de posicionamentos, por meio da memória e 

dos fluxos de consciência, são contrapostas várias fases da vida de Joana. Por exemplo, 

as lembranças vivenciadas pela personagem menina contrapõem-se às lembranças da vida 

adulta.  Por meio dessas lembranças, a personagem compreende o que foi sua vida. Há 

também certo distanciamento entre Joana e o mundo que se apresenta a ela. A personagem 
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desconhece-se a si mesma e desconhece também o mundo. Esse desconhecimento precisa 

ser superado para se chegar à essência do ser, ou seja, para se chegar ao sentido da 

existência. Trata-se de um encontrar-se e de um descobrir-se. 

Em todas as fases da vida da protagonista, retratadas no decorrer do romance, 

transparece a ideia de que a personagem busca incessantemente conhecer-se. No entanto, 

ela só se apercebe desse movimento de autoconhecimento gradativamente. Nessas 

tentativas, irrompem frustrações e, ao mesmo tempo, um fortalecimento da personagem: 

Joana finalmente assume a sua voz, toma uma posição e se projeta no outro para que sua 

voz apareça. 

 

As projeções do “tu” e do “eu” 

 

Apesar de Joana limitar-se geograficamente a um espaço reduzido, ela consegue 

extrapolar esse espaço, descobrindo-se por meio das suas experiências de vida. Isso é 

anunciado nas primeiras palavras da obra: “é espaço concebível sem limites, sem 

fronteiras” (LISPECTOR, 1990, p. 9).  A busca da personagem pelo seu “eu” é transversal 

ao romance. Em diferentes momentos, presenciamos também a descoberta de si mesma e 

o “eu” projetado no outro. O romance é polifônico no sentido em que as vozes de Joana 

são diferentes e se alternam. Ainda na parte inicial, é possível perceber pistas de que a 

narrativa caminha nesse sentido. Como afirma Tacca (1978, p. 61), “o mundo do romance 

é, basicamente, um mundo insólito. Mundo cheio de vozes, sem que uma só seja real, sem 

que a única voz real do romance revele sua origem”. 

A voz da personagem é delimitada de acordo com a perspectiva adotada. Interessa-

nos entender como isso se dá a partir do lugar de fala de Joana, esse lugar no qual 

personagem e narrador se entrecruzam, considerando que “narrador e personagem são 

essencialmente seres de papel” (TACCA, 1978, p. 67). Na apresentação do romance, 

somos confrontados com a seguinte passagem sobre Joana: 

 

Busca ser parte de um todo, como se viver como se viver fosse em 

permanência manter-se na vibração própria à experiência mística, como 

se um simples abrir de olhos fosse um ato sagrado.  E é a sacralidade 

da existência, a revelação de cada instante que faz de Joana um 

personagem grave, solitário e feliz (LISPECTOR, 1990, p. 10). 
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Essa descoberta ou a tomada de consciência se dá por meio de flashbacks “como se 

fosse[m] a transcrição de um sonho sonhado em outra vida” (LISPECTOR, 1990, p. 10). 

Trata-se de um procedimento característico da produção literária de Lispector. À medida 

que o romance avança, surge uma identificação do leitor com a personagem, uma vez que 

o tom intimista da narrativa remete a situações universais, que todos já vivenciamos no 

nosso cotidiano. Assim, Joana torna-se espelho de muitas outras “Joanas”. Conforme 

afirma Bakhtin (2002, p. 134), uma característica importante do gênero romanesco reside 

no fato de que, nesse gênero, o homem “é essencialmente o homem que fala; o romance 

necessita de falantes que lhe tragam seu discurso original, sua linguagem”. 

Perto do Coração Selvagem divide-se em duas partes e, em cada uma delas, Joana 

vai assumindo posições diferentes em relação a ela mesma. Da infância à vida adulta, ela 

narra a sua história por meio dos fluxos de consciência, alternando entre a primeira e a 

terceira pessoas. Na primeira parte do romance, nas lembranças da sua relação com o seu 

pai, já fica evidente o distanciamento e incompreensão entre ambos. Aquilo que Joana 

expressava ao pai e às pessoas em geral, no fundo, não era o que realmente sentia: “tudo 

o que mais valia exatamente ela não podia contar. Só falava tolices com as pessoas [...], 

tinha alguma dor e se enquanto doía ela olhava os ponteiros do relógio iam passando e 

dor continuava doendo” (LISPECTOR, 1990, p. 22).   

Nas palavras do pai da personagem, ninguém, além da própria Joana, poderia 

assumir uma postura de intervenção: “mas ninguém pode fazer alguma coisa pelos outros, 

ajuda-se” (LISPECTOR, 1990, p. 24). Ao mesmo tempo, o pai via a narradora como um 

ser indefeso e incapaz: “anda tão solta a criança magrinha e precoce [...]. Um ovinho vivo. 

O que vai ser de Joana?” (p. 24). A personagem via-se como alguém que simbolizava 

somente coisas ruins. Na sua tomada de consciência, por alguns momentos, ela se vê 

mergulhada em toda a maldade do mundo: “nem o prazer me daria tanto prazer quanto o 

mal [...]. Sentia dentro de si um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo e 

de vitalidade” (p. 25). Aqui percebemos a posição de terceira pessoa, mas com a projeção 

do outro para representar o eu.  

Na relação “eu” e “tu”, os fios da narrativa vão se entrelaçando, nas idas e vindas 

resgatadas pela memória. Em tudo que cercava o mundo de Joana e por meio de suas 

indagações, percebe-se a busca incessante pelo seu verdadeiro “eu”.  Constrói-se, assim, 

para o leitor, um ponto de vista duplo: um, caracterizado pelo uso do pronome pessoal 
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“ela”, que opera como termo anafórico para Joana; e outro, correspondente à narração em 

primeira pessoa. O romance é narrado ora em terceira pessoa, ora em primeira. Esse duplo 

ponto de vista e as intermitências da primeira pessoa privilegiam uma mundivisão 

heterodoxa e plural, “visto através de uma protagónica” (TACCA, 1978, p. 27). Joana dá 

expressão às inquietações de sua vida. Nessas inquietações, ora se encontra, ora se perde 

de si mesma. A personagem questiona-se, mas ao mesmo tempo tem medo do que pode 

descobrir acerca de si mesma nesse movimento da menina à mulher, que aos poucos toma 

consciência do seu lugar por meio das vozes que entrelaçam. 

Nota-se, no romance, a projeção do “tu” para falar do “eu”. Por outras palavras, a 

voz do narrador constrói a imagem da personagem. A ideia de Joana ser um animal a 

assustava: “no fundo de tudo era preciso não ter medo de criar. No fundo de tudo 

possivelmente o animal repugna-lhe porque ainda havia nela o desejo de agradar e de ser 

amada por alguém poderoso como a tia morta” (LISPECTOR, 1990, p. 26). Contrasta-se 

o “eu”, Joana, e o “tu”.  Nessa operação, a bondade revela a morbidez e o mal suscita o 

prazer; o bem e o mal estão, assim, lado a lado nas rememorações da personagem. Na 

passagem a seguir, fica evidente o modo como Joana necessitava se ver refletida no outro 

para que pudesse se ver. Trata-se de uma busca constante do seu “eu”, como referência, 

para que a sua interioridade pudesse consolidar-se. 

 
Emocionava-a ler histórias dos dramas onde a maldade era fria e intensa 

como um banho de gelo. Como se visse alguém beber água e 

descobrisse que tinha sede, sede profunda e velha. Talvez fosse apenas 

falta de vida: estava vivendo menos que podia e imaginava que sua sede 

pedisse inundações. [...] tudo o que não sou não pode me interessar, há 

a impossibilidade de ser além do que se é – no entanto eu me ultrapasso 

mesmo sem o delírio, sou mais do que eu quase normalmente 

(LISPECTOR, 1990, p. 26-27). 

 

Joana buscava o seu eu livre, que no fundo ainda estava aprisionado, cercado de 

amarras que impediam que a essência transparecesse. Na tomada de posição, Joana 

depara-se com uma dura realidade, composta por outros componentes do real. Liberdade 

e imaginação convergem diante da cronologia de sua vida e, em certos momentos, a 

personagem assume a postura do seu eu. Já em outros, deixa-se falar pela voz do outro. 

Assim, pode-se observar, no romance, que as passagens de cada posição se dão no 

discurso e, por meio dele, vai-se construindo o tecido da narrativa. Segundo Tacca (1978, 

p. 14), “não existe, na realidade, primeira, segunda ou terceira pessoa. [...] O que acontece 
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é que essas categorias são definidas a partir da situação da enunciação, isso só se 

determina a partir da instância do discurso, e não a partir da realidade”. Tacca (1978 apud 

BARTHES, 1965, p. 14) afirma também que “o que acontece na narrativa não é 

literalmente nada do ponto de vista referencial (real); ‘o que se passa’ é apenas a 

linguagem, a aventura da linguagem”. Desse modo, “jamais atingimos um estágio em que 

o homem estivesse separado da linguagem, que elaboraria então para exprimir o que nele 

se passasse: é a linguagem que ensina a definição do homem, não o contrário” 

(BARTHES, 2004, p. 15). Na perspectiva da linguagem, Joana se constrói nesse vai e 

vem do resgate de sua memória, conforme se pode notar no trecho a seguir: 

 
[...] ninguém dentro de si mesma que podia ter pensamentos mais 

desligados da realidade, se quisesse. [...] poderia reviver toda a 

infância...O curto tempo de vida junto ao pai, a mudança para a casa da 

tia, o professor ensinando-lhe a viver, a puberdade elevando-se 

misteriosa, o internato... o casamento com Otávio... Mas tudo isso era 

mais curto, um simples olhar surpreso esgotaria todos esses fatos 

(LISPECTOR, 1990, p. 31). 

 

Desse modo, a narrativa alterna entre a busca pela essência e o questionamento 

contínuo dos “eus” representados por Joana. As vozes, até então caladas, eclodem, aos 

poucos vão aparecendo e tomando forma. Nem mesmo Joana tem consciência de si; ela 

não consegue se projetar na vida adiante. Em uma de suas lembranças, é questionada pela 

professora com a seguinte frase: “O que é que se consegue quando fica feliz?”. Joana 

contrapõe outra pergunta: “depois de que é feliz o que acontece? O que vem depois? Ser 

feliz é para conseguir o quê?”. A professora, sem respostas, retorna: “Que é que vai ser 

quando for grande?” (LISPECTOR, 1990, p. 38). Nesse diálogo, a posição assumida é a 

de alguém que ainda não tem uma definição para a sua vida, ou seja, alguém que está a 

descobrir-se.  

A vida de Joana seguia um mesmo ritual, sempre uma mesmice. A convivência com 

Otávio, seu companheiro, acontecia sempre entre quatro paredes, dando a impressão de 

um enclausuramento. Trata-se de um relacionamento sem grandes emoções, que aprisiona 

o “eu” da personagem principal. De certa forma, Joana e Otávio estavam na mesma 

posição: “os dois eram incapazes de se libertar pelo amor, porque [Joana] aceitava, 

sucumbida, o próprio medo de sofrer, sua incapacidade de conduzir-se além da fronteira 

da revolta” (LISPECTOR, 1990, p. 40).  
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Às vezes, ainda alguma luz surge, o que permite pensar em outros lugares: “Bem 

longe a montanha pairava grossa e fechada. Havia duas maneiras de olhá-la: imaginando 

que estava longe e era grande, em primeiro lugar; em segundo, que era pequena e estava 

perto” (LISPECTOR, 1990, p. 40). Nesse trecho, de certa forma, a personagem assume 

um “eu” diferente daquele revelado até então e isso pode ser visto como um prenúncio de 

uma nova Joana. 

A imaginação da narradora constituía uma forma de libertação e, por meio disso, 

podia-se ver o mundo de outro modo. Assim, a sua relação com Otávio ganhava novos 

contornos: “Poderia dar-lhe um pensamento qualquer e então criaria uma nova relação 

entre ambos. Isso é o que mais lhe agradava, junto das pessoas. Ela não era obrigada a 

seguir o passado, e com uma palavra podia inventar um caminho de vida” (LISPECTOR, 

1990, p. 42).  

À medida que Joana se encontrava com o seu “eu”, aumentava o distanciamento 

entre ela e Otávio, seu marido; ao mesmo tempo, ele simbolizava uma ligação com o já 

acontecido. Ela se pegava pensando: “Às vezes, no entanto, talvez pela qualidade do que 

dizia, nenhuma ponte se criava entre eles e, pelo contrário, nascia um intervalo” 

(LISPECTOR, 1990, p. 42). No interior da personagem, havia contrastes: noite vs. dia, 

esterilidade vs. vitalidade. Tratava-se de uma vida de restrições contraposta à 

possibilidade de liberdade. A propósito da subjetividade e da consciência presentes no 

romance, Cortázar afirma o seguinte: 

 

As constantes indagações presentes na análise do romance moderno 

evidenciam marcas de subjetividade e, ao mesmo tempo, a marca de 

uma consciência. Essa lúcida consciência, presente em toda literatura 

moderna, para a qual nada é mais importante do que o homem como 

tema de exploração e conquista explica o desenvolvimento e o estado 

atual do romance como forma preferida do nosso tempo. (CORTÁZAR, 

2016, p. 64). 

 

Joana procurava fugir e, durante a viagem de bonde à casa da tia, deixava-se levar 

e novamente estabelecia-se um paradoxo: “deixava-se atordoar pelo doce ruídos da roda, 

transmitindo sonolentamente pela madeira” (LISPECTOR, 1990, p. 44).  Nesse 

movimento, de certo modo, antecipa a imagem da praia que aparece tão fortemente 

representada. A praia traz a sensação de liberdade e de um reencontro consigo mesma: 
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Lá embaixo o mar brilhava em ondas de estanho, deitava-se profundo, 

grosso, sereno. Vinha denso e revoltado, enroscando-se ao redor de si 

mesmo. Depois sobre a areia silenciosa, estirava-se. Estirava-se como 

um corpo vivo. Além das pequenas ondas tinha o mar – o mar. [...] O 

sol rompeu as nuvens e os pequenos brilhos que cintilaram sobre as 

águas eram foguinhos acendendo e apagando. O mar, além das ondas, 

olhava de longe, calado, sem chorar, sem seios. Grande, grande. 

(LISPECTOR, 1990, p. 47-48). 

 

Outra imagem que merece destaque é a da cortina, que poderia esconder ou revelar 

algo: “a casa da tia era um refúgio onde o vento e a luz não entravam” (LISPECTOR, 

1990, p. 45). Tudo que se apresentava reforçava a frieza do lugar, tudo era sombrio e 

traduzia-se numa forma de prisão. Os sentimentos demonstrados pela tia eram mornos, 

sem vida, sem emoção: “As paredes eram grossas, ela estava presa, presa!” (p. 46). A 

visão de menina alarga-se, e ela se dá conta do mistério da morte, daquilo que não se vê. 

A morte do pai a coloca a pensar: “o pai morrera como não se vê o fundo do mar, sentiu. 

Não estava abatida de chorar. Compreendia que o pai acabara. Só isso. E sua tristeza era 

um cansaço grande, pesado, sem raiva” (p. 49). 

Joana continua a ganhar consciência do seu ser no mundo: “ela era uma pessoa que 

já começara, pois, [...] ela sabia cada vez mais. O mar. O mar era muito. Tinha vontade 

de afundar nele, ou senão de abrir bem os olhos, ficar olhando, mas depois não achava 

para que olhar” (LISPECTOR, 1990, p. 50). A casa da tia seria uma espécie de prisão e, 

por mais que tentasse, não conseguia pensar diferente: “como olhar uma coisa bonita, um 

pintinho fofo, o mar, um aperto na garganta. Mas não era só isso. Olhos abertos piscando, 

misturando com as coisas atrás da cortina” (p. 50). Neste trecho, novamente a imagem da 

cortina remete à ideia de que ela esconde o lado sombrio da sua vida, que ainda estava 

por descobrir-se, por revelar-se. 

Conforme as lembranças aparecem, Joana se percebe e, aos poucos, parece 

demonstrar um conhecimento sensível do universo. Compreende que a ideia de eternidade 

pode parecer paradoxal, como no trecho abaixo: 

 
Eternidade não era só o tempo, mas algo como a certeza enraizadamente 

profunda de não poder contê-lo no corpo por causa da morte; a 

impossibilidade de ultrapassar a eternidade era eternidade; e também 

era eterno um sentimento de pureza absoluta, quase abstrato. Sobretudo 

dava ideia de eternidade a impossibilidade de saber quantos seres 

humanos se sucederiam após seu corpo, que um dia estaria distante do 

presente a velocidade de um bólido (LISPECTOR, 1990, p. 52). 
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Diante da compreensão da eternidade, a dor aparece como resultado da 

impossibilidade de ganhar forças e a buscar um lugar no universo. E, ao perceber as coisas 

no mundo, Joana também se dava conta de que a vida acontecia nesse movimento. A 

busca pelo ser no mundo é instigante, infinita e aberta. Por outro lado, a vida poderia ser 

vista de duas maneiras: uma como a imagem de um círculo; outra, como imagem de linhas 

retas, finas, soltas. “O círculo era trabalho de homem, acabado antes da morte, e nem 

Deus completá-lo-ia melhor. Enquanto linhas retas, finas, soltas – eram como 

pensamentos” (LISPECTOR, 1990, p. 55). Joana compreendia a ideia de círculo como 

ligado à finitude, por sua perfeição e limite. A busca era um círculo, aberta e infinita. As 

buscas por um lugar e por um completo conhecimento de si mesma algumas vezes se 

tornam confusas, mas, ainda assim há possibilidade de encontros.  

 
A confusão não trazia apenas graça, mas a realidade mesma. Parecia-

lhe que se ordenasse e explicasse claramente o que sentira, teria 

destruído a essência de tudo é um. Na confusão, ela era a própria 

verdade inconscientemente, o que talvez desse mais poder-de-vida do 

que conhecê-la (LISPECTOR, 1990, p. 56). 
 

A personagem consegue ter a percepção de sua vida e de sua infância somente 

depois de adulta. Por meio dessa realidade rememorada pelas lembranças, ela passa a ter 

consciência de que pode pensar o momento vivido com mais intensidade agora, do que 

quando passou determinada fase da sua vida: “Não é saudade, porque eu tenho agora a 

minha infância mais do que enquanto ela decorria. [...] podia pensar e sentir em vários 

caminhos diversos simultaneamente” (LISPECTOR, 1990, p. 57). Isso era como estar no 

presente e visualizar com mais clareza o mundo e tudo o que viveu por meio dos 

flashbacks. Por meio deles, a personagem consegue pensar que, em vários momentos da 

sua vida, ela assumia atitudes diferentes que iam se consolidando até chegar a se constituir 

na Joana/“eu”. Assim, os flashbacks são não como um passado estático, “o passado como 

passado, como coisa morta, apenas lembrado” (ROSENFEND, 1973, p. 83), mas 

possuem marcas e movimento. E no decorrer da obra, transparecem, no modo como são 

compreendidos a morte e a vida, o bem e o mal, o amor e o ódio, inquietações próprias 

do ser humano na busca do seu lugar e do seu autoconhecimento.        

Na busca por este “eu”/Joana, surgiam lembranças amargas da convivência com a 

tia. Essas lembranças estavam ligadas ao fato de ela, Joana, não ser vista como uma 
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pessoa pelos familiares: “É um bicho estranho, [...] sem amigos e sem Deus”. “-Quem era 

ela”? É como se dissesse quem sou eu? [...]”. Estou sofrendo” [...] “Estou sofrendo. 

(LISPECTOR, 1990, p. 61). Por meio da alternância entre o eu e o se apresentar pelo 

outro, costura-se essa relação. A variação das posições assumidas, no decorrer do enredo, 

está em harmonia com as incertezas de sua vida. Evidencia-se também o seu “eu” na 

seguinte fala do professor que a ouve e a aconselha: “Não é valer mais para os outros, em 

relação ao humano ideal. É valer mais dentro de si mesmo. [...] Toda ânsia é busca de 

prazer. Todo remorso, piedade, bondade, é o seu temor” (p. 62). 

Os sentimentos afloram e a personagem assume o controle da sua dor: “-Quem se 

recusa... Porque há os... os planos, os feitos de terra que sem adubo nunca florescerá. Bom 

é viver. [...] – Mau é – mau é não viver” (LISPECTOR, 1990, p. 63). Havia, em Joana, 

tamanha mistura de sensações, que ela mesma se perdia em alguns momentos, nas 

lembranças da sua convivência com o professor no período que esteve no convento. Ele 

era um homem casado que fez aflorar nela o amor adolescente e também experimentar 

sua primeira decepção fruto desse sentimento.  As lembranças retornavam, mas de uma 

forma diferente, o que a fazia repensar o que foi e o que poderia ter sido a vida, como na 

seguinte passagem, quando o professor afirma: “Às vezes possui-se o mais alto e no fim 

da vida tem-se a impressão. [...] – tem-se a impressão de que se está morrendo virgem. É 

que as coisas não são talvez mais altas e mais baixas. De qualidade diferente” (p. 66). O 

corpo e o sentido amplamente explorados pelo narrador podem significar um pouco dessa 

descoberta do ser mulher. Como afirma Bakhtin (2002, p. 136), “a ação e o 

comportamento do personagem no romance são indispensáveis tanto para a revelação 

como para a experimentação de uma posição ideológica, de sua palavra”.           

Para Joana, era difícil lutar contra tudo de negativo que trazia dentro de si. No 

movimento de olhar o passado, conseguia perceber o que foi sua vida, mas mantinha um 

sentimento de inferioridade diante das outras pessoas, via-se sem atributos de beleza. Por 

outro lado, existia uma força interior que impulsionava a busca pelo seu lugar no mundo. 

As indagações não a deixaram parar essa busca, que também envolve a descoberta do 

amor, o que ao lado do professor aos poucos florescia: “Estou cada vez mais viva [...]. 

Estava subitamente mais livre, com mais raiva de tudo, sentiu triunfante” (LISPECTOR, 

1990, p. 72).  
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Só na sua memória poderia resgatar o vivido e sentir parte desse passado. E só assim 

poderia assumir uma posição. “O homem não vive apenas ‘no’ tempo, mas é tempo, 

tempo não-cronológico. A nossa consciência não passa por uma sucessão de momentos 

neutros, como um ponteiro de um relógio, mas cada momento contém todos os anteriores” 

(ROSENFELD, 1973, p. 82). Dessa forma, o narrador afirma: 

 

Viveria, outros pensamentos nasceriam, [...] ela própria estava mais 

viva. [...]. As imagens refletiam [...] guardara o sorriso como quem 

apaga finalmente a lâmpada e resolve deitar-se. Agora as criaturas não 

eram admitidas no seu interior, nele fundindo-se (LISPECTOR, 1990, 

p. 73-74). 

 

A relação entre Joana e a tia não era nem um pouco harmoniosa. Até certo ponto, a 

tia demonstrava uma aceitação da sobrinha, mas sentia-se incomodada com tudo que ela 

representava. Desvenda-se o segredo no rompimento com a tia: “sopa derramada que 

esfriava rapidamente”, tudo perdendo o valor, desmoronando-se.  A descoberta de Joana 

era esta: já não era uma criança. “Ela mal se conhece, nem cresceu de todo, apenas 

emergiu da infância” (LISPECTOR, 1990, p. 76). Nessa imersão, a personagem percebe 

os seus contrastes e o banho na banheira reproduz bem essa imagem, apesar de ainda se 

sentir presa no seu “mundinho”. Verificava-se um constante embate entre a Joana que 

quer se libertar e a Joana que se prende ao outro.  

Segundo Tacca (1978, p. 26), “uma narrativa pode assumir cabalmente a forma de 

relato na terceira pessoa, correspondendo, no entanto, à mais estrita consciência da 

primeira”. A busca pela verdade de quem era Joana é resgatada conforme as lembranças 

são retomadas, como um sonho onde tudo poderia acontecer: “o sonho é mais completo 

que a realidade, esta me afoga na consciência. O que importa afinal viver ou saber que se 

está vivendo?” (LISPECTOR, 1990, p. 81). Eis, pois, o seu questionamento e por ora a 

certeza que voltava para si mesma: 

 
Tudo o que foi distancia-se de mim mergulhando surdamente nas 

minhas águas longínquas. Ouço-a, a queda. Alegre e plana espero por 

mim mesma, espero lentamente me eleve e surja verdadeira diante dos 

meus olhos (LISPECTOR, 1990, p. 81). 

 

O romance nos dá essa dimensão de totalidade expressa em diferentes situações. 

Esse gênero, segundo Tacca (1978, p. 18), “é a imagem depurada de uma certa dimensão 

do mundo: aquela que é dada pelo que o homem sabe, por si e pelos outros, e, sobretudo, 
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pelo sabe que não sabe, de si e dos outros. [...] uma espécie de recomposição do mundo”. 

Ou seja, a narrativa dá-nos pistas e sugere que o ponto de vista do narrador aparece em 

diferentes posições. Nos momentos em que Joana se expressa, é pausada a omnisciência 

do narrador de terceira pessoa e dá-se o encontro dela, da personagem, representada pelo 

seu “eu” que luta para assumir o seu lugar. Contudo, permanece a projeção do outro. O 

romance tradicional ainda se encontra arraigado à relação temporal, conforme afirma 

Rosenfeld (1973, p. 84), “a causalidade (lei causa e efeito, base do enredo tradicional com 

encadeamentos lógicos de motivos e situações, com seu início, meio e fim)”. Nessa 

perspectiva, ambos estão entrelaçados e temos um “eu” e um “ele” que se fundem e 

caminham juntos no decorrer de toda a narrativa. Assim, podemos dizer que somos 

apresentados a várias verdades, as quais direcionam nosso olhar. De acordo com Tacca 

(1978, p. 93), “é natural que, justamente com a convicção de que só chega à verdade 

através da multiplicação dos enfoques, existe outra, muito mais céptica, de que não há 

verdade”, ou a verdade absoluta é impossível. 

 

Considerações finais 

 

O romance traz situações do mundo e elas são formas de representações que 

marcam um lugar ideológico (o lugar de significação), realizado pelas vozes assumidas 

em cada instância e de onde se exprime ou imprime a realidade estética. Há, por isso, um 

movimento de suspensão da verdade, o que também se percebe de modo marcado em 

Lispector. Joana, na constante busca ao passado, da verdade ou das verdades e na tentativa 

de se descobrir, vê-se mergulhada nesse mundo, mas percebe-se de uma forma diferente, 

com um olhar mais crítico. As lembranças permitem um diálogo consigo mesma e com 

várias fases da sua vida. Existe, pois, “a penetração nas várias consciências, [o] que dá a 

sensação de omnisciência. Mas na relação de conhecimentos ratifica a visão equisciente 

do narrador: este vê o mundo tão bem – ou tão mal como o personagem” (TACCA, 1978, 

p. 94). Por meio das lembranças, é como se renascesse outra pessoa, com mais certezas 

da vida e dos sentimentos, que adquiriu liberdade.  

Já no desfecho da narrativa, quando se vê abandonada pelo esposo, sozinha, Joana 

relaciona-se com um desconhecido, alguém que aparece em sua vida não se sabe de onde 

e parte sem nenhuma explicação aparente, e por quem experimenta mais um desamor. 
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Com essa desilusão, a viagem seria uma forma de busca pelo seu lugar.  Perto do coração 

selvagem é um dos primeiros romances de Clarice Lispector, e esta obra deve ser 

analisada numa visão global, por se apresentar como um romance inovador e renovado, 

que quebra com a ordem cronológica de início-meio-fim. “O mundo da obra é um mundo 

total onde todo saber (social, psicológico, histórico) tem cabimento” (BARTHES, 2004, 

p. 4). A viagem poderia ser percebida como o resgate do “eu”, sugerido no romance pelas 

posições de vozes que sobressaíram, ultrapassando limites por meio da autoafirmação. O 

movimento da alteridade, que existe no romance, permite uma identificação plena com a 

personagem principal. 
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A TRAVESSIA DO DIALOGISMO AO INACABAMENTO EM GRANDE 

SERTÃO: VEREDAS – DO RISO GROTESTO DE RIOBALDO ECOA A 

IRONIA DO AUTOR-CRIADOR 

 

Jucelino de Sales (UnB/UEG/SEEDF)1 

 

Resumo: Esse artigo propõe discutir especificamente a experiência dialógica do jagunço-narrador 

relatando suas memórias fundamentais ao suposto doutor da cidade a partir do grotesco, como 

forma romanesca moderna de ironia altamente elaborada. O intento é demonstrar que o riso 

mofino do doutor da cidade é solapado pelo riso grotesco do jagunço-narrador que, sob o artifício 

da linguagem oral, por vezes menosprezada academicamente, tece uma narrativa 

substancialmente erudita, repleta de dialogismos e contornos que, ironicamente, termina por 

suplantar a “não-fala” do suposto ouvinte, relegado a um silêncio propositalmente estabelecido 

na arquitetônica da obra desenhada pelo autor-criador. 

Palavras-chave: riso grotesco, dialogismo, inacabamento, autor-criador 

 

Introdução: do dialogismo ao inacabamento, eis a travessia de Riobaldo 

 

Esse artigo propõe discutir especificamente no romance rosiano, a experiência 

dialógica do jagunço-narrador relatando suas memórias fundamentais ao suposto doutor 

da cidade, a partir do riso grotesco, como forma romanesca moderna de ironia altamente 

elaborada. 

A voz memorialística do herói Riobaldo, narrador-personagem de Grande Sertão: 

Veredas, formou sua personalidade, caráter, discurso, ética e visão-de-mundo como soma 

da multiplicidade de vozes outras, das quais, no decorrer de sua vida (no sertão) discorrida 

na narrativa, apropriou-se daquilo que lhe era de interesse como elemento de distinção, 

arranjando o desenho e a arquitetura de sua travessia inacabada.  

Bakhtin nos ensina que o romance é um gênero inacabado que representa um mundo 

inacabado, na medida plena em que esse gênero narrativo possui uma relação intrínseca 

com o presente histórico, pois retrata o passado com os olhos críticos da atualidade de 

sua presença: “o presente, com o seu caráter inacabado, considerado como ponto de 

partida e centro de orientação literário-ideológica, marca uma revolução grandiosa na 

consciência criadora do homem” (BAKHTIN, 1998, p. 426).  
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O elemento cômico funciona como substância arranjadora da chamada ironia 

moderna iniciada com o clássico Dom Quixote de Cervantes: “o romance se formou 

precisamente no processo de destruição da distância épica, no processo de familiarização 

cômica do mundo e do homem, no abaixamento do objeto da representação artística ao 

nível de uma realidade atual, inacabada e fluida” (BAKHTIN, Op. Cit., p. 427). 

O inacabamento ou não conclusibilidade aponta para o dialogismo, termo que em 

Bakhtin se refere à valorização da alteridade, uma vez que, segundo João Vianney 

Cavalcanti Nuto, o pensador russo “enfatiza o papel do outro (ou melhor, de outrem) na 

constituição do ‘eu’. Na visão bakhtiniana, o outro é fundamental não somente para a 

constituição do ‘eu’, mas também para o seu autoconhecimento” (NUTO, 2016, p. 5). O 

outro traz um conhecimento que o “eu” sozinho não adquire, a não ser na relação 

dialógica que desencadeia um processo ético-volitivo que, por sua vez, na atividade 

literária se realiza como elemento estético da obra. A totalidade da obra dialógica como 

razão de sua arquitetônica resulta da relação entre vozes que a trama romanesca 

desenvolve ao longo da travessia narrativa que vai se dissolvendo na rede de intrigas e de 

discursos, estabelecida a partir do contato entre personagens. É nesse jogo que a alteridade 

arranja o seu destino numa resultante polissêmica de discursos, os quais são apropriados 

(ou não) nesse contato que se dá entre as vozes da trama. 

O si mesmo do outro é apreendido no como ele é em sua alteridade: naquilo que 

possui de singular. No romance supracitado, o ser do personagem-narrador Riobaldo, em 

sua travessia inacabada, preenche(u)-se profundamente do expoente de um dialogismo 

discursivo que, ao longo de sua jornada infinda, se apropriou e se apropria (já que a 

narrativa ocultada sob um disfarce de um longo monólogo é narrada, em diálogo, no 

próprio momento de sua execução para um suposto doutor da cidade) das múltiplas vozes 

(humanas, sociais, políticas, culturais, filosóficas, religiosas etc.) com as quais trava 

contato, em sua significativa existência. 

Como Riobaldo logo nas primeiras páginas de sua narração de três dias declara “o 

senhor... Mire e veja: o mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. 

Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou” (ROSA, 2006, p. 23); 

essa fala é um testemunho valioso que diz respeito a uma consciência crítica de 

compreensão responsiva, ato ético-cognitivo em que a sensibilidade e a “leitura de 
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mundo” do personagem se arrolam para desdobrarem-se numa experiência profunda de 

singularidade na alteridade, fruto da absorção dos discursos alheios que entrou em contato 

no decorrer da vivência com o ser de outros personagens.  

Nuto explica que “o caráter responsivo – isto é, compreensivo e ético – da vida 

humana [...]” envolve “todos os sentidos do ato de responder: responder a estímulos 

físicos, psicológicos ou sociais; responder a outrem; responder ética e moralmente 

(assumir a responsabilidade)” (NUTO, 2016, p. 7). Para as perguntas, estrategicamente, 

semeadas sob a ocultação de um monólogo, ironicamente arquitetado pelo autor-criador 

na longa narrativa – “Do demo? Não gloso. Senhor pergunte aos moradores” (ROSA, 

2006, p. 8); “’Éh, que já vai? Jájá? É que não” (ROSA, 2006, p. 25); “O que nem foi 

julgamento legítimo nenhum: só uma extração estúrdia destrambelhada, doideira 

acontecida sem senso, neste meio sertão...’ – o senhor dirá” (ROSA, 2006, p. 285, grifo 

nosso) – Riobaldo responde: e responde com estímulos físicos, psicológicos e sociais; 

responde com ética e moral, assumindo sua respondibilidade: uma moral do sertão, do 

sertanejo, que à época, para o ser jagunço de Riobaldo, o destino a se cumprir é querer 

(volitivo) ser chefe, que negou em diversas situações da travessia narrativa, mas que 

cedeu, por fim, a esse desejo, tornando-se, no encerramento que não se encerra, rico 

fazendeiro estabelecido, infinito na experiência de recontar as suas memórias.  

A ironia do autor-criador ecoa no riso grotesco de Riobaldo 

Ao tratar do autor e do herói e engendrar como acontece o funcionamento estético 

da criação verbal, no que tange tais traços na arquitetônica da elementaridade romanesca, 

Bakhtin dispõe que: 

 
A consciência do herói, seu sentimento e seu desejo do mundo – sua 

orientação emotivo-volitiva material –, é cercada de todos os lados, 

presa como em um círculo, pela consciência que o autor tem do herói e 

do seu mundo cujo acabamento ela assegura; o discurso do herói sobre 

si mesmo é impregnado do discurso do autor sobre o herói; o interesse 

(ético-cognitivo) que o acontecimento apresenta para a vida do herói é 

englobado pelo interesse que ele apresenta para a atividade artística do 

autor (BAKHTIN, 2000, p. 33). 

 

Assim, a consciência abrangente do autor-criador situa o personagem, por meio de 

um processo englobante, no espaço romanesco. Essa exotopia ou excedente de visão, isto 

é “[...] conhecimento a respeito do outro, [que] é condicionado pelo lugar que sou o único 

a ocupar no mundo [...]” (BAKHTIN, 2000, p. 43), que o “estar de fora” propicia, 
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possibilita enxergar a totalidade da obra e desenhar os sentidos de seu todo arquitetônico, 

ainda que, como o pensador russo adverte: “[...] o trabalho de criação é vivido, mas trata-

se de uma vivência que não é capaz de ver ou de apreender a si mesma a não ser no 

produto ou no objeto que está sendo criado e para o qual tende” (BAKHTIN, 2000, p. 

27). 

Na arquitetônica dessa obra, Guimarães Rosa desenha um personagem-narrador, 

jagunço, que mantém um diálogo com um suposto doutor da cidade. O contato é mantido 

sob o crivo de um imenso monólogo que se sustenta na escrita altamente elaborada, cujos 

trechos que citamos alguns parágrafos acima, revelam a fina ironia do autor-criador de 

subverter os signos da escrita por uma oralidade suscitada e almejada no plano 

arquitetônico da criação. De fato, é um volumoso diálogo, logo há, num primeiro plano, 

dialogismo, suspenso num monólogo oral desenhado sob o signo da letra. Literatura 

(littera) etimologicamente vem de letra, mas a voz vem da poesia (poiésis). Há aqui, logo 

de início, um jogo simbólico e metalinguístico sob o funcionamento da arquitetônica da 

obra, nessa complexidade entre o literário e o poético, cuja ambivalência, por vezes, 

acomete, no ambiente acadêmico a distinção entre o que é ou não considerado literário, 

sob a especificidade do coeficiente estético.  

Esse jogo é elevado a uma potência de segundo grau com a adição do riso grotesco 

como elemento formal que, em muitos pontos da seara narrativa, estrutura o 

funcionamento da obra. Ao falar do objeto sob o ponto de vista do riso – destaque-se em 

nosso caso, entendendo a obra como objeto literário – Bakhtin aufere que:  

 

o riso tem o extraordinário poder de aproximar o objeto, ele o coloca na 

zona de contato direto, onde se pode apalpá-lo sem cerimônia por todos 

os lados, revirá-lo, virá-lo do avesso, examiná-lo de alto a baixo, 

quebrar o seu envoltório externo, penetrar nas suas entranhas, duvidar 

dele, estendê-lo, desmembrá-lo, desmascará-lo, desnudá-lo, examiná-lo 

e experimentá-lo à vontade (BAKHTIN, 1998, p. 413). 

 

Examinando o texto rosiano a partir dessa relação aproximativa predisposta pelo 

riso, observamos que o contato entre a obra e o leitor semiótico2 (ECO, 2003), dá-se sob 

a manifestação do riso de natureza por vezes carnavalesca, mediando a relação entre os 

                                                           
2 O leitor semiótico difere do leitor semântico ou de primeiro nível na medida que este deseja saber o que 

acontece apenas, enquanto aquele quer saber o como acontece. Nas palavras do próprio Eco, o leitor 

semiótico ou “leitor de segundo nível é, portanto, aquele que se dá conta de quanto a obra sabe funcionar 

bem no primeiro nível” (ECO, 2003, p. 209). 
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signos da alta cultura e a linguagem da cultura popular, como Bakhtin  (1987) explica o 

relacionamento enredado entre cultura popular e cultura erudita na Idade Média no 

contexto rabelaisiano. Pois no que se refere ao edifício da obra, numa leitura de Umberto 

Eco a partir do apontamentos de Charles Jenkins a respeito da estrutura das obras de nosso 

tempo, é notável que esse romance, ao articular o contato com o leitor (acadêmico) através 

da voz de um narrador provindo da cultura sertaneja dotada de analfabetismos e oralidade 

pungente, se dirige “simultaneamente a um público minoritário de elite, usando códigos 

‘altos’, e a um público de massa, usando códigos populares’” (ECO, 2003, p. 201). 

É nessa ambivalência entre a alta cultura e a cultura popular que o autor-criador 

encerra a sua obra, e para consubstanciar a sua forma arquitetônica, eleva o riso como 

cerne elementar dessa estruturação, conforme observa-se já no primeiro parágrafo da 

narrativa, contada in media res, segundo o artifício rizomático3 da memória: 

“O senhor ri certas risadas [...]” (ROSA, 2006, p. 7), diz Riobaldo, de forma 

irônica, logo no parágrafo introdutório do romance, ao averiguar que o ‘doutor da cidade’ 

recebe com nuanças de sarcasmo o primeiro causo que narra a fim de introduzir a 

narrativa de sua travessia – o causo do bezerro: “um bezerro branco, erroso, os olhos de 

nem ser – se viu –; e com máscara de cachorro” (ROSA, 2006, p. 7). Certo é que no 

universo da cidade, na Academia, e no ethos da Ciência há pouco lugar para esse tipo de 

‘mito’ que o causo do bezerro erroso funciona, o mito do nascer defeituoso feito fosse à 

encarnação própria do mal, e não um defeito genético que a Ciência, decerto, explicaria.  

 

O riso destrói o temor e a veneração com o objeto e com o mundo, 

coloca-o em contato familiar e, com isto, prepara-o para uma 

investigação absolutamente livre. O riso é um fator essencial à criação 

desta premissa da intrepidez, sem a qual não seria possível a 

compreensão realística do mundo (BAKHTIN, 1998, p. 413-414).  

 

                                                           
3 O conceito de rizoma tomado aqui é uma apropriação das considerações filosóficas dos autores Gilles 

Deleuze e Félix Guattari que no livro Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, Vol. 1, especificamente 

no ensaio seminal intitulado 1. Introdução: Rizoma. A grosso modo, o pensamento em rizoma baseia-se 

em princípios de conexão e de heterogeneidade,  de multiplicidade e de ruptura assignificante e de 

cartografia e de decalcomania, os quais, em resumo, configuram a ideia de um mapa-labirinto, pois “[...] o 

rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete 

necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes, inclusive 

estados de não signos” (DELEUZE, GUATTARI, 2011, p. 43). A memória de Riobaldo detém essa 

dimensão rizomática na medida em que se alastra conforme um mapa-labirinto cujas linhas e traços se 

vetorizam em múltiplas direções, por vezes, infinitas, mas condenada a uma única travessia: a do narrador-

personagem, herói da narrativa. 
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Tomando o riso como contato de familiarização, ou seja, quebra de expectativa 

ante o insólito e inesperado, Riobaldo coloca o doutor da cidade (ou leitor semiótico) em 

contato com o universo mental4 do sertanejo, dispondo a ele as experiências culturais que 

emoldura o mundo do sertão, esse outro da cidade: alteridade cuja voz dialógica carregada 

de um caráter responsivo ético-cognitivo quer, através das memórias, fazer ecoar o 

pensamento e os discursos do grande sertão. 

A expressão ‘certas risadas’ seguida de reticências dá pista do tipo de ‘suma 

doutoração’ do doutor da cidade, pregressa do ethos científico da verdade ocidental 

disposta no cogito cartesiano, tantas vezes laconicamente ironizado por Riobaldo durante 

a travessia narrativa. 

A ousadia dessa narrativa romanesca acomete seu sustentáculo no âmago do riso 

grotesco. A palavra grotesco, como dito por Bakhtin, deriva de grota, substantivo italiano 

que em fins do século XV, época do Renascimento Cultural, referia-se a uma pintura 

ornamental conhecida como grotesca, que dispunha em sua natureza estética “o jogo 

insólito, fantástico e livre das formas vegetais, animais e humanas que se confundiam e 

transformavam entre si” (BAKHTIN, 1987, p. 28). Essa relação encaixa-se perfeitamente, 

como uma luva, na literatura rosiana, marcada pela imbricação em sua arquitetônica dos 

elementos naturais e culturais que compõem o universo do sertão. Bakhtin coloca que 

nessa pintura ornamental: 

 
Não se distinguiam as fronteiras claras e inertes que dividem estes 

“reinos naturais” no quadro habitual do mundo: no grotesco, essas 

fronteiras são audaciosamente superadas. Tampouco se percebe a 

imobilidade habitual típica da pintura da realidade: o movimento deixa 

ser o de formas completamente acabadas – vegetais e animais – num 

universo também totalmente acabado e estável; metamorfoseia-se em 

movimento interno da própria existência e exprime-se na transmutação 

de certas formas em outras, no eterno inacabamento da existência 

(BAKHTIN, 1987, p. 28, grifo do autor).  

 

                                                           
4 O historiador cultural Robert Darnton na apresentação do livro de sua autoria, O Grande massacre de 

gatos e outros episódios da história cultural francesa, revela como trabalha a evidência histórica na 

manipulação de um tipo de fonte não convencional ao historiador tradicional, que são as lendas ou contos 

de natureza fabulada, e diz que “analisando o documento onde ele é mais opaco, talvez se consiga descobrir 

um sistema de significados estranhos. O fio pode até conduzir a uma pitoresca e maravilhosa visão de 

mundo” (DARNTON, 1986, p. XV). Em nosso caso, o trabalho com a evidência literária similarmente nos 

conduz a uma maravilhosa visão de mundo disposta no universo mental do sertanejo, em que se entrecruzam 

o signo da voz e o signo da letra, penetrados por efabulações e misticismos, muitas vezes, renegados pelo 

pensamento científico. 

1964



 

 
 

Esse testemunho do pensador russo parece encaixar a descrição do estilo rosiano na 

arquitetônica de sua obra, que se preenche desse estilo grotesco, numa narrativa 

atravessada pelo signo do infinito, ou melhor, do inacabamento, sendo a natureza grotesca 

da arquitetura da obra uma forma “concebida como uma alegre ousadia, quase risonha” 

(BAKHTIN, 1987, p. 29). O interessante é que a geografia do sertão é topograficamente 

repleta de grotas que são pequenos veios tortuosos com seu aspecto deformado por onde 

escorrem águas e alimentam os grandes rios e veredas do Cerrado que, à guisa da 

provocação, para um indivíduo provindo da cidade, e marcado pelo caráter de doutor das 

letras, faz-se necessário que seja não somente introduzido, mas instruído nessa geografia 

a ele estranha no que se refere ao seu profundo, rizomático e intrincado código cultural: 

o grotesco sertão.  

Bakhtin diz que “a familiarização do mundo pelo riso e pela fala popular marca 

uma etapa extraordinariamente importante e indispensável no caminho para o 

estabelecimento do livre conhecimento científico e para a criação artisticamente realista 

da humanidade europeia” (BAKHTIN, 1998, p. 441). Podemos inferir que, no caso da 

narrativa rosiana, o autor-criador, através do personagem-narrador comete um processo 

de familiarização do doutor da cidade e do leitor erudito em relação à simbólica cultural 

do sertão, a fim de preparar sua imersão nos meandros da narrativa e no âmago dos 

costumes sertanejos imersos numa multiplicidade arborescente de redes significativas.  

Esse processo de familiarização pelo riso é autodestrutivo, contudo com as 

têmperas de uma autodestruição5 criadora, visto que combate o academicismo da letra 

pela poesia da voz, potencializando o efeito estético e, consequentemente, literário sem 

ferir a letra com a voz e, de outro modo, amalgamando ambas as clivagens, tanto por meio 

de uma escrita que não deixa de ser contraditoriamente erudita e, portanto, acadêmica, 

quanto por meio de uma criação artística que possibilita compreensões a respeito da 

humanidade do sertão.  

                                                           
5 No ensaio A tradição da ruptura publicado no livro de sua autoria, Os filhos do barro, o poeta e crítico 

latino-americano Octavio Paz, pontua que a arte moderna fundada numa modernidade que se re-vive em 

um ambivalente movimentar-se de “autodestruição negadora” (PAZ, 1997, p. 20), é uma arte de recusa. 

Recusa da objetividade, recusa da pintura cerrada no cultivo racional da beleza externa do objeto, recusa 

dos romances em que os personagens são tipos definidos e invariáveis, recusa do realismo. No romance 

rosiano, o autor-criador, ao negar os signos do academicismo, isto, é o lugar do letrado, por meio de uma 

narrativa que se autocria sob os signos da voz, isto é, da poesia oral, ao mesmo tempo em que se afasta da 

cidade ambivalentemente aproxima o sertão do espaço da alta cultura representada pela academia, uma vez 

que essa narrativa requer, para sua legibilidade estética, um leitor semiótico ilustrado, pois capacitado para 

exumar a ironia intertextual dispersa na arquitetônica da obra. 
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Para com o ‘receio’ de briga do doutor da cidade impingido pelo barulho de tiros, 

Riobaldo sub-repticiamente, depois do [Nonada] inicial, declara: “Tiros que o senhor 

ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no 

baixo do córrego” (ROSA, 2006, p. 7) e, afirma este ser um costume antigo seu, desde 

sua mocidade; costume sertanejo. Enfim, contra a inépcia mofina e o credo estabelecido 

frente à constatação do bezerro erroso – “cara de gente, cara de cão: determinaram – era 

o demo” (idem, p. 7) – e, para introduzi-lo no universo mental do sertão, Riobaldo 

adverte: “O senhor tolere, isto é o sertão” (idem, p. 7), e antepõe: “Uns querem que não 

seja: que situado sertão é por os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, 

terras altas, demais do Urucúia” (idem, p. 7-8). E para vencer essa crítica rasa por um 

profundo processo de familiarização, usa o jargão poético do lugar: “Toleima” (idem, p. 

8); e questiona: “Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão?” (idem, 

p. 8). E conforme conhecedor do ambiente mitopoético que se transcenderá através da 

diegese, Riobaldo grotescamente exclama: “Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga:” 

(idem, p. 8), terminando o parágrafo introdutório com a seguinte ascese metafórica: “O 

sertão está em toda parte” (idem, p. 8), como reverberação do que ultrapassa o espaço 

delimitado da fôrma do real, pois se desfralda no grotesco de sua experiência vivida. 

O discurso impelido pela voz de Riobaldo reclama que além do sertão externo, 

espaçado por elementos naturais – as veredas, os rios, os bichos, as gentes sertanejas – ou 

o sertão cultural – as cantigas, as relações de bando, os causos, as lendas – existe, a 

contrapelo, o sertão interior “Sertão: é dentro da gente” (idem, p. 309), (re)criado 

intensamente pelo personagem e, cujo espaço de transmutação, suspendido no entre-lugar 

da narrativa, se torna vívido através da imaginação: “O sertão não é somente uma 

referência geográfica externa, mas igualmente um espaço interior, simbólico, e a narração 

é sondagem desse espaço” (BOLLE, 2004, p. 314). 

Nesse espaço imaginado, haurido pela ficção, é que se opera o diálogo entre 

jagunço-letrado e doutor da cidade, visto que há uma troca irônica e simbólica de papéis: 

em que o jagunço, homem do campo, signo da cultura popular e do saber oral domina 

completamente a fala da narrativa, tornando secundário o signo do homem urbano, 

portador da cultura acadêmica e expoente do conhecimento da escrita representado pelo 

doutor da cidade. É nesse espaço ficcional que o sertão, mediado pelo riso grotesco do 

herói Riobaldo, se refunda como ruptura: – a fôrma encontrada pelo autor-criador para 
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desenhar o seu personagem central, ambíguo, heterogêneo e dialógico, ultrapassando as 

fôrmas velhas dos heróis ocidentais – bela, máscula e invencível.  

À guisa da conclusão: quem ri por último ri melhor 

Parece que o processo articulado sob a clivagem do riso grotesco de colocar o 

doutor da cidade a par sobre o sertão é exigido no proêmio para, a partir duma forma de 

conhecimento ou epistemologia que se procura operar nesse espaço, se sublime na 

narração propriamente dita, que começa in média res com Riobaldo e Diadorim 

combatendo no bando de Medeiro Vaz. Essa familiarização ajuda a compreender como, 

ficcionalmente, se opera a construção do herói rosiano. O espaço fora da cidade, espaço 

do sertão manchado pelo signo ilegítimo do discurso se legitima como o entre-lugar para 

esse novo herói singrar a jornada de descoberta de si mesmo através do ethos discursivo 

característico do sertão, no entanto hibridizado segundo a engenhosa depuração do signo 

discursivo operada pelo autor-criador (já que o ser escritor é, geralmente, um ofício da 

cidade que, no caso de Guimarães Rosa, coleta seu material de ofício no sertão). Assim, 

entende-se por que a ironia do autor-criador ecoa no riso grotesco de Riobaldo. 

Nesse sentido, nosso intento foi demonstrar analiticamente que o riso mofino do 

doutor da cidade é solapado pelo riso grotesco do jagunço-narrador que, sob o artifício da 

linguagem oral, por vezes menosprezada academicamente, tece uma narrativa altamente 

elaborada, repleta de dialogismo e contornos que, ironicamente, termina por suplantar a 

“não-fala” do suposto ouvinte, relegado a um silêncio propositalmente estabelecido na 

arquitetônica da obra desenhada pelo autor-criador. 
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CURTA O CURTA – O ESTÍMULO EDUCATIVO NA ADAPTAÇÃO DE 

CONTOS MACHADIANOS 

 
Marina Leite Gonçalves (CEFET-MG)1 

 

Resumo:  Este trabalho tem como objetivo analisar o movimento transtextual que ramificou-
se pelo cinema de animação com a adaptação de cinco contos do escritor Machado de Assis. 
É nossa intenção observar como os adaptadores souberam aliar os acréscimos e as 
transformações do processo de adaptação com os sentidos interpretativos e significativos da 
narrativa de origem para atender à expectativa do público leitor da TV Escola, levando o leitor 
nativo digital do século XXI a interagir, de forma prazerosa e descontraída, com a literatura 
do século XIX.   

 

Palavras-chave: Machado de Assis; Adaptação; Desenhos animados; TV Escola.  

 

Há, também, uma motivação pedagógica por trás das várias adaptações literárias 

para o cinema, televisão e outras plataformas. Estudantes de literatura e seus professores, 

no ímpeto de estimular a imaginação cinematográfica de seus alunos, representam um 

dos maiores mercados de incentivo para as obras adaptadas do texto literário 

(HUTCHEON, 2013, p. 132). Atendendo a esta perspectiva adaptativa, ao estímulo 

educativo, a rede nacional de TV Educativa - TV Escola movimenta-se nessa indústria 

pedagógica da adaptação, povoando o imaginário infanto-juvenil com curtas de animação 

da literatura clássica machadiana.  

De certa forma, podemos dizer que a presença da literatura do escritor do século 

XIX, como fonte para a ficção televisiva do portal da TV Escola tem como principal 

objetivo criar condições para a leitura da literatura machadiana por meio da versão 

audiovisual. Para isso, a TV Escola criou, no ano de 2012, um Edital de Seleção Pública, 

objetivando a escolha de três projetos inéditos de curta-metragem em animação, cujos 

argumentos e narrativas constavam de uma adaptação livre de um dos contos do escritor 

Machado de Assis, a serem desenvolvidos por produtoras brasileiras independentes. O 

edital declarava, ainda, que todos os projetos percorreriam as plataformas do canal da TV 

Escola, da internet e outros meios de exibição, além de suportes em DVD e outras mídias.  

O movimento transtextual ramificou-se pelo cinema de animação com a adaptação 

de cinco contos do escritor carioca, adaptados por equipes de profissionais diferentes. 

                                                                 
1Professora de Português\ Literatura no CEFET-MG – Campus Curvelo, graduada em Letras (Unimontes), 

mestre em Letras\Estudos Literários (Unimontes), doutora em Literatura Brasileira (UFJF). Contato: 
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Entre as adaptações estão: Um Apólogo (2013), baseado no conto de mesmo título, 

publicado na coletânea Várias Histórias (1896); Aurora sem dia (2013), inspirado no 

conto homônimo da coletânea Histórias da meia noite (1873); Tênis da Hora (2014), 

baseado na narrativa “A chinela turca”, publicado em Papéis Avulsos (1882); A Ciência 

do bem e do mal (2015), adaptado do conto “Adão e Eva”, de Várias Histórias (1896) e 

Miss Dollar (2013), adaptado do conto homônimo da coletânea Contos fluminenses 

(1870). Todas as versões, produzidas em forma de curtas de animação, incluíram uma 

expectativa de leitura para espectadores mais jovens. Assim, a faixa etária, na 

classificação dos curtas, é de 12 a 14 anos. 

O portal de educação da TV Escola apropriou-se dos contos machadianos, gênero 

mais produzido pelo escritor carioca, para, a partir dessas narrativas literárias, criar curtas 

de desenhos animados, provavelmente, intencionados a capturar o público pré-

adolescente e adolescente a fim de levá-los, por meio de uma recriação divertida, a ler as 

narrativas literárias que lhes serviram de base. Como observa Hutcheon, “essa motivação 

‘faça-com-que-eles-leiam’ é o que alimenta toda uma recente indústria pedagógica” 

(HUTCHEON, 2013, p. 163). Para alcançar esse público diferenciado, no processo de 

adaptação em versão animada, as narrativas machadianas tiveram que passar por 

mudanças, inclusive, na transformação das personagens adaptadas para torná-las mais 

identificáveis com o público receptor.  

Na adaptação de “Aurora sem dia”, por exemplo, os adaptadores levaram em conta 

o contexto de recepção atual até a personagem Luiz Tinoco. Na narrativa de Machado, 

Luiz Tinoco é um rapaz romântico, com pretensões literárias, capaz de produzir 

ardentemente poesias, mas sem muita habilidade poética. Pensando em aproximar a 

personagem romântica do século XIX com o jovem contemporâneo, os adaptadores de 

“Aurora sem dia” transvestem Luiz Tinoco em um poeta blogueiro do século XXI. A 

personagem Luiz Tinoco consegue, assim, transcender seu tempo e lugar de criação para 

aproximar-se do jovem internauta contemporâneo que utiliza as redes sociais para 

divulgar suas produções literárias alternativas.  

Ao falar sobre a produção animada do conto de Machado, o roteirista e produtor 

Fabiano Maciel diz não considerar um grande desafio adaptar Machado para os dias 

atuais, pois suas histórias se encaixam tanto no século XIX como no século XXI, da 

mesma forma que elas irão funcionar daqui a duzentos anos se alguém quiser adaptá-las 
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novamente (MACIEL, 2013). Como afirma uma das personagens, no fechamento do curta 

de animação: “As coisas mudam, mas os homens são sempre os mesmos.” (TV ESCOLA, 

AURORA SEM DIA, 2013)  

Guto Nobre, roteirista do conto “Um Apólogo”, também reconhece a 

atemporalidade dos temas machadianos. Para ele, em “Um Apólogo”, Machado oferece-

nos uma pergunta filosófica bem contemporânea e pertinente ao universo competitivo em 

que vivemos: “quer você ser agulha e abrir caminhos ou quer você ser linha e seguir atrás 

dos caminhos abertos pela agulha?” (NOBRE, 2013). Esta questão filosófica de Machado 

atravessou o século XIX até os dias atuais e nos chega como herança desse pensador, diz 

o roteirista de Um Apólogo. O Diretor do curta de animação, Guga Braga, ressalta que 

“em tempos de culturas tecnológicas, cujos atrativos são os sites de relacionamentos, 

como o Facebook, invocar Machado de Assis para uma geração carente deste tipo de 

referência é uma oportunidade única” (BRAGA, 2013).  

Na adaptação de “Um Apólogo”, os adaptadores, além de preservarem as ideias 

centrais da narrativa machadiana, mergulham o telespectador, desde o início, no ambiente 

social e histórico do Brasil do século XIX, precisamente, na passagem político histórica 

do Império para a República. Com pesquisas antecipadas em livros de fotografias e de 

materiais característicos da época, como os móveis e os objetos de costura (agulha, linha, 

dedal, alfinetes, tesouras), os adaptadores reproduzem o cenário do período machadiano, 

com a novidade de retomar esse ambiente, utilizando os recursos da tecnologia digital de 

animação 3D.  

Nas cenas do curta animado, o diálogo entre as artes visuais entra em ação com 

memórias cinematográficas e televisivas que muito despertaram o interesse do 

telespectador nas décadas de oitenta e noventa. A agulha, por exemplo, aproxima-se da 

imagem das Tartarugas Ninjas, grupo de tartarugas antropomórficas que receberam os 

nomes dos quatro artistas italianos do Renascimento: Leonardo, Raphael, Donatello, 

Michelangelo. A série animada de TV, que teve seu auge de popularidade no final dos 

anos 80 e início dos anos 90, tinha entre sua principal audiência o público jovem e infantil. 

O clássico E.T, dirigido por Steven Spielberg e lançado no início dos anos 80, também 

tem seu espaço nas memórias do telespectador dessa produção animada da TV Escola. 

Já no curta de animação Tênis da hora, baseado no conto machadiano “A chinela 

turca”, os adaptadores adotam uma estratégia diferente. O diretor Thomas Larson 
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substitui o contexto histórico social do século XIX e situa a narrativa machadiana na 

verdadeira cultura da periferia urbana do século XX e XXI. O cenário tipicamente 

tradicional do Brasil Imperial foi contextualizado para o espaço das favelas brasileiras, 

incluindo sua cultura de rua como o rap, o funk, o grafite; e a chinela turca foi trocada 

para o conceito de tênis importado, ou seja, tênis da hora.  

Segundo Larson (2014), a ideia era fazer a releitura do conto “A chinela turca” no 

contexto da arte urbana contemporânea. No processo técnico de animação, os adaptadores 

utilizaram um estilo pouco comum nas produções nacionais, fazendo uma animação mais 

parecida com o mangá, desenho de estilo japonês. Como as personagens pediam uma 

caracterização mais realística, os adaptadores buscaram referências para as personagens 

machadianas na ostentação material dos figurinos dos fankeiros, raps e MC’s. As falas 

das personagens também seguem o ritmo da linguagem desse grupo social, evocando as 

gírias de seu meio particular. 

Nessa adaptação machadiana, incorporada ao cotidiano da cultura urbana 

periférica, a música é motivada pela história musical do rap e do funk. O funk da nave, 

da personagem MC Tonhão, surgiu durante a produção do curta e tornou-se sua trilha 

sonora. Os próprios adaptadores criaram a letra e a interpretaram. O Funk das nave 

ganhou vídeo independente e está publicado no site e no Facebook da TV Escola e em 

outros sites de entretenimento como o YouTube. 

 

Fala ae, mulecada! É nóis que tá! Mc Tonhão tá na área. E eu vou 
mandar um papo reto de coração. Já dizia o sábio poeta: “O melhor 
drama tá no espectador e não no palco”. Esse aqui é o maior funk do 
universo, tio! Vai segurando, muleque. E aí meu bem, monta no meu 
Citroën, monta no meu Citroën! Na Land Rover sou o maior latin lover, 
na Land Rover sou o maior latin lover. O motor do meu Mustang faz 
ferver todo o seu sangue, o motor do meu Mustang faz ferver todo o seu 
sangue. Eu não me imPorche se você quer me Ferrari, eu não me 
imPorche se você quer me Ferrari. Só quero seu Mercedes-Benz, só 
quero seu Mercedes-Benz, só quero seu Mercedes-Benz. É nóis que tá, 
muleque! De fusca ou de lambreta, sou o seu Alfa Romeu e você minha 
Julieta. De fusca ou de lambreta, sou o seu Alpa Romeu e você minha 
Julieta. Ahh…é nóis na nave, muleque! (TV ESCOLA - FUNK DAS 
NAVE, 2014).  

 

O funk é mais um complemento do encontro da literatura machadiana com a arte e 

cultura das favelas. Hutcheon denomina esse processo adaptativo de “desistoricizar” ou 

“re-historicizar”, ou seja, recontextualizar o texto adaptado para o interpretarmos de 
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forma diferente, relendo-o em novos contextos (HUTCHEON, 2013, p. 212). Como 

afirma Larson, “já havia um projeto, um roteiro pré-existente”, que era o conto 

machadiano do qual foram retiradas as personagens e a trama do curta. (LARSON, 2014).  

A tarefa dos adaptadores foi a de se inspirar nesse texto anterior e fazê-lo falar no contexto 

da cultura urbana e periférica contemporânea. As personagens culturais já não são os 

poetas românticos do conto machadiano, mas os cantores de raps e funks modernos. 

Evocando as últimas letras machadianas em “A Chinela Turca”, MC Tonhão deixa seu 

recado no “Funk das nave”, nos créditos finais do curta Tênis da hora: “Já dizia o sábio 

poeta: O melhor drama tá no espectador e não no palco” (TV ESCOLA - FUNK DAS 

NAVE, 2014).   

Os adaptadores de A Ciência do bem e do mal, curta animado baseado na narrativa 

machadiana “Adão e Eva”, consideram a animação o gênero perfeito para os jovens se 

interessarem pelo assunto das narrativas do escritor do século XIX. Para eles, este tipo de 

adaptação do literário pode levar os leitores da geração atual a perceberem que Machado 

não é uma leitura tão complicada, “um bicho de sete cabeças”, como ressaltado por Bidu 

Madio (2015), um dos adaptadores envolvidos na produção do curta animado. Ricardo 

Whately (2015), responsável pela direção geral da versão animada do conto machadiano, 

diz que a proposta principal é o entretenimento, atrair a atenção do jovem telespectador 

por meio do impacto, fazendo-o mergulhar, desde o início, no plano da narrativa. Para 

isso, os adaptadores investem no processo técnico da animação 2D, utilizando duas 

técnicas diferentes: o colorido dessaturado para produzir o ambiente físico mais antigo 

do século XIX e o teatro de sombras, que produz apenas as silhuetas das personagens. 

O curta, inspirado no conto “Adão e Eva”, que já é uma recriação livre da história 

bíblica do Jardim do Éden, no qual o Bruxo do Cosme Velho usará a ironia e o humor 

para realizar “uma desconstrução bíblica, excelentemente bem elaborada ‘pela pena da 

galhofa’”, como afirma Maria Eli de Queiroz (2008, p. 129), adota a mesma perspectiva 

do narrador machadiano do século XIX, de que a história do paraíso passou-se diferente 

do modo como está contada no primeiro livro apócrifo do Pentateuco. Assim, tanto no 

conto de Machado como na sua adaptação digital, Adão e Eva são criações do diabo e 

Deus incutiu-lhes a alma e os levou ao céu, provocando a ira do diabo, que convocou a 

serpente para tentá-los. O plano da serpente é frustrado pela resistência de Eva e a 
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intervenção de seu companheiro Adão, o que os fazem serem alçados ao céu, e a terra 

ficar à mercê do “tinhoso”. 

No curta de animação Miss Dollar, os adaptadores, ao se apropriarem do texto 

machadiano, atentam-se pelo menos a duas interpretações: a atualização do texto literário 

por meio do uso de imagens que atenda ao mundo contemporâneo; e a atualização dos 

temas e das linhas do autor da narrativa base. Esse proceder adaptativo é feito para 

satisfazer as demandas do telespectador do curta de animação, no caso, o público alvo da 

TV Escola, adolescentes entre 12 e 14 anos do Ensino Fundamental II. Essa perspectiva 

de recepção determinou mudanças na ambientação e no estilo, pois os adaptadores do 

texto machadiano estão atentos às mudanças culturais que ocorrem com o tempo.  

A história, cuja adaptação é atualizada para um público juvenil, propõe-se 

engendrar um “romance adolescente”. Para isto, criam um enredo compatível com a 

imaginação desse público telespectador no intuito de seduzir o jovem da sociedade atual. 

Em se tratando, nesse caso, de texto adaptado para adolescentes, as mudanças e 

incorporação de elementos novos tornam-se relevantes, ou seja, provocam “alterações nas 

associações culturais” (HUTCHEON, 2013, p. 196). 

Stam considera que personagens de obras anteriores “podem ser alterados em 

termos de identidade étnica” (STAM, 2006, p. 41). Acreditamos que essas personagens 

também são alteradas em termos de “identidade cultural”, como ocorre no curta de 

animação Miss Dollar. No conto machadiano, Mendonça e Andrade contavam, 

aproximadamente, com trinta anos e meio: “Era o Dr. Mendonça homem de seus trinta e 

quatro anos, bem apessoado, maneiras francas e distintas” (ASSIS, 2003, p. 696). Na 

animação da TV Escola, os rapazes machadianos assumem a performance de dois jovens 

garotos, na casa de seus quinze a dezoito anos. Também a heroína do conto machadiano, 

Margarida, abandona o perfil de uma viúva de vinte e oito anos para encarnar, no 

audiovisual contemporâneo, uma adolescente.  

A ficção de animação oferece ao seu telespectador uma variedade de fios narrativos, 

com imagens que ativam e incitam a sua imaginação. Há vários ecos intertextuais de 

outros textos, contados na mídia impressa ou mostrados na mídia visual, incorporados 

nas imagens do curta e na aparência das personagens. São acréscimos que os diretores 

Ari Nicolosi e André Bushatsky trazem de outros textos e que dão entrada a outros 

discursos no dialogismo do curta animado. 
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Cenas convidam para o diálogo com as narrativas tradicionais dos contos de fada, 

gênero que conseguiu preservar seu fascínio e influência no imaginário tanto adulto 

quanto infantil do mundo contemporâneo. A produção do curta animado, no entanto, vai 

além de uma simples revisitação a esses textos, ela possibilita o questionamento, no 

campo semiótico dessa elaboração, ao jogar com elementos da tradição e da modernidade.  

A intenção é promover interfaces variadas e mesclar imagens de dois tempos 

distintos. Concomitantemente, o mesmo cenário, que comporta enredos de narrativas 

fantásticas, absorve também modelos de jogos que seduzem os jovens no contexto das 

mídias audiovisuais da atualidade. Assim, para libertar Margarida de sua condição de 

prisioneira, a tia (bruxa má) propõe aos pretendentes Mendonça e Andrade jogos 

interativos de perguntas e respostas à semelhança aos de alguns programas televisivos, 

como exemplo, do animador Celso Portiolli,2 no programa Domingo Legal da rede SBT 

de TV.  

Também é proposto, de forma bem humorada, pela tia, a caçada à jovem Margarida, 

cujo vencedor será aquele que a encontrar primeiro, aludindo às brincadeiras que povoam 

o imaginário lúdico infanto-juvenil. Estes acréscimos apontam para estratégias dos 

realizadores do desenho animado em adaptar o conto machadiano e oferecê-lo, como 

ponto de partida, a um público leitor formado por referências da cultura de massa. Os 

adaptadores inovam “para fazer com que a adaptação fique mais ‘sincronizada’ com os 

discursos contemporâneos” (STAM, 2006, p. 43). 

Todas as apropriações transtextuais da obra de Machado de Assis, de realização da 

TV Escola, em parceria com artistas da arte de animação, ilustram a ideia gennetiana de 

hipertextualidade, que segundo Stam “reflete a vitalidade de artes que incessantemente 

inventam novos circuitos de significados a partir de formas mais antigas” (STAM, 2006, 

p. 35). Parafraseando a fala da serpente ao tentar Eva, na ciberadaptação3 A ciência do 

bem e do mal: “em uma mordida estão todas as possibilidades” (TV ESCOLA – A 

CIÊNCIA DO BEM E DO MAL, 2015). Os cineastas contemporâneos entenderam essas 

                                                                 
2Em meados dos anos 2000, Celso Portiolli apresentava o programa Curtindo uma Viagem. Nessa atividade, 

equipes de escolas diferentes disputavam uma viagem, respondendo a perguntas. Provas radicais e de 

lógicas eram aplicadas aos participantes. Esse programa era uma das maiores audiências de TV durante os 

domingos.  
3Durante minha pesquisa de doutorado sobre a adaptação de narrativas machadianas no meio online, foram 

criados, a partir do prefixo “Ciber” (universo cibernético), os neologismos “Cibertradução” e 

“Ciberadaptação” para designar os intertextos da literatura machadiana no ambiente digital.  
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possibilidades de diálogos com as narrativas machadianas e ressemantizaram palavras, 

temas e personagens, para atenderem a uma audiência de jovens, que tem a tecnologia 

infiltrada no seu estilo de vida. Esta geração tem predileção pelo visual, assiste a filmes 

baixados na internet e é frequentadora de sites de vídeos e redes sociais. 

As várias produções de audiovisuais da TV Escola, em intertexto com as narrativas 

curtas machadianas, serviram ao impulso pedagógico de aproximar os leitores nativos 

digitais da literatura clássica do Século XIX. O exame das diferentes versões de Machado 

em desenho de animação, cujo público alvo é o infanto-juvenil, fez-nos perceber que além 

do prazer estético de adaptar, os agentes adaptadores deram relevância ao potencial de 

acesso desses jovens à literatura de Machado por meio do apelo contextual de suas 

adaptações. Orientados pela expectativa de um público conectado ao conteúdo cultural 

das mídias contemporâneas, os adaptadores contextualizaram os contos machadianos à 

linguagem e cultura dos jovens atuais.  

As mídias digitais, propagadoras de entretenimento, foram utilizadas como 

mecanismo para assegurar que o leitor nativo digital interagisse com o texto literário de 

forma prazerosa e descontraída. Para isso, os textos clássicos foram atualizados com os 

discursos da cultura urbana e das mídias de comunicação modernas (funk de ostentação, 

blogs, programas televisivos, etc). Quando não houve essa introjeção de elementos do 

mundo atual na articulação dos roteiros, os adaptadores se envolveram numa intensa 

exploração dos recursos digitais na construção da mídia animada. Assim, as personagens 

e enredos dos contos oitocentistas além de ganharem novas personalidades, em 

conformidade com a cultura urbana do século XXI, ganharam também expressão e 

movimento através da computação gráfica, modelagem e animação 3D.  

A motivação educacional das narrativas machadianas em animação é relevante, pois 

essas adaptações podem levar a criança ou o adolescente, que têm a tecnologia e a cultura 

do audiovisual infiltradas em seu cotidiano, a chegarem até aos contos que lhes serviram 

de inspiração. Afinal, o “faça-com-que-eles-leiam”, intenção das adaptações da TV 

Escola, revisita, nas telas visuais e digitais contemporâneas, a literatura clássica do 

escritor do século XIX.    
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A LEITURA DE CLÁSSICOS LITERÁRIOS EM SALA DE AULA: 
RECONHECENDO SABERES EM UBIRAJARA, DE JOSÉ DE ALENCAR 

 
Aniele Cristina Rodrigues (PROFLETRAS – UFU)1 

Thais Nunes Xavier dos Santos (PROFLETRAS – UFU)2 

 

Resumo: Neste artigo, propomos uma reflexão a partir da comunicação apresentada por nós no 

Congresso Internacional 2018 da Abralic, Circulação, tramas & sentidos na Literatura, realizado 

na Universidade Federal de Uberlândia. O objetivo desta comunicação foi expor uma proposta de 

intervenção direcionada à ampliação do gosto pela leitura dos clássicos literários nas aulas de 

Literatura e Língua Portuguesa, partindo da obra Ubirajara, de José de Alencar, a fim de promover 

um olhar crítico e consciente do aluno para o papel do indígena em nossa sociedade, 

considerando diversos pressupostos teóricos e a legislação que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena na educação básica. 
Palavras-chave: leitura literária; crítica social; ensino/aprendizagem. 

 

Ao abordarmos questões que envolvem a leitura literária de clássicos em sala de 

aula, iremos destacar a importância da leitura literária para construção do aluno como 

leitor, o papel do professor e os desafios por ele enfrentados na formação de alunos 

leitores, além do reconhecimento dos saberes que permeiam a leitura da obra Ubirajara, 

de José de Alencar, dentre eles, as três forças da Literatura (BARTHES, 1989), os 

elementos para o desenvolvimento das ideias (SOSA, 1978) e a temática indígena de 

estudo obrigatório, conforme a Lei 11.645/08. Por fim, apresentaremos propostas de 

prática de leitura em sala de aula, com base na Sequência Básica (COSSON, 2009), como 

norte para professores de Literatura e Língua Portuguesa que enfrentam o desafio da 

leitura literária em sala de aula. 

A leitura literária e a construção do aluno leitor 

Ler um texto literário abre infinitas possibilidades, considerando que, “por meio da 

leitura toda a nossa intimidade, mesmo a mais secreta, vem à tona – em liberdade – para 

desvendar o que as palavras nos reservam.” (QUEIRÓS, 2012, p.86). Nesta perspectiva, 

a leitura do texto literário na escola não deve ser considerada apenas para objetivos 

pedagógicos, mas sim como algo essencial para o desenvolvimento do aluno enquanto 
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sujeito leitor, que exerce o direito de desfrutar dos prazeres que a literatura é capaz de 

proporcionar. 

Queirós (2012, p. 86), aponta que “a literatura é uma das possibilidades que 

encontramos para confirmar a vida como possível e razoável pelo que existe nela de 

conhecido e ainda por conhecer.” Assim, temos na literatura uma oportunidade para que 

nossos alunos desenvolvam um conhecimento de mundo que vá além do que se aprende 

na escola e no convívio social, pois por meio do texto literário, é possível interagir com 

diversos ambientes e saberes, sejam eles reais ou imaginários, visto que “na leitura 

literária todo sonho é possível, todo absurdo, explicável, redes são tecidas e o 

conhecimento manifestado.” (QUEIRÓS, 2012, p. 86) 

Cândido (1970, p.174) aponta a literatura como a criação universal por meio da qual 

todos os homens em todos os tempos se manifestam, assim seria impossível viver sem 

ela, “ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção 

fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance.” (CÂNDIDO,1970, 

p.175). Estando a literatura presente de forma tão incisiva na vida do homem, a escola, 

sendo um ambiente de formação, não deveria negá-la ou restringir o seu papel. 

Queirós (2012, p. 86), afirma que “a literatura configura-se como condição 

significativa para que os processos em educação ganhem em qualidade”, tal afirmação se 

deve ao fato da literatura não tratar realidade e fantasia como opostos definitivos. No 

texto literário, estes dois elementos se mesclam para servir à expressão dos saberes que 

estão no texto, assim como para o aluno, ser humano em construção, que transita da 

realidade para a fantasia a fim de compreender melhor o mundo que o rodeia. 

O que vemos na maioria dos casos, porém, é que a literatura está presente nas 

escolas, não como uma ponte entre o homem e o “universo fabulado” (CÂNDIDO,1970, 

p.174), mas como uma obrigatoriedade curricular. Cabe então, refletir sobre o papel do 

professor como mediador da leitura literária. 

O papel do professor como mediador da leitura literária. 

Segundo Queirós (2012, p. 87), “professor é antes de tudo aquele que acredita na 

realidade como possível de ser alterada pelas constantes buscas de realização pela 

humanidade.” este processo de transformação da realidade ao qual o professor se dedica 

diariamente é uma tarefa árdua com diversos obstáculos a serem vencidos. 
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No que diz respeito à leitura literária em sala de aula, o professor passa por diversos 

desafios, dentre eles está uma carga horária de trabalho que não lhe permite buscar uma 

formação continuada onde poderia aprender novas metodologias didáticas e o 

desinteresse percebido por ele nos alunos, que acaba desmotivando a busca por atividades 

inovadoras. É importante, assim oferecer a este professor uma direção para que ele possa 

mediar a leitura literária em sala de aula.  

Cosson (2009) nos traz a uma sequência básica de leitura que traz um norte para o 

trabalho com a leitura em sala de aula. Está sequência engloba desde a motivação para a 

leitura até a interpretação que o aluno fará do texto literário.  

A motivação, segundo Cosson (2009, p. 54) “consiste exatamente em preparar o 

aluno para entrar no texto.”. Neste momento o professor pode propor alguma atividade 

ou até mesmo falar sobre o texto com empolgação, ao perceber que o próprio professor 

se interessa pelo texto, o aluno pode se sentir motivado a realizar a leitura. 

 Na introdução, Cosson (2009, p. 57) sugere que seja feita a “apresentação do autor 

e da obra.” Este é um momento breve de contextualização do texto a ser lido. Na 

sequência, Cosson (2009, p. 61-64), temos a leitura com o acompanhamento do professor, 

tal leitura não deve ser associada a cobranças, já que o intuito é que o aluno enxergue a 

leitura como algo prazeroso, o autor sugere ainda que sejam realizadas as “atividades do 

intervalo” entre a leitura de cada trecho do texto, que servirão para orientar o aluno na 

compreensão do texto. 

Por fim, Cosson (2009, p. 64-69) apresenta a última etapa da sequência, a 

interpretação, que se divide em um “momento interior”, no qual predomina o processo da 

“decifração”, do “encontro do leitor com a obra” e um “momento externo”, no qual há “a 

concretização, a materialização da interpretação”.  

Apesar de ser uma sequência pré-estabelecida, há uma flexibilidade em sua 

aplicação, cada professor poderá trabalhar de acordo com sua realidade. As etapas 

poderão ser invertidas, mescladas e algumas até excluídas, caso o objetivo já tenha sido 

alcançado. 

Reconhecendo saberes em Ubirajara  

O texto literário é um ambiente no qual vários saberes circulam, tais saberes estão 

interligados e são capazes de tocar o leitor e transportá-lo para dentro do universo do 

texto, assim sendo, é necessário que o professor conheça os saberes que estão na obra a 
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ser lida e que dê a seus alunos liberdade para que identifiquem saberes que vão além dos 

que estão na superfície do texto. 

Conforme Barthes (1989), a literatura possui três forças que explicam de que forma 

o imaginário atravessa o real, representando as forças de liberdade que residem na 

literatura. Essas forças são representadas pelos três saberes que giram dentro do texto, 

possibilitando a identificação de muitos conhecimentos, abarcando todas as ciências. 

Barthes (1989) nos apresenta a mathesis, que trata dos saberes que giram e não se 

fixam, possibilitando a transgressão do leitor, sem fixar conhecimentos. Refere-se aos 

conhecimentos múltiplos presentes no texto literário. 

A outra força da literatura discutida por Barthes (1989) é a mimesis que se refere à 

representação do real, que é demonstrável pela literatura. O real é demonstrado pela 

literatura à medida que o real é constituído pelo imaginário e um é atravessado pelo outro. 

Através das relações interpessoais, o real é demonstrável pela literatura, reforçando seu 

poder de transgressão, necessário ao ser humano. 

A terceira força da qual nos fala Barthes (1989) é a semioses, a qual representa a 

força sígnica da linguagem, as simbologias presentes no texto. A semioses está 

relacionada aos vários sentidos e significados que o texto nos diz, obtidos pelo fato de a 

literatura dizer muito além do que se diz. Essa força é representada pela potencialidade 

da palavra literária que tem o poder de ir além do que se lê, além das palavras. 

A leitura do texto literário em sala de aula possibilita o contato com os diversos 

saberes por meio das três forças da literatura, pois promove o encontro do aluno com a 

língua e com a arte ao tornar-se, o texto literário, objeto de estudo. 

  Segundo Sosa (p. 42, 1978), “a criança lê naturalmente aquilo que lhe dá prazer”, 

ou seja, é preciso que a leitura seja prazerosa ou que a forma com que leitura será 

organizada seja prazerosa. Dessa forma propomos nesse trabalho uma sequência básica 

de leitura associada aos conceitos de Cosson (2009) e Sosa (1978), no que se refere à 

leitura do texto literário em sala de aula. 

  O texto literário deve ser considerado literatura de qualidade, quando se mostra 

aberto e não escancarado, possibilitando diversas viagens, internas e externas, ao leitor, 

reforçando a presença do imaginário no mundo real. A literatura nos mostra que somos 

seres humanos, que temos sentimentos, que temos sensibilidade.  
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  A leitura literária proporciona ao público leitor o experimentar ficcionalmente, pois 

o texto literário não é um portador de mensagens, ele desperta várias leituras. Assim, ao 

ler, o indivíduo se faz sujeito ao invés de apenas sujeitar-se, pois o texto literário dá 

abertura para as reflexões imprescindíveis para a múltiplas semioses presentes em uma 

linguagem capaz de suscitar emoções, sentimentos, ideias, críticas, opiniões, 

pensamentos, dúvidas, certezas, dentre outros conflitos humanos. 

  Segundo Sosa (1978), há alguns elementos que devem estar presentes no texto para 

que haja identificação da criança com o seu “alimento literário”. Primeiramente, o caráter 

imaginoso deve se fazer presente “descrito com beleza poética, ou em forma mais ou 

menos realista e livre de toda lisonja idiomática, dito em largas tiradas subjetivas ou em 

poucas e simples expressões que completam sua expressividade com desenhos e 

ilustrações que mais sugerem do que dizem” Sosa (p. 37, 1978) 

  O dramatismo é outro aspecto que deve ser contemplado no texto literário destinado 

a crianças, segundo Sosa (1978). Esse aspecto caracteriza-se pelos adjetivos ideal e 

absurdo, realista e despojado e é importante para concentrar a atenção da criança e 

globalizar suas imagens anteriores. Os dramas encontrados no texto literário, vividos 

pelos sentidos no ato da leitura passam a ser o drama do próprio leitor. 

  Sosa (1978) nos apresenta outro aspecto importante que é a técnica do 

desenvolvimento. Esta deve ser condizente com a “avidez do leitor”, referindo-se ao 

modo como o autor desenvolve a história, entrelaçando os acontecimentos, prendendo a 

atenção do leitor.  

  A linguagem deve aparecer no texto literário, segundo Sosa (1978), de forma 

simples, pura e precisa. Deve ser uma linguagem poética, literária, metafórica, dotada de 

semioses e simbologias, que permitam inúmeras leituras e exerça seu poder humanizador 

por meio do poder da linguagem sobre o outro e sobre si mesmo. 

  É importante ressaltar que as características citadas, conforme Sosa (1978), que 

definem uma literatura de qualidade para crianças, são elementos interligados que, 

percebidos ao longo do texto, estabelecem uma relação de dependência entre si na 

construção de sentidos. 

  Considerando a lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o 

ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena em todas as escolas, 

públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio, optamos pela escolha 
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da obra Ubirajara, de José de Alencar, para leitura de acordo com a sequência básica de 

Rildo Cosson (2009). 

  A escolha da obra Ubirajara foi devido à demonstração da realidade que há no 

romance, retratando aspectos da cultura indígena, em seus dramas fortemente vividos por 

suas personagens intensas e vivas. Por se tratar de uma obra que conta sobre a vida em 

comunidades indígenas de um Brasil remoto, o qual representa uma história, por vezes, 

esquecida ou tratada de forma equivocada ou caricata, pensamos em desenvolver um 

trabalho de leitura e, sobretudo, de resgate de aspectos da cultura indígena esquecidos.  

  O romance indianista de Alencar apresenta de forma poética e literária as três forças 

da literatura, propostas por Barthes (1989), pois o que observamos é uma história dotada 

de semiosis, em que a simbologia está presente de forma muito significativa na construção 

de sentidos.  

  Há evidentemente a presença da mathesis, porque é uma obra em que podemos 

notar os saberes girando em torno de uma história com muitos conflitos e dramas. O 

romance aborda variados conhecimentos, mas não fixa nenhum deles, ao contrário, 

aponta uma riqueza de detalhes relacionada, principalmente, à cultura indígena. 

  A mimesis é percebida através das relações interpessoais que perpassam a história, 

possibilitando-nos observar o real demonstrável em cenas de belas paisagens, conflitos 

amorosos, batalhas, dramas, costumes, romances, formas de vida adversas daquelas que 

conhecemos.  

  Conforme Sosa (1978), na obra em estudo, observamos o caráter imaginoso 

fortemente presente por ser uma história que se passa em um espaço imaginário em que 

as personagens vivem cercadas por deuses misteriosos e seres folclóricos. A técnica de 

desenvolvimento se destaca, pois o autor escreve de forma a conduzir o leitor a viver a 

história, incentivando o desejo de querer continuar a leitura e saber o destino das 

personagens.  

  A linguagem que nos é apresentada é artística, poética, permite diversas leituras e 

exige esforço e discussões para compreensão das metáforas presentes na construção de 

sentidos. O dramatismo aparece no romance de forma que o leitor assume o drama vivido 

pelas personagens como seu drama pessoal e suscita o desejo de lutar com ele em suas 

batalhas. As características da obra, juntas, fazem de Ubirajara um clássico que ressalta a 

importância da figura do índio para nossa cultura. 
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Propostas de atividades 

 Incialmente, seguindo a sequência básica de Cosson (2009), será feita a motivação 

com a leitura de algumas lendas: A lenda do Guaraná, A lenda da criação das estrelas, A 

lenda da mandioca, A lenda do arco-íris. A atividade será desenvolvida em grupos, em 

que cada um receberá uma lenda para leitura. Após a leitura, cada grupo apresentará para 

a turma o que a lenda lida conta: qual o assunto, quais as personagens, qual o ambiente 

onde elas acontecem, o que elas têm em comum, se já conheciam a lenda e se conhecem 

outras. Essas questões são um direcionamento para a discussão que deve ocorrer em uma 

aula. 

 A introdução será feita na aula seguinte com breve apresentação do livro e do autor, 

aproveitando para explorar as informações contidas nas partes dos livros como: capa, 

contracapa, orelha, prefácio. Nesse momento, o professor poderá aproveitar para falar, 

brevemente, sobre o autor José de Alencar, para contextualização da obra. 

 Ainda nesta segunda aula, o professor proporá a leitura dos capítulos iniciais da 

obra “Ubirajara”, “Advertência”, e “O caçador” em sala de aula. O professor deverá 

atentar-se para a leitura em voz alta juntamente com a turma, auxiliando na compreensão 

do texto lido, caso os alunos tenham dificuldade com a linguagem do autor. Ao final da 

aula, o professor pedirá que os alunos leiam em casa o capítulo “O Guerreiro”.  

 A terceira aula da sequência será uma leitura intervalada em que o professor 

apresentará aos alunos a música “Índios”, da banda Legião Urbana. Nesta aula, a turma 

analisará a letra da música a partir de questões propostas pelo professor em comparação 

com o romance lido. É importante que o professor faça a contextualização da letra da 

música, interpretando, junto com os alunos, a linguagem metafórica que compõe a 

canção.    

 O professor iniciará a quarta aula com alguns comentários referentes ao capítulo 

lido em casa: “O Guerreiro”. A turma lerá em sala de aula o capítulo “A noiva”, 

juntamente com o professor. Durante as leituras em sala de aula, o professor poderá 

alternar as estratégias de leitura: em voz alta, em grupo, individual, o professor lê e a 

turma acompanha, dentre outras formas. 

 Na quinta aula da sequência, o professor fará uma leitura intervalada por meio de 

apresentação de projeção de imagens de algumas obras de arte, com representações 

indianistas, como por exemplo a obra de Victor Meirelles, A primeira missa no Brasil, de 
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1860. A intenção dessa apresentação é discutir com os alunos representações da cultura 

dos índios na pintura, problematizando formas de se valorizar a cultura indígena 

atualmente: o que o índio representa para nossa história? De que forma o índio é lembrado 

atualmente? Como o índio é tratado pelos “brancos”? De todo o extenso território 

brasileiro, o que sobrou para o índio? Esses são alguns exemplos de questões para 

direcionar a discussão. O professor poderá solicitar aos alunos uma pesquisa sobre a 

situação atual do índio e outras questões que podem ser levantadas com a discussão. 

 É importante que o professor atualize suas leituras com relação à situação dos índios 

para que ele seja capaz de promover uma discussão rica em informações, capaz de 

problematizar a situação dos índios desde os primórdios do descobrimento e toda 

violência pela qual povo indígena passou e ainda passa. É bom que esta atividade 

intervalada seja realizada em ambiente adequado, onde contenha DataShow, computador 

com acesso à internet para eventuais pesquisas. 

 Ao final da discussão, o professor solicitará que retornem na próxima aula com a 

leitura concluída dos capítulos “A hospitalidade”, “Servo do amor” e “O combate 

nupcial”, e tragam a pesquisa solicitada por escrito ou digitada. 

 Na sexta aula, o professor realizará uma atividade de leitura intervalada em que será 

feita a descrição do espaço na narrativa de Alencar. Para tanto, o professor levará 

impressa a letra do Hino Nacional Brasileiro, para leitura e análise, dando destaque à 

paisagem brasileira, enaltecendo sua beleza natural. Ao final da aula, o professor 

comentará brevemente com os alunos sobre o que leram, em casa, nos três capítulos 

solicitados. O professor pedirá aos alunos que leiam os capítulos “A guerra” e “A batalha” 

em casa.  

 A sétima aula será a leitura do último capítulo “A união dos Arcos” em sala de aula. 

Ao terminar a leitura, o professor discutirá alguns pontos que julgar necessário dos 

capítulos que foram lidos em casa e sobre o final do livro.  

 O professor fará uma atividade intervalada na oitava aula com a música “Todo dia 

era dia de Índio”, de Jorge Bem Jor e a leitura do poema “Os índios”, de Antônio Miranda. 

Os alunos ouvirão a música, lerão a letra para maior compreensão. Os alunos lerão o 

poema e analisarão os dois textos, para, então, criarem algo que represente o que 

discutiram até aqui com a sequência básica: algo que represente o que aprenderam com 

as leituras e os textos: desenho, frase, poema, música. 
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  De acordo com a sequência básica, o professor deverá finalizar as atividades com a 

interpretação que consiste nas projeções de leitura e de interpretação. Para isso, na nona 

aula, em grupos, os alunos discutirão sobre as temáticas abordadas no romance: Bravura; 

Lealdade; Valentia; Poligamia; Desvalorização da cultura indígena em detrimento da 

europeia; Luta entre as tribos; Paisagem paradisíaca brasileira; Disputas de poder; 

Relações amorosas; Elementos da Cultura Indígena. 

  O professor, orientará os alunos a discutirem de que forma as temáticas escolhidas 

por eles aparecem em Ubirajara, orientando-os a encontrar no texto do romance os 

exemplos das temáticas. Cada grupo fará anotações sobre os exemplos dos trechos 

selecionados exemplificando as temáticas.  

  A décima aula será destinada à apresentação para a turma das anotações feitas pelos 

grupos. Cada grupo explicará sobre as temáticas escolhidas e fará a leitura dos trechos da 

obra que as exemplificam. O professor deverá orientar a discussão propondo 

questionamentos para o grupo e para a turma, direcionando a discussão. 

  Para o encerramento das atividades, o professor proporá uma atividade de pesquisa 

em que os grupos trarão um outro texto no qual se observa a mesma temática abordada 

pelo grupo, como por exemplo, música, poema, obra de arte, reportagem, etc. Os alunos 

deverão analisar o texto escolhido, mostrando sua relação com a temática abordada no 

romance lido. 

  O professor deverá organizar um cronograma de apresentação dos grupos e orientar 

os alunos nas pesquisas e na montagem dos trabalhos. Se houver a possibilidade de as 

apresentações acontecerem em ambiente apropriado, com DataShow e Internet disponível 

para uso, o trabalho será mais proveitoso e de mais qualidade, por isso é importante que 

haja cooperação entre todos, alunos e professores. 

  Considerações finais 

  Neste artigo, buscamos refletir sobre a importância da leitura literária em sala de 

aula direcionada para os clássicos, pois são textos de fácil acesso para o professor, estando 

presentes em grande parte das bibliotecas escolares. 

Apresentamos ainda uma análise sobre os saberes presentes no clássico Ubirajara, 

de José de Alencar, destacando as três forças da literatura (BARTHES, 1989), o 

dramatismo, a linguagem, e o caráter imaginoso da obra (SOSA, 1978), bem como sua 
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adequação à lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da 

história e cultura indígena em todas as escolas brasileiras. 

Por fim, propusemos atividades práticas que podem contribuir para o trabalho com 

a leitura literária na escola, sendo estas adaptáveis a qualquer obra que o professor possa 

escolher para trabalhar com seus alunos. 

Dessa forma, por meio deste artigo, pretendemos oferecer ao professor 

ferramentas para que ele vença os desafios do trabalho docente com a leitura literária, 

principalmente, na construção do discente como sujeito leitor. 
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A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO A PARTIR DA 

LEITURA DE SAPOMORFOSE OU O PRÍNCIPE QUE COAXAVA 

 

Fabiane Lemos de Freitas Garcia (PROFLETRAS -CPTL)1 

 

 Neste trabalho pretende-se apresentar resultados parciais de um projeto desenvolvido com o 

objetivo de refletir sobre a formação de leitores literários por meio da metodologia denominada 

Sequência Básica proposta por Cosson (2016). A pesquisa ocorreu com uma turma de 6º ano de 

escola municipal na cidade de Três Lagoas (MS), sendo parte da proposta a ser apresentada para 

o PROFLETRAS no câmpus da UFMS nesta mesma cidade. A primeira parte da pesquisa foi 

iniciada com a leitura obra Contos de fadas (2013),para que munidos das leituras dos contos 

tradicionais compreendessem o teor modernizado e inovador presente na obra Sapomorfose ou o 

príncipe que coaxava, de CóraRónai (1983), culminando com a produção de um reconto. 

Palavras-chave: Formação do Leitor; Letramento literário; Infantojuvenil; contos de fadas 

renovados 

 

Introdução 

 

São muitos os percalços vividos pelo professor de língua portuguesa do ensino 

fundamental II quanto ao trabalho com a leitura de literatura. O fato de não se ver na 

condição de leitor literário e de não entrar em contato com teorias e metodologias traz 

muitos prejuízos em sua prática, além de não contribuir para a formação de leitores 

literários.  

Foi por meio do ingresso ao mestrado profissional em Letras que buscamos 

caminhos para tentar sanar essas lacunas existentes pela falta de contato com teorias que 

sustentem nossas atividades em sala de aula e que privilegiem um ensino de qualidade. 

O mestrado profissional em Letras – PROFLETRAS – prioriza a formação o professor 

para a atuação especificamente em sala de aula, portanto, acaba por preencher lacunas 

que ficaram abertas na graduação. 

Assim, foi como uma proposta de pesquisa de mestrado que esse projeto foi 

iniciado e, por estar ainda em fase de conclusão, não possuímos dados das análises das 
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produções realizadas pelos alunos.  A pesquisa prática foi realizada a partir da proposta 

de Cosson (2016) denominada Sequência Básica, e é nesse viés que esse projeto procura 

refletir sobre o que pode contribuir para tornar as aulas, voltadas à leitura, mais 

eficientes e, também, tornar a experiência com o literário um conhecimento mais 

gratificante. 

A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2017 com a turmado 6º ano D 

da escola municipal Parque São Carlos. Por meio de oficinas propostas pela sequência 

básica de Cosson(2016), apresentamos, primeiramente, a obra Contos de fadas (2013), 

buscando um recorte tradicional nessas histórias tão conhecidas, mas muitas vezes, 

relegadas somente ao público infantil. As oficinas foram realizadas, também, com o 

suporte teórico de GIRARDELLO (2014), autora que tem o olhar voltado para a 

contação de histórias em sala de aula e nos apresenta uma nova perspectiva sobre o 

tema. 

Ao final, apresentamos aos alunos o livro Sapomorfose ou o príncipe que 

coaxava , obra central de nossa pesquisa que possui um teor de reconto contemporâneo . 

E, após o trabalho com as oficinas, os alunos produziram uma história literária baseada 

no livro de Cora Ronái e apresentaram em uma feira literária juntamente com contação 

de histórias. 

Os contos tradicionais 

 

Os contos de fadas passaram por várias modificações ao longo do tempo. Seu 

surgimento está associado à tradição oral, entre os camponeses e em meio a rodas de 

contações de histórias, a fim de aplacar os muitos males que assolavam o período 

medieval. A Europa é o berço de sua criação e nela surgiram alguns escritores que 

deram um ar de requinte ao seu conteúdo, como Perrault, Os Grimm e Andersen, dentre 

outros. 

Hoje, ao ler histórias como Chapeuzinho vermelho, Cinderela e Barba azul, 

algum leitor desavisado poderá não se dar conta o tanto de vezes que estas histórias 

foram reescritas por seus compiladores por várias gerações. Muitas dessas narrativas 
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foram sendo deformadas ao longo do tempo, e, seu conteúdo considerado “não-

pedagógico” retirado de várias versões já que seu teor passou a não ser considerado bom 

e correto para a instrução do universo infantil.  

Por acreditar na importância do contato das crianças com as narrativas que se 

aproximam de suas fontes originais, buscamos na obra Contos de fadas, da editora 

Zahar, as leituras para iniciar nossa sequência básica a fim de encaminhar os alunos 

neste universo das narrativas folclóricas. A obra possui edição comentada, introdução e 

notas de Maria Tatar. 

Entre o tradicional e o moderno: analisando a obra de Cora Rónai 

Para Candido (2000, p.4), o elemento social colabora, juntamente com o 

estético, para a compreensão crítica de uma obra literária. Dessa forma, é nesse viés que 

partimos para uma análise da obra Sapomorfose ou o príncipe que coaxava a fim de unir 

esses dois caminhos na tentativa de uma melhor leitura do texto literário. 

Assim, foi em Ceciliato (2006, p.153) que norteamos nossa proposta de análise, 

tanto social quanto estética da obra Sapomorfose ou o príncipe que coaxava. A obra 

surgiu em um contexto de descontentamento político advindo com um governo 

ditatorial, na qual vivia a sociedade brasileira naquele momento. A literatura infanto-

juvenil passou, com isso, a registrar em suas obras um tom de protesto, seja ele velado 

ou de forma alegórica, a insatisfação daquele período. Segundo Ceciliato (2006, 153), as 

produções eram marcadas por uma forte crítica social. Isso fica evidenciado se 

observarmos as produções entre as décadas de 1960 e 1970, já que “essa produção 

representou o descontentamento de escritores brasileiros diante dos caminhos tomados 

pela política ditatorial implantada a partir do golpe militar de 1964 [...]”. (CECILIATO, 

2006, p. 153) 

A literatura infanto-juvenil passa, assim, a seguir esse caminho de forte crítica à 

política instalada naquele período. Seus escritores não se calavam diante de toda aquela 

realidade, seja sob a forma de um tom de realismo crítico em suas obras ou com o uso 

de uma linguagem que primava pela ironia e a paródia. Buscavam retratar, dessa forma, 

sua indignação perante o sistema vigente, e isso fica perceptível nas obras Justino, o 
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retirante (1970) e Rosa dos ventos (1972), de Odette Barros Mott; Lando nas ruas 

(1975), de Carlos de Marigny; Pivete (1977), de Henry Correia de Araújo; A casa da 

madrinha (1978), de Lygia Bojunga Nunes; Coisas de menino (1979), de Eliane 

Ganem; Os meninos da Rua da Praia (1979), de Sérgio Caparelli, por exemplo. 

(CECILIATO, 2006, p.164) 

Assim, devido a essa visão crítica social, surge uma nova tendência na literatura 

infanto-juvenil brasileira nos anos de 1960 e 1970, simbolizada pelo tom de protesto 

existente nas narrativas infanto-juvenis. Seus personagens vivenciam momentos de 

crise, simbolizados por uma fase caótica presente na sociedade brasileira. As obras 

citadas por Cecilliato que surgem nesse período são: A bolsa amarela (1967) e Corda 

Bamba (1979), de Lygia Bojunga e O dia de ver meu pai (1977), de Viviana de Assis 

Viana. (CECILLIATO, 2006, p. 154)  

A autora ainda aponta a existência de um outro grupo de escritores que também 

primavam pela denúncia à ideologia dominante naquele período, porém, valendo-se, 

agora,  de uma nova forma de estilo: a alegoria. E, como uma denúncia velada, 

buscavam retratar alegoricamente, sob a égide do protesto, contra a ditadura militar. 

 

 

Nesse grupo de obras, classificado por Lajolo e Zilberman sob o título 

de “Em busca de novas linguagens”, a crítica se faz pela linguagem 

cifrada e pela recontextualização da realidade político-social do país, 

numa transposição dos acontecimentos para o plano da fantasia, própria 

dos contos de fadas. Nascem naquele momento dos contos de fadas 

renovados, que, subvertendo o modelo dos contos tradicionais, 

inauguram uma nova narrativa nessa linha. (CECILLIATO, p. 156, 

2006) 

 

 

 

A obra de Cora Rónai surge a partir dessa tendência renovadora dos contos de 

fadas.É através da alegoria que o narrador nos faz pensar sobre a manutenção da ordem, 

já que não temos mais a tradição dos contos clássicos em que príncipe vira sapo, mas 

sim a existência de um sapo que é transformado em príncipe e que não precisa de beijo 

1992



 

 
 

pra voltar ao normal, mas sim uma poção preparada por ele juntamente com seus 

amigos. Nesse caso o maniqueísmo foi, de certa forma, suprimido em prol do 

companheirismo e união, já que os vampiros, transformados em beija-flores, procuram 

o ex-sapo juntos rompem uma situação de caos preparando uma poção mágica para 

voltarem às suas formas originais. Nessa nova tendência renovadora o maniqueísmo tão 

presente nos contos de fadas já não é tão importante nessa nova tendência, já que os 

personagens devem resolver seus problemas procurando refletir sobre seus conflitos 

para solucioná-los.  

A obra de Cora Rónai nos faz refletir sobre o papel de resistência contra a 

manutenção de ideologias cristalizadas, o motivo do pelo qual as coisas devem ser 

sempre da mesma forma. Isso acaba por retratar o período em que foi escrito, já que 

estávamos ainda com a memória fresca do período ditatorial. Mas o faz de forma 

alegórica, utilizando a paródia como meio de protesto, forma de denúncia contra as 

situações amargas do período. Sua obra se enquadra na classificação criada por Lajolo e 

Zilberman ao se referirem a esse tipo de obra como “Em busca de novas linguagens”, já 

que em tom de paródia propõem uma inversão na ordem estabelecida  das coisas: sapo 

que vira príncipe e bruxa que vira fada. 

A obra de Cora Rónai mantém diálogo explícito e bem humorado com o conto O 

rei sapo, dos irmãos Grimm. Percebemos a existência de uma ponte que liga as histórias 

tradicionais com a nova tendência dos contos renovados ao mesclar elementos 

pertencentes a essas duas esferas. Ao lermos a fórmula “Era uma vez” já sabemos que 

estamos diante de um conto de fadas, porém com elementos pertencentes ao mundo 

moderno, tais como supermercado, correios, bola de cristal a cores.  Ao ter sua vassoura 

roubada pelos vampiros, a bruxa vai pra casa e tenta distrair-se, mas lembra que sua 

bola de cristal não estava pegando bem: “-Você tem que me lembrar de encomendar 

uma antena nova – disse a bruxa para o corvo de estimação. – Acho até que já está na 

hora de trocar essa bola por uma nova, a cores.” (RÓNAI, 1983, p.11) 

Em outra situação, a bruxa parte para a agência dos correios, a fim de encontrar 

as unhas de dragão, último ingrediente para seu feitiço. Contudo, soube que a remessa 

demoraria muito. “[...] No correio, soube que as unhas de dragão levariam pelo menos 
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quinze dias para chegar” (RONÁI, 1983, p.16). Como já mencionado, outro elemento 

da modernidade que está presente na história é o supermercado. E é lá que a bruxa vai 

para tentar encontrar o último componente para seu feitiço: as unhas de dragão. “Ao 

deixar a agência dos correios, a bruxa foi ao supermercado. Mas, como qualquer dona 

de casa poderia tê-la informado, não havia unha de dragão em nenhuma das seções”. 

(RÓNAI, 1983, p.17) 

A narrativa ainda se vale de recursos da vida corriqueira e cotidiana. Como 

exemplo podemos citar o fato da bruxa arrumar a casa, ou o momento da procura de 

emprego para o novo príncipe – nesse ponto há até um cartaz em frente ao castelo 

ofertando essa vaga de emprego. Além disso, a própria burocracia social é retratada 

quando o ex-sapo, ao procurar pela vaga de emprego no castelo, não consegue encontrar 

a pessoa certa com quem falar, pois a todo momento são dadas informações 

descompassadas. Nesse ponto pensamos na burocracia da vida citadina. 

Assim, é através da paródia e do humor que a obra Sapomorfose: ou o príncipe 

que coaxava mantém uma postura transgressora, pois ao subverter as estruturas 

tradicionais dos contos de fadas traz para a cena elementos que tornam um conto de 

fadas renovado.  

Descrição do desenvolvimento do trabalho  

 

O projeto de leitura ocorreu entre os meses de agosto a novembro na escola 

municipal Parque São Carlos localizada em Três Lagoas, MS. O motivo maior de seu 

desenvolvimento foi o incômodo da professora-pesquisadora quanto ao trabalho com a 

leitura do texto literário em sala de aula. Os livros eram entregues para serem lidos em 

casa e, após um certo tempo, apresentados para toda a turma. Assim, durante as 

apresentações das leituras ficava explícito que muitos alunos não liam a obra até o final, 

enquanto outros, nem mesmo haviam começado. 

Dessa forma, foi na metodologia de Cosson (2013) que buscamos caminhos para 

nortear uma nova visão com o trabalho com a leitura do texto literário, pois segundo 

Azevedo, “para que a formação do leitor ocorra, é necessário que haja, entre a pessoa 
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que lê e o texto, uma espécie de comunhão emocional que pressuponha prazer, grande 

identificação e liberdade para interpretar.”(AZEVEDO, 2004, p.45) 

Desse modo, para iniciar o projeto optamos por fazer uma sondagem das 

experiências que os alunos possuíam quanto à leitura. Entregamos um questionário a 

fim de verificar o quanto possuíam de experiência com o literário. Observamos que o 

livro que a maioria afirmava ler em casa era a bíblia, seguida de poesia, contos de fadas 

e gibis.  

A etapa motivação aconteceu duas semanas depois da aplicação do questionário.  

Os alunos foram levados à sala de informática, e lá assistiram ao vídeo A menina que 

odiava livros2. Após a apresentação do vídeo, voltamos para a sala e, em círculo, 

fizemos a leitura da história Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault. A história foi 

retirada da obra Contos de Fadas, com edição, introdução e notas de Maria Tatar.  Nesta 

etapa, podemos notar o espanto da turma com esta versão, já que nela a personagem 

Chapeuzinho Vermelho é devorada pelo lobo, diferente das versões em que aparece a 

figura do caçador como salvador da personagem principal e de sua avó. Assim, a 

maioria dos alunos ficou muito curiosa sobre os outros contos de fadas, pois queriam 

saber se os finais que conheciam eram os “verdadeiros”. Como sabíamos que a 

sequência demandava o passo a passo, avisamos que em breve eles conheceriam muitas 

dessas histórias. 

A etapa introdução aconteceu na semana posterior à motivação e contou com a 

colaboração da biblioteca do SESI, localizada na esquina da escola. Neste local, 

aconteceu a maior parte das atividades, já que contamos com o apoio da equipe de 

funcionárias, espaço climatizado, mesas e cadeiras circulares – propiciando uma melhor 

interação -, além de seu acervo. Lá fizemos a apresentação da obra Contos de fadas 

iniciando, primeiramente, com a apresentação dos autores dos contos de fadas. Para 

tanto, trouxemos imagens dos autores dos contos que seriam lidos pelos alunos, como 

Charles Perrault, irmãos Grimm, Andersen, Joseph Jacobs e Jeanne-Marie Leprince de 

Beaumont. Contudo, não fizemos desse momento uma aula longa e cansativa, porque 

                                                           
2 O vídeo foi criado baseado na obra de ManjushaPawagi. 

https://www.youtube.com/watch?v=mvekE_X3IjM.                      Acesso em 

13/09/2017 
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“no momento da introdução é suficiente que se forneçam informações básicas sobre o 

autor e, se possível, ligadas àquele texto” (COSSON, 2016, p. 60). Em seguida, 

apresentamos a obra de Tatar dando ênfase em sua estrutura - capa, ilustrações, entre 

outros – como também seu conteúdo inovador em relação a outras obras de contos de 

fadas. 

Em seguida, os livros de Tatar – possuíamos dois exemplares - foram passados 

de mão em mão para que os alunos conhecessem mais de perto a referida obra, pois 

acreditamos na necessidade do contato com esta, pois “independentemente da estratégia 

usada para introduzir a obra, o professor não pode deixar de apresentá-la fisicamente 

aos alunos”. (COSSON, 2016, p. 60) 

Ainda na biblioteca do Sesi, as reproduções dos contos da obra de Tatar foram 

entregues para leitura em casa e para apresentarem à turma na semana seguinte. Em 

toda ida à biblioteca, e, ao final das atividades da sequência, os alunos podiam escolher 

um exemplar de qualquer livro que quisessem ler.  

Para a realização da etapa leitura, fizemos um grande círculo, nos sentamos no 

chão e pedi que um a um eles contassem as histórias que leram, pondo em prática o que 

Cosson (2016) denomina de “intervalos”. Pudemos perceber que alguns não haviam 

lido seu conto por completo, principalmente aqueles textos maiores. Já outros, estavam 

muito tímidos para falarem em público, o que demandou que os ajudássemos a iniciar 

suas histórias com pequenos acontecimentos, e isso, para alguns, foi o ponta pé para 

começar a contá-las. Como percebemos que muitos alunos ainda precisavam terminar a 

leitura de seus contos, marcamos outro dia para terminarmos.  

Essa nova aula de leitura aconteceu na biblioteca do Sesi alguns dias depois. 

Primeiramente, iniciamos essa aula contando a história Cinderela ou O sapatinho de 

vidro (Charles Perrault), o objetivo foi romper a barreira da timidez. Todos ficaram 

muito atentos durante a leitura, porém no decorrer da narrativa alguns começaram a 

questionar a existência de dois bailes, dos lagartos, o vestido e diziam que isso não 

havia no filme, ao final, explicamos novamente que estávamos lendo histórias que 

primavam pela fidelidade às narrativas tradicionais. Em seguida, foi a vez do restante 

dos alunos contarem suas histórias. 
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Tendo como objetivo fazer com que os alunos percebessem ainda mais as 

diferenças entre as histórias do livro e a cinematográfica, voltamos na bibliioteca do 

Sesi para assistirmos ao filme Cinderela, de Walt Disney. 

Tendo em vista que nossa pesquisa demandou o trabalho com duas sequências, 

da obra de Tatar e com a obra de Cora Rónai, convidamos uma contadora de histórias 

para fazer uma apresentação para a turma sobre o conto de Perrault As fadas, com o 

objetivo de preparar os alunos para a etapa que ainda estava por vir, a interpretação de 

Sapomorfose ou o príncipe que coaxava. O sucesso foi imediato, todos adoraram esse 

momento. 

A obra de Tatar foi imprescindível para podermos começar a leitura do livro 

Sapomorfose ou o príncipe que coaxava, obra cerne de nossa pesquisa. Como esta tem 

como temática os contos de fadas renovados, sua leitura só seria plena se os alunos 

conhecessem primeiramente os contos de fadas tradicionais.  

Foi a partir dessa ideia, então, que iniciamos a leitura da obra de Cora Rónai em 

sala de aula e, para isso, adquirimos em um grande sebo virtual 15 exemplares usados, 

uma vez que está fora de catálogo. Como as etapas motivação, introdução já foram 

realizadas com a obra de Tatar, optamos por continuar com a etapa leitura e introdução, 

a fim de que não tornássemos a sequência muito longa e, dessa forma, cansativa. 

Na aula seguinte à contação de histórias, levamos os livros para a sala de aula, 

dispusemos os alunos em círculo e entregamos um exemplar para cada dupla. A leitura 

foi realizada em dois dias, portanto quatro aulas. Notamos que todos ficaram muito 

atentos a cada detalhe da história, inclusive no primeiro dia, as interrupções eram 

constantes, tal a vontade de que tinham de lembrar das histórias passadas. Com isso, 

combinei que ao final faríamos um bate papo sobre o que acharam da obra e a parte que 

mais gostaram.  

A pedido dos alunos, fizemos uma releitura da obra  Sapomorfose ou o príncipe 

que coaxava por meio de desenhos em cartazes. Todos estavam tão animados com as 

atividades que não paravam de ficar dando sugestões do que queriam fazer. Contudo, 

escolhemos a releitura por seu teor de interpretativo da obra literária. Todos, sem 
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exceção, gostaram da ideia e formaram seus grupos por afinidade. Ao total, foram 

produzidos seis cartazes. Primeiramente, foram retomados os pontos mais fortes do 

livro, como por exemplo, o momento em que os vampiros roubaram a vassoura da 

bruxa, quando a bruxa faz sua poção mágica e fica irritada com a falta do ingrediente 

unhas de dragão, quando o príncipe volta a ser sapo ou quando a bruxa vira fada-

madrinha, por exemplo. 

Nesse ponto, começamos a explicar que faríamos uma exposição na classe e que 

estes seriam fixados nas paredes da sala de aula para serem admirados por outros alunos 

que não conheciam a obra. Todos gostaram muito do que estava por vir e sugeriram 

novamente que fizéssemos mais atividades.  

Como os alunos pediam muito para que eu trouxesse novamente a contadora de 

histórias, acabamos sugerindo que, dessa vez, eles é que poderiam ser os contadores. 

Assim, como continuação da proposta de Cosson (2016), acrescentamos à sequência 

mais duas etapas: a produção textual e a exposição literária. 

A produção textual teve como proposta a elaboração de um texto narrativo. A 

sugestão era que os alunos dessem continuidade à história, porém com um novo olhar. 

A partir dessa proposta poderíamos, então, observar como as leituras influenciaram e 

deram sentido para esses alunos, pois segundo Lajolo (1994), “Ou o texto dá sentido ao 

mundo, ou ele não tem sentido nenhum”(LAJOLO p.15).  

Destarte, no dia vinte e um de novembro levamos para a sala de aula uma 

proposta de produção de texto para nossos alunos elaborarem. Primeiramente, voltamos 

à história do sapo-príncipe bem no momento em que preparavam a poção mágica e uma 

grande nuvem rosa encobriu os personagens transformando-os em suas formas 

originais. Com isso, teriam que recontar o que teria acontecido se naquele momento do 

preparo da poção eles estivessem sido atingidos pela grande nuvem rosa. 

A partir do momento em que definimos que haveria contação de histórias em 

nossa feira literária, passamos, então, a fazer ensaios em cada momento que sobrava das 

atividades da sequência e das aulas de língua portuguesa. Formamos seis grupos com 

quatro alunos para apresentarem a história.  

1998



 

 
 

 Como última etapa de nossa sequência, foi realizada a “Primeira Feira Literária 

do 6º ano D”, tendo como convidados os alunos do ensino fundamental I. Marcamos a 

Feira para as 14:00 horas para dar tempo de arrumarmos a sala. Dividimos a turma em 3 

grupos: o primeiro ficou responsável por fixar o papel pardo e colar os cartazes, outro, 

em fixar as produções na lousa, outro em arrumar as carteiras e assentos para o público. 

Além disso, fizemos um banner com os principais momentos da sequência básica e o 

colocamos no centro da lousa, no meio das produções. 

Após cada apresentação, a turma de contadores ficou atribuída de entregar uma 

cópia do desenho da bruxa e o sapo - estes estão bem no início da obra – e, também de 

chamar o público para contemplarem seus trabalhos.  

Considerações Finais 

Enfim, o trabalho com a obra foi muito gratificante, porque além de motivá-los 

para as especificidades do texto literário com as produções, ainda tornou-os 

protagonistas rompendo, assim, a barreira da timidez e tornando-os mais participativos 

na vida escolar. E, como mencionado anteriormente, esse projeto é resultado de uma 

pesquisa de mestrado ainda em andamento, sendo assim, não temos resultados sólidos 

quanto às análises das produções para apresentar nesse artigo. Dessa forma, o estudo 

dos dados está em fase de escrita por parte da professora-pesquisadora para, 

futuramente, ser publicado.  
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PROFLETRAS EM CENA E A ECOFORMAÇÃO DO PROFESSOR E DO 

ALUNO NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO CIENTÍFICO EM 

LITERATURA 

 

Mario Ribeiro Morais (UFT)1 

 
Resumo: Apresentamos algumas demandas, desafios e avanços do Profletras. Discutimos 

questões teóricas e práticas como propostas pedagógicas para alguns dos desafios que se 

apresentam à formação do professor no mestrado profissional e à formação do aluno na educação 

básica. Os encaminhamentos são elaborados a partir das pesquisas de mestrado e doutorado que 

desenvolvemos. Dada a complexidade do objeto de investigação construído, numa perspectiva 

indisciplinar da linguística aplicada, utilizamos referenciais teóricos, que tratam do letramento 

científico e literário, da ecoformação, da formação sustentável e da leitura subjetiva.      

Palavras-chave: Letramento científico; Ecoformação; Gêneros discursivos; Leitura literária.   

 

 

Introdução 

 

Neste artigo, focalizamos algumas questões práticas pelas experiências vividas no 

Profletras como aluno e pelo projeto de pesquisa em andamento no doutorado, discutimos 

aspectos teóricos e esboçamos uma construção pedagógica sobre a formação sustentável 

do aluno sob o viés do letramento científico (LC), com o intuito de sair do impasse de 

denúncias dos inúmeros problemas na formação nessas esferas educacionais.  

As crises planetárias, as novas demandas sociais, a necessidade da manutenção da 

vida no globo, o reconhecimento da produção de saberes para além da ciência moderna e 

a lógica do paradigma emergente que valoriza a inter/transdisciplinaridade demandam a 

criação de projetos criativos e ecoformativos e de estratégias que favoreçam a 

(re)construção de novas formas de ensinar e aprender na escola e na universidade e fora 

delas.  

Para construir objetos de conhecimentos, desenvolvendo uma investigação de 

abordagem qualitativa, com os procedimentos da pesquisa-ação, numa perspectiva 

indisciplinar da Linguística Aplicada, utilizamos referenciais teóricos de origens diversas, 

que tratam do LC, do letramento literário, da ecoformação, da formação sustentável e da 

leitura subjetiva, o que é justificado pela complexidade do objeto de investigação 

focalizado.  

Primeiramente focalizamos o Profletras e algumas demandas, avanços e desafios 

com seus possíveis encaminhamentos para o mestrado profissional; depois, encaixada 
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nessas propostas de melhorias, discutimos o desenvolvimento sustentável planetário e 

humano na perspectiva da ecoformação do professor e do aluno; e, a seguir, apresentamos 

o projeto de pesquisa de doutorado ‘fruto do Profletras’, que enseja questões teóricas e 

práticas do LC no campo da literatura, visando uma formação sustentável dos atores 

educacionais.   

 

Profletras em cena: demandas, desafios e avanços da formação a nível de mestrado 

profissional para professor  

 

Melhorar os índices dos alunos das escolas básicas nas avaliações internas (SAEB, 

PROVA BRASIL etc.) e externas (PISA);  atingir a meta de redução do analfabetismo de 

6,5% fixada pelo Plano Nacional de Educação - PNE; ampliar a taxa de escolarização de 

jovens de 14 a 29 anos no ensino médio, diminuir a evasão escolar no ensino fundamental 

e médio; envolver os alunos em suas aprendizagens; utilizar novos dispositivos de 

diferenciação na sala de aula; envolver os pais no processo educacional;  ampliar o acesso 

à formação universitária; ampliar as políticas públicas de formação/valorização docente, 

porque “é dramática a escassez de professores de bom nível, em todos os níveis e em 

todos os azimutes do mapa do Brasil” (CASTRO, 2005, p. 22)  e aproximar a universidade 

da escola –  superando paradigmas negativos da formação inicial de professores marcada 

pelo teoricismo – são algumas das demandas das instituições de ensino.  

O Profletras traz encaminhamentos para algumas dessas demandas. Entretanto, os 

encaminhamentos para algumas necessidades prementes da educação básica carecem de 

maior atenção e implementação de políticas públicas, como a valorização docente, a 

redução do analfabetismo, entre outras, escapando, portanto, da responsabilidade do 

programa. 

Embora o programa tenha alcançado mais de quatro mil e duzentos professores que 

estão no exercício da docência no ensino fundamental, somadas as vagas ofertadas nos 

editais de 2013 a 2017, percebemos a necessidade de ampliação da cobertura do 

Profletras, seja pelo número de vagas ofertadas, seja pela mudança de requisitos para 

ingresso no programa.   

São muitas as demandas, como também são muitos os desafios para as escolas de 

ensino básico e para as universidades. Particularmente, o Profletras enfrenta grandes 

desafios para colocar em prática seu objetivo de capacitação de professores de Língua 

Portuguesa, um agravante é a questão dos recentes cortes de verbas da Pós-Graduação 

pelo MEC. Para aclarar de forma didática esses problemas que se colocam ao programa 

2002



e à universidade, listamos no quadro 1 alguns desses desafios, que classificamos em lato 

sensu (para fazer referência a questões mais gerais que gravitam em torno do programa, 

fazendo pressão na sua execução), com os seus possíveis encaminhamentos.   

 

Quadro 1 – Desafios lato sensu e possíveis encaminhamentos para o Profletras/Universidade 

 Desafio Possível encaminhamento 

1 Desenvolvimento planetário insustentável. 

Ebulição sociocultural, histórica e política.     

Formar professores e alunos na perspectiva da 

ecoformação. Trabalhar por uma educação 

planetária e sustentável (MORAES, 

SUANNO, 2014). Produzir a apropriar-se de 

saberes ecológicos (SANTOS, MENESES, 

2010). Instituir escolas criativas e 

transformadoras (LA TORRE, 

ZWIEREWICZ, 2009; MORAES, ALMEIDA, 

2012).  

2 Polarização entre universidade e escola. 

Licenciaturas caracterizadas pelo 

academicismo na formação profissional e pela 

falta de atenção ao trabalho prático do professor 

(LÜDKE, BOING, 2012). 

 

Intensificar o diálogo entre escola e 

universidade (SILVA, LIMA, MOREIRA, 

2016), com alinhamento das vozes (SILVA, 

2017), através de pesquisas e práticas 

colaborativas entre essas instituições de ensino.  

3 Formação de professores pesquisadores que 

veem a escola como laboratório de produção de 

conhecimento e não como locus de reprodução 

de teorias, com apressadas transposições 

teórico-didáticas. Produção de saberes (objetos 

de conhecimento) que envolvam a prática 

reflexiva do professor e o seu saber-fazer.  

Produzir objetos de conhecimento que 

valorizem os saberes experienciais dos alunos 

e dos docentes, sendo estes articulados aos 

saberes da formação, profissionais, curriculares 

e institucionais (TARDIF, 2011). Trabalhar por 

empoderar professores e alunos, as ‘vozes do 

sul’, através da produção e da apropriação de 

conhecimentos, teorias e metodologias de 

pesquisa, reconfigurando a própria prática 

docente (RIBEIRO, 2005; SANTOS, 

MENESES, 2010).  

4 O pouco acesso ao livro e à leitura no Brasil. 

Déficit de livros literários e bibliotecas 

escolares e públicas (YUNES, ROCHA, 2015; 

SANTOS, NETO, RÖSING, 2009).  

Ampliar as políticas para o livro literário e os 

projetos de leitura. Investir em acervo e 

bibliotecas escolares (YUNES, ROCHA, 2015; 

SANTOS, NETO, RÖSING, 2009; 

ZILBERMAN, 2010).  

Fonte: elaborado pelo autor 

   

Além desses desafios de caráter mais amplo que se colocam ao Profletras, há ainda 

outros que denominamos de stricto sensu (para fazer referência a aspectos mais 

específicos sobre práticas de leitura do texto literário na escola e pesquisas desenvolvidas 

no programa no campo da literatura). O quadro 2 a seguir apresenta alguns desses desafios 

com os seus possíveis encaminhamentos que podem ser trabalhados/implementados no 

mestrado profissional. 

 
Quadro 2 – Desafios stricto sensu e possíveis encaminhamentos para o Profletras 

 Desafio Possível encaminhamento 

1 Formação de leitores; desenvolvimento do 

gosto e da experiência estética pela literatura. 

Desenvolvimento de competências 

Trabalhar na formação continuada e na sala de 

aula na perspectiva do LC (HURD, 1998; 

SANTOS, MORTIMER, 2001; SANTOS, 
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linguísticas, sociocientíficas, solidárias e 

responsivas a partir do trabalho com o texto 

literário. 

2007; AKDUR, 2009) em literatura. 

Desenvolver uma educação planetária 

solidária, sensível e sustentável (SANTOS, 

2006; MORAES, 2003; MORAES, LA 

TORRE, 2004; SILVA, 2017). 

2 Escolarização inadequada da literatura por 

meio da análise linguística a partir de exceto 

literário e da leitura fragmentada do texto 

literário, veiculados em manuais didáticos 

(SOARES, 1999).  

Trabalhar em sala de aula com práticas de 

letramento literário sensível, a partir das 

leituras subjetiva, de elementos figurativos e 

temáticos e da analítica, buscando negociar os 

sentidos na leitura integral do texto literário 

(MELO, MORAIS, 2017). Articular a leitura 

analítica e a subjetiva (ROUXEL, 

LANGLADE, REZENDE, 2013). Trabalhar na 

vertente do letramento literário, realizando as 

contextualizações teórica, histórica, estilística, 

poética, crítica, presentificada e temática do 

texto literário (COSSON, 2014, 2014a). 

3 A literatura em perigo pela forma como vem 

sendo oferecida às crianças e aos jovens, desde 

à escola primária até a faculdade (TODOROV, 

2012). Pouco espaço para o trabalho com o 

texto literário na escola. Crescente desinteresse 

pela leitura literária, sobretudo através do texto 

impresso (ZILBERMAN, 2010). 

Colocar a literatura no centro do currículo 

escolar. Ampliar suportes de acesso ao texto 

literário na escola (MORAIS, SILVA, 2017).   

4 Baixo interesse por pesquisas com os gêneros 

literários.  

Motivar os professores para a realização de 

pesquisas com os gêneros literários (crônica, 

conto, poemas, romance etc.), visualizando o 

poder da literatura para a formação de 

memórias e do ser (MORAIS, 2015).  

5 Desencanto pelo texto literário no ensino 

fundamental ‘I’ e II. 

Construir estratégias de leitura para reencantar 

a leitura do texto literário entre os 

(pré)adolescentes. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tomado como um dos possíveis encaminhamentos para o desafio quatro, visando 

fortalecer as práticas pedagógicas no trabalho com a poesia, bem como buscando 

empoderar leitores, sedimentando e construindo conhecimentos em uma turma do 9° ano 

do ensino fundamental de uma escola pública de Palmas, Morais (2015) percorreu o 

caminho do Mestrado Profissional em Letras, defendendo a dissertação ‘Estratégias 

metacognitivas de leitura do texto poético: formação de memórias’. Como proposta de 

intervenção, o foco do projeto de leitura ‘Hora da poesia’ (implementado na turma) era a 

formação de memórias, a promoção do ensino e aprendizagem pelo emprego das 

estratégias metacognitivas vocalização, visualização e conexão na leitura de poemas, de 

forma prazerosa e diferenciada, visando à fruição do texto literário e a formação de 

leitores proficientes. As atividades trabalhadas foram planejadas a partir de uma 

correspondência dessas estratégias que estabelecemos com as matrizes da linguagem e 

pensamento, a sonora, a visual e a verbal, respectivamente, propostas por Santaella 

(2005).  
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Desenvolvimento sustentável planetário e humano: a ecoformação do professor e do 

aluno 

 

Pesquisadores e professores são desafiados a pensar/trabalhar a formação e 

promoção de atitudes solidarias e responsáveis para desenvolvimento sustentável 

ambiental e humano. A ecoformação envolve todo esse processo de transformação 

socioambiental consciente, ética e colaborativa. Assim, “a Ecoformação não é somente 

educação ambiental, mas sim uma interação entre a educação para o ambiente, o 

desenvolvimento econômico e o processo social” (NAVARRA, 2009, p. 33). 

A Ecoformação pensa a preservação do ambiente e a conservação da vida no planeta 

sob as melhores condições. Atitude responsável perante o planeta, desenvolvimento 

sustentável planetário e humanístico, educação para os direitos humanos e para a paz, 

construção de laços ecológicos e humanos são aspectos caros da Ecoformação.  

No âmbito educacional, a ecoformação pretende: a) aproximar a escola da vida real, 

abrindo-se às problemáticas reais do meio ambiente; b) construir uma visão sistêmica, 

globalizadora e transdisciplinar da realidade, mediante a interação entre e além das 

disciplinas e dos saberes, do trabalho em equipe, do uso de metodologias ativas e 

reflexivas; e c) envolver os atores educacionais na resolução de problemas da realidade 

ambiental (NAVARRA, 2009; ZWIEREWICZ, 2011) e social.  

A Ecoformação é caracterizada pela cidadania planetária e pela ecopedagogia. A 

primeira assenta no desenvolvimento (firmado em princípios, valores e atitudes) de uma 

visão unificadora do planeta e da sociedade mundial, combatendo as desigualdades 

sociais. “Essa visão rompe com a visão etnocêntrica ocidental e com os valores impostos 

pelo processo de globalização, que têm aumentado as desigualdades sociais. Ao contrário, 

pensar em cidadania planetária significa desenvolver valores cooperativos, de 

inclusividade, reciprocidade e complementaridade (SANTOS, 2006, p. 618).  Já a 

ecopedagogia fundamenta-se “na diversidade e independência da vida; na preocupação 

comum da humanidade de viver com todos os seres do planeta; [...]; nos valores da 

sustentabilidade; na justiça, equidade e comunidade; e na prevenção do que pode causar 

danos” (SANTOS, 2006, p. 618). No âmbito educacional, a ecopedagogia institui e 

desenvolve projetos criativos e transformadores, promovendo as escolas criativas, que 

“são aquelas que vão adiante do lugar de que partem, oferecem mais do que têm e 

ultrapassam o que delas se espera, reconhecem o melhor de cada um e crescem por dentro 
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e por fora, buscando o bem-estar individual, social e planetário” (ZWIEREWICZ, 2011, 

p. 144).   

A cooperação, a responsabilidade nas tomadas de decisões relativas aos problemas 

socioambientais, a compaixão e a solidariedade são aspectos estruturantes da 

ecoformação, do desenvolvimento sustentável. Por sustentabilidade compreendemos 

como “o princípio estruturador de um processo de desenvolvimento centrado nas pessoas 

e que poderia se tornar o fator mobilizador e motivador nos esforços da sociedade para 

transformar as instituições sociais, os padrões de comportamento e os valores 

dominantes” (RATTNER, 1999, p. 233). O professor e o aluno são atores sociais 

fundamentais para a transformação socioambiental sustentável. Para tal, entendemos que 

o processo da ecoformação é indispensável na formação sustentável desses atores.  

Compreendemos que o desenvolvimento sustentável na ecoformação do professor 

é orientado pela interação do LC, do letramento acadêmico e do letramento professor. 

Silva (2017, p. 720) propõe esse intercâmbio ao discutir o desenvolvimento sustentável 

na formação do professor do Profletras. Para ele, o LC promove a “familiarização do 

professor com práticas de investigação científica que possam auxiliá-lo na prevenção, 

identificação e solução de problemas que atinjam o seu local de trabalho”. O acadêmico 

seria a “fluência em formas particulares de pensar, ser, fazer, ler e escrever peculiares” 

ao contexto universitário (Fischer, 2008, p. 180). Já o do professor, segundo Kleiman 

(2001, p. 43, grifos do original) refere-se às “práticas de leitura e de escrita para o trabalho 

e no contexto do trabalho, levando em consideração, portanto, exigências e capacidades 

de comunicação efetivamente requeridas para ensinar”.  

Tomando como ponto de partida essa perspectiva de formação sustentável do 

professor proposto por Silva (2017), propomos um desenvolvimento sustentável na 

ecoformação do aluno com a noção de intercâmbio entre o letramento escolar, o 

letramento do cidadão e o LC.  

Compreendemos o letramento escolar como as práticas pedagógicas que envolvem 

as competências e habilidades de aquisição da leitura e da escrita, visando atender as 

demandas culturais e sociais. Os espaços escolares com letreiros (secretaria, salas de aula, 

laboratório etc.), a leitura silenciosa na biblioteca, o momento cívico com apresentações 

que envolvem a escrita e o canto do hino nacional exibido em tela, o trabalho com projetos 

pedagógicos, o dia ‘D’; os avisos e cartazes nos murais das sala, a grade de distribuição 

das disciplinas e do tempo das aulas em dias da semana; a formação tecnológica e as 

atividades escolares inserem/situam os atores educacionais em eventos e práticas de 
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letramentos. Numa perspectiva de letramento escolar crítico, a apropriação de 

conhecimentos e produção de saberes nesse espaço institucional devem questionar 

valores ideológicos dominantes nos usos da escrita e trabalhar pelo empoderamento de 

alunos, professores e comunidade escolar. 

Quanto ao letramento do cidadão, compreendemos como as práticas sociais dos 

usos da escrita e da leitura que ocorrem fora da escola. Em geral, as crianças, antes de 

frequentarem a escola, já são expostas a diversas situações de interação social com usos 

da escrita. O contato com as letras que ocorre em casa; as canções de ninar; a participação 

da família em eventos de letramentos, como feiras, igrejas e festas; a visualização de 

outdoors nas vias públicas, a contação e leitura de historinhas; a manipulação de jogos 

educativos com o alfabeto e o manuseio de recursos tecnológicos, como tablet e celular 

são formas de introdução da criança no mundo letrado. Mesmo no período em que o 

estudante frequenta a escola, no período de contraturno, o indivíduo desenvolve/vive 

outros eventos e práticas de letramento com usos da escrita, nas postagens nas redes 

sociais, em momentos culturais no cinema, na TV, entre outros. Depois do período que o 

aluno passa na educação básica, ele vivencia práticas sociais com usos da escrita por toda 

a vida, nos relacionamentos, no trabalho, na formação profissional...   

O LC é o outro componente desse modelo de desenvolvimento sustentável na 

ecoformação do aluno. Na próxima seção, situamos os estudos do LC, como o terceiro 

tripé do modelo de desenvolvimento sustentável na ecoformação e apresentamos alguns 

pontos do projeto de doutoramento que estamos desenvolvendo nessa vertente de estudo, 

entendendo que essa pesquisa poderá fortalecer a ecoformação do professor e do aluno, 

bem como servir de referência para futuras investigações de pesquisadores.     

 

Contribuições do letramento científico em literatura na ecoformação do professor e 

do aluno 

 

O LC, como um fundamento do desenvolvimento sustentável na ecoformação do 

aluno e do professor, procura compreender os fenômenos que afetam os atores sociais, de 

modo a levá-los à tomada de atitude frente aos desafios socioambientais que se colocam 

para a produção do conhecimento, a inovação tecnológica e o desenvolvimento humano 

equânime. Nesse sentido, o LC procura promover uma educação planetária, sustentável, 

ética, responsável, solidária, inteligível e sensível, trazendo à baila a ecologia de saberes, 

a formação para a vida dos atores sociais. 
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Na visão de Santos (2007, p. 480), o LC “vai desde o letramento no sentido do 

entendimento de princípios básicos de fenômenos do cotidiano até a capacidade de 

tomada de decisão em questões relativas à ciência e tecnologia”. O pesquisador justifica 

o emprego do termo letramento para enfatizar a função social da educação científica, que 

se contrapõe ao significado restrito de alfabetização escolar, que preconiza o ensino do 

saber ler e escrever, enquanto domínio técnico e simbólico dos signos linguísticos. Assim, 

“o letramento científico e tecnológico seria a condição de quem não apenas reconhece a 

linguagem científica e tecnológica, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam tal 

linguagem” (SANTOS; MORTIMER, 2001, p. 96).  

Visando contribuir com os estudos da ecoformação do professor e do aluno, no viés 

do LC, estamos desenvolvendo o projeto de doutoramento ‘Letramento científico em 

literatura: a produção de gêneros discursivos na perspectiva ecoformativa’. O objetivo da 

pesquisa é investigar como o LC em literatura pode contribuir para o ensino de língua e 

literatura no Centro de Ensino Médio Castro Alves, em Palmas/TO, visando o 

fortalecimento sociocientífico e o desenvolvimento sustentável na ecoformação do 

docente e dos alunos, a partir da produção de gêneros discursivos de iniciação científica, 

levando-os a fazer escolhas e intervenções com base em princípios sustentáveis e 

altruístas. 

Trabalhar o desenvolvimento sustentável na ecoformação do aluno e professor a 

partir da pesquisa-ação parece ser uma escolha apropriada, visto que ela reforça os laços 

das “lutas mais amplas por justiça social, econômica e política em todo o mundo”, além 

de oportunizar aos “profissionais a produção de teorias que os ajudam a tomar decisões 

no contexto prático”, afirmam Zeichner e Diniz-Pereira (2005, p. 64). Compreendemos 

também que um outro laço, ligado aos anteriores, é reforçado, o da sustentabilidade 

ambiental.   

Para investigar o LC em literatura, trabalhamos o projeto de leitura “Literatura e 

iniciação científica: (re)construindo saberes ecoformativas” em uma turma do 2° ano do 

nível médio. Como resultados, esperamos desenvolver várias competências linguísticas e 

sociocientíficas com os colaboradores, além da fruição do texto literário, do 

favorecimento da formação de leitores.   Para a geração de dados, todas as atividades do 

projeto de leitura foram planejadas com o propósito de trabalharmos competências 

sociocientíficas e discursivas. Essas atividades têm favorecido a elaboração de um 

modelo de LC em literatura fundado em três níveis: o inteligível, o sensível e o 

ecoformativo, que, em espaço oportuno, serão analisados. 
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Considerações finais 

 

O que discutimos e apresentamos neste artigo como esboços de encaminhamentos 

para o Profletras e para a formação sustentável do professor e do aluno pode induzir 

alguém a pensar que estamos propondo algo totalmente novo, jamais concebido até o 

momento. Longe disso, o que queremos pleitear é que tenha chegado a hora de 

focalizarmos com mais sensibilidade, compromisso, sustentabilidade, ética e amor a 

formação do professor e do aluno, em cujo processo devamos buscar a concepção de 

cidadãos comprometidos com o desenvolvimento científico, planetário e humano de 

forma equânime, viável.   

Como forças motrizes dessa formação, compreendemos que o Profletras e as 

pesquisas desenvolvidas no campo do saber da ecoformação de perspectiva do LC (em 

literatura também) se apresentam como relevantes meios de (trans)formação sustentável 

planetária e humana. Objetos de conhecimentos projetados pelo mestrado profissional e 

pelas pesquisas ecoformativas têm desestabilizado as relações assimétricas que ainda 

prevalecem entre muitas universidades e escolas.  

 

Referências  

 

AKDUR, T. E. Scientific Literacy: the development of some componentes of scientific 

literacy in Basic Education. Ankara: VDM, 2009. 

 

CANDIDO, A. A literatura e a formação do homem. In: Textos de intervenção – seleção, 

apresentações e notas de Vinícius Dantas. São Paulo: Duas Cidades Editora 34, 2002. 

(Coleção Espírito Crítico).  

 

CASTRO, C. de M. A hora do mestrado profissional. Revista Brasileira de Pós-

Graduação, v. 2, n. 4, p. 16-23, 2005. 

 

COSSON, R. Letramento Literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2014. 

 

_____. Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: Contexto, 2014a.   

 

DEBOER, G. E. scientific literacy: another look at its historical and contemporary 

meanings and its relationship to science education reform. Journal of research in 

science teaching, Malden (USA), v. 37, n°. 6, p. 582 – 601, 2000. 

2009



 

FISCHER, A. Letramento acadêmico: uma perspectiva portuguesa. Acta Scientiarum, 

Language and Culture, Maringá, Eduem. v. 30, n. 2, p. 177-187, 2008. 

 

HURD, P. D. Scientific Literacy: New Minds for a Changing World. John Wiley & Sons, 

Malden (USA), Inc. Sci ed. 82, pp. 407–416, 1998. 

 

JOUVE, V. Por que estudar literatura? Trad. Marcos Bagno e Marcos Marcionilo. São 

Paulo: Parábola, 2012. 

 

KLEIMAN, A. B. Letramento e formação do professor: quais as práticas e exigências no 

local de trabalho. In: KLEIMAN, A. B. (org.). A formação do professor: perspectivas 

da Linguística Aplicada. Campinas: Mercado de Letras, 2001. p. 39-68. 

 

LA TORRE, S.; ZWIEREWICZ, M. (orgs.). Uma escola para o século XXI: escolas 

criativas e resiliência na educação. Florianópolis: Insular, 2009.  

 

LÜDKE, M.; BOING, L. A. Do trabalho à formação de professores. Cadernos de 

pesquisa, v. 42, n. 146, p. 428-451, 2012. 

 

MELO, M. A.; MORAIS, M. R. Para um letramento literário sensível na escola, Scripta 

Alumni - Uniandrade, n. 18, p. 1-19, 2017. 

 

MORAIS, M. R.. Estratégias metacognitivas de leitura do texto poético: formação de 

memórias. 240f. Dissertação (Programa de Mestrado Profissional em Letras -

PROFLETRAS) - Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2015.    

 

MORAIS, M. R.; SILVA, W. R. Afinal, existe crise de leitura literária? Revelli – Revista 

de Educação, Linguagem e Literatura, Inhumas, v.9 n.3 – Set., p. 1– 26, 2017. 

 

MORAES, M. C. Educar na biologia do amor e da solidariedade. Petrópolis: Vozes, 

2003. 

 

MORAES, M. C.; ALMEIDA, M. da C. (orgs.). Os sete saberes necessários à educação 

do presente: por uma educação transformadora. Rio de Janeiro: WAK, 2012.  

 

MORAES, M. C.; SUANNO, J. H. (orgs.). O pensar complexo na educação: 

sustentabilidade, transdisciplinaridade e criatividade. Rio de Janeiro: WAK, 2014. 

2010



 

MORAES, M. C.; LA TORRE, S. (orgs.). Sentipensar: fundamentos e estratégias para 

reencantar a educação. Petrópolis: Vozes, 2004.  

 

NAVARRA, J. M. i. Ecoformação para a escola do século XXI. In: LA TORRE, 

Saturnino; ZWIEREWICZ, Marlene (orgs.). Uma escola para o século XXI: escolas 

criativas e resiliência na educação. Florianópolis: Insular, 2009, p. 29-42. 

 

RATTNER, H. Sustentabilidade: uma visão humanística. Ambiente & Sociedade. São 

Paulo, PROCAM/USP, n. 5, p. 233-240. 1999. 

 

RIBEIRO, R. J. O mestrado profissional na política atual da CAPES. Revista Brasileira 

de Pós-Graduação, v. 2, n. 4, p. 97-104, 2005. 

 

ROUXEL, A. Práticas de leitura: quais rumos para favorecer a expressão do sujeito leitor? 

Trad. de Neide Luzia de Rezende e Gabriela Rodella de Oliveira, Cadernos de pesquisa, 

São Paulo, v. 42, n. 145, jan.-abr., p. 277-283, 2012.  

 

ROUXEL, A; LANGLADE, G.; REZENDE, N. L. de (Orgs.). Leitura subjetiva e 

ensino de literatura. São Paulo: Alameda, 2013. 

 

SANTAELLA, L. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora, visual, verbal – 

aplicações na hipermídia. 3. ed. São Paulo: Iluminuras/Fapesp, 2005. p. 27-52.  

 

SANTOS, B. de S., MENESES, M. P. (Orgs). Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 

2010. 

 

SANTOS, F. dos; NETO, J. C. M.; RÖSING, T. M. K (orgs.). Mediação de leitura: 

discussões e alternativas para a formação de leitores. São Paulo: Global, 2009. 

 

SANTOS, W. L. P. dos. Letramento em química, educação planetária e inclusão social. 

Quim. Nova, São Paulo, v. 29, n°. 3, pp. 611-620, 2006. 

 

_____. Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, 

princípios e desafios, Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 12 n. 36, pp. 

474 - 550, 2007. 

 

2011



SANTOS, W. L. P. dos; MORTIMER, E. F. Tomada de decisão para ação social 

responsável no ensino de ciências. Ciência & Educação, Belo Horizonte, v.7, n.1, p.95-

111, 2001. 

 

SILVA, W. R. Formação sustentável do professor no mestrado profissional. Revista 

Brasileira de Educação, v. 22 n. 70 jul.-set. p. 708-731, 2017. 

 

SILVA, W. R; LIMA, Paulo da Silva; MOREIRA, Tânia Maria (orgs.). Gêneros na 

prática pedagógica: diálogos entre escolas e universidades. Campinas: Pontes, 2016. 

 

SOARES, M. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: MARTINS, A. et al. 

(orgs.). A escolarização da leitura literária. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. p. 16-49.  

 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 12ª ed. Petrópolis: Vozes, 

2011.  

 

TODOROV, T. A literatura em perigo. Trad. Caio Meira. 4. ed. Rio de Janeiro: Difel,  

2012. p. 15-33. 

 

YUNES, E.; ROCHA, A. (orgs.). Biblioteca. Rio de Janeiro: Reflexão, 2015. 

 

ZEICHNER, K.; DINIZ-PEREIRA, J. E. Pesquisa dos educadores e formação docente 

voltada para a transformação social. Cadernos de pesquisa, São Paulo, v 35, n. 125, p. 

63-80. 2005. 

 

ZILBERMAN, R. A leitura e o ensino da literatura. Curitiba: IBPEX, 2010. 

 

ZWIEREWICZ, M. Formação docente transdisciplinar na metodologia dos projetos 

criativos ecoformadores – PCE. In: LA TORRE, Saturnino de; ZWIEREWICZ, Marlene; 

FURLANETTO, Ecleide Cunico  (Orgs.). Formação Docente e Pesquisa 

Transdisciplinar - criar e inovar com outra consciência. Blumenau: Nova Letra, 2011. 

2012



 

 
 

 

PARRICÍDIO E FILICÍDIO EM “A EMPAREDADA DA RUA NOVA” 

DE CARNEIRO VILELA 
 

 Joaquim Teles de Faria1 

 

  
Resumo: O presente estudo surge como uma reflexão à partir daleituras de obras de Freud e 

Jaques Lacan, e procura estabelecer um diálogo entre a Psicanálise e a Literatura. Nesse 

percursso dois conceitos ganham destaque e chamam a atenção, o parricídio e o filicídio. O 

romance “A emparedada da Rua Nova”, do pernambucano Carneiro Vilela, permite que se 

aplique a Psicanálise para analisar a relação entre pai e filha, tomando por base os personagens 

do romance. A trama apresenta a figura de um núcleo familiar que vai se desconstruindo até 

culminar em adultérios e homicídios. Em razão disto “A emparedada da Rua Nova” surge como 

uma possibilidade trágica moderna, que permite uma melhor Comprensão dos conceitos 

psicanalíticos de parricídio simbólico e do filicídio.  

 

Palavras-chave: Parricídio; tragégia; filicídio; feminino; patriarcalismo. 

 

 

A Família Favais: um universo familiar patriarcal submetido aos ímpetos das 

pulsões do feminino. 

 

O presente trabalho versa sobre o romance do escritor pernambucano Carneiro 

Vilela, intitulado “A emparedada da Rua Nova” do início do século XX que retrata a 

tragédia da família Favais. Esse núcleo familiar protagoniza a trama que culmina em 

desfecho trágico, marcado por um filicídio. A ação filicida de Jaime Favais que, movido 

por seu ódio e honra feridos, acabam por emparedar a própria filha em razão de sua 

desobediência e de um ódio mortal. O ponto culminante é a desonra causada por sua 

esposa Josefina que, se envolvendo em uma relação adúltera, vai ser o estopim da 

explosão de acontecimentos que vão assolar toda a família que se verá enredada em 

conflitos, dores e decepções, paixões, desejos e morticínios. 

 

Josefina não será a única culpada e se o mal se instala e destrói 

aquelas existências é que ele recebe a inconsciente ajuda que lhe dão o 

ódio e o espírito de vingança de Jaime Favais, o marido enganado e o 
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desamor filial de Clotilde, a que será emurada viva. (VILELA, 2013, 

p. 22). 

 

Posto o esboço do romance, o foco desse estudo desloca-se para a relação de pai e 

filha, ou seja, para a relação de Jaime Favais e de Clotilde. O Narrador do romance 

oferece alguns aspectos sobre esses dois personagens que podem melhor orientar a 

percepção da relação existente entre eles, à partir daquilo que lhes constituem. Sobre o 

patriarca e personagem central da narrativa, informa o seguinte. 

 

É por meio de descrições e de comentários morais, por parte do 

narrador, sobre os maus costumes da vida brasileira e os vícios da 

natureza humana, que ficamos sabendo como alguns imigrantes, a 

exemplo de Jaime Favais,construíram a sua fortuna (“Havia este 

descoberto uma nova aritmética que aplicava rigorosa e 

proporcionalmente a todos os trocos e um novo sistema de pesos e 

medidas, o qual se diminuía o volume e a quantidade dos artigos 

vendidos, tinha em compensação a vantagem de aumentar a receita da 

gaveta e de assegurar um saldo extraordinário no balanço final da 

mercadoria”.) (VILELA, 2013, p.16). 

 

No excerto acima, Vilela procura elucidar aspectos da personalidade do patriarca 

Jaime Favais que, segundo a narrativa, é um homem que não mede esforços para 

alcançar o que intenta. Para melhor compreender a mentalidade de Jaime Favais, o 

trecho transcrito abaixo, apresenta um pouco de sua história, conforme diz o narrador: 

 

O menino Jaime não sentira grande comoção ao deixar o pátrio ninho: 

antes secreto instinto instigava-lhe a alegria íntima e buzinava-lhe aos 

ouvidos que iam rasgar-se aos seus olhos e à sua ambição novos 

horizontes e vastos campos de operação e de colheita. (VILELA, 

2013, p. 44). 

 

É importante perceber nas palavras do narrador o modo que Jaime Favais 

constitui-se mental e emocionalmente. É ele um indivíduo extremamente decidido que 

não se abala ante o novo. Na perspectiva freudiana, uma pulsão de vida tão contumaz o 

possui que não há margem para descargas de qualquer medo ou insegurança. Se for 

possível estabelecer, a partir de Freud, que a pulsão de morte e a pulsão de vida 

expressam-se na mesma medida locupletando-se e dando movimento ao indivíduo, o 

caso de Jaime Favais ilustra de modo eficiente essa simbiose das duas pulsões. Pois que, 

se de algum modo, a pulsão de morte pode ser aplicada para compreender o seu desejo 
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impetuoso de abandonar a casa paterna, ou nas palavras de Vilela o “pátrio-ninho”, na 

mesma medida a pulsão de vida encarava esse morrer para o pátrio-ninho, lançando-se 

ao desconhecido – “o estranho”– que era o continente americano, as terras do Brasil. 

Para Freud o estranho é: 

 

A palavra alemã unheimlich, “estranho”, é evidentemente o contrário 

de íntimo (heimlich), doméstico, (heimisch) e do que é familiar, e 

somos tentados a concluir que aquilo que é ‘estranho’ é assustador 

precisamente por isso pode-se inferir algo terrível, por não ser 

conhecido e familiar. (FREUD, 2014, p.35). 

 

A argúcia e determinação de Jaime Favais leva-o ao pleno êxito em seus planos e 

intentos. Contudo essa trama estaria para além de sua capacidade de controle, uma vez 

que encerra outras pessoas com outras necessidades e desejos. Um exemplo que Vilela 

traz à lume é o da própria esposa de Jaime Favais, a Senhora Josefina, pois ela mostrar-

se-á revelando suas angústias e inquietações, como informa o narrador: 

 

Eis o caso: A mulher de Jaime era brasileira, – muito brasileira 

mesmo. Nascera imbuída desses preconceitos aristocraticamente 

orgulhosos, que formam o fundo do nosso caráter e fazem com que 

julguemos certos meios de vida pouco dignos de nós, – como que 

abaixo da nossa prosápia.... Portanto, se a filha do vendilhão pensava 

assim a respeito do seu pai, agora que também seu marido era 

tendeiro, mais que nunca se revoltava o seu orgulho. Chegava a ter 

vergonha daquilo. (VILELA, 2013, p. 47). 

 

Josefina se caracteriza pela repressão de suas emoções em face daquilo que ela 

rejeita, que é o modo de vida de seu pai que - por conseguinte - é o mesmo de seu 

marido.  

É forçoso notar que o narrador não se dá ao trabalho de evocar a figura da mãe, o 

que sugere que ela ocupe uma posição de menor relevância em face da figura paterna. 

Este procedimento está dentro da visão freudiana em aparente perfeita harmonia quanto 

à psique feminina que, superando o complexo de Édipo, passa a identificar-se não mais 

com a mãe e sim com o pai. Porém, essa identificação tende a passar ao passo que a 

mulher amadurece e a transfere para outro, estabelece a sua natureza feminina, a qual 

vai lograr exito na relação com outro objeto, que lhe realizará o desejo de ter um pênis-

filho, dando total superação ao complexo edipiano. É o que defende o pai da Psicanálise 

no excerto abaixo: 
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A identificação de uma mulher com sua mãe permite-nos distinguir 

duas camadas: a pré-edipiana, sobre a qual se apoia a vinculação 

afetuosa com a mãe e esta é tomada como modelo, e a camada 

subsequente, advinda do complexo de Édipo, que procura eliminar a 

mãe e tomar-lhe o lugar junto ao pai... A fase da ligação afetuosa pré-

edipiana, contudo, é decisiva para o futuro de uma mulher: durante 

essa fase são feitos os preparativos para a aquisição das características 

com que mais tarde exercerá seu papel na função sexual e realizará 

suas inestimáveis tarefas sociais. (FREUD, 1932, p.91). 

 

 

Vê-se aí que, segundo Freud a identificação da mulher com o pai é resultado de 

uma camada subsequente à pré-edipiana, onde a mulher procura tomar o lugar da mãe 

junto ao pai, no entanto, a fase de idendificação pré-edipiana é fator preponderante na 

definição das características que possibilitará à mulher exercer sua função sexual e seu 

papel social, incluindo aí a relação com um outro homem que não o seu pai.  

O amor de Josefina pelo pai é ressaltado e a relação de recíproca ganha destaque 

na narrativa, o que possibilita pensar, com base nas argumentações freudianas sobre a 

feminilidade da mulher em seu texto de 1932, que o vincular de Josefina com o pai não 

foi superado após o complexo de Édipo. Ou seja, de alguma maneira na psique de 

Josefina ela permaneceu vinculada ao pai e essa vinculação iria funcionar como 

elemento definidor de sua vida sexual e amorosa, pois que, segundo Freud, a 

feminilidade é possuidora de uma carga de narcisismo, o que afeta a escolha de seu 

objeto de afeto. 

 Josefina irá identificar desse modo, em Jaime Favais, a figuração de sua mãe, a 

rival de quem ela se desvinculara para assumir seu lugar junto ao pai. Depois afastando-

se da mãe vinculou-se ao pai e identifica em Jaime Favais de certo modo a figura da 

mãe que lhe rouba a atenção do pai, alinhando-se a Jaime Favais a quem ela transfere a 

figura materna e vai ceder a seus apelos, casando-se com ele para obter a atenção, o 

carinho e a aprovação do pai, pois que, Jaime Favais coaduna em si, a figura do pai e da 

mãe a um só termo. Freud informa que: 

 

Os fatores determinantes da escolha objetal da mulher muitas vezes se 

tornam irreconhecíveis devido a condições sociais. Onde a escolha 

pode mostrar-se livremente, ela se faz, frequentemente, em 

conformidade com o ideal narcisista do homem que a menina quisera 

tornar-se. (FREUD, 1990, p. 90). 
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Em perfeita consonância com o que se observa em Josefina, o excerto acima 

completa a análise do caso de Josefina se agradar de Jaime Favais e decidir aceitar a 

proposta de casamento com ele. Um homem à imagem de Jaime Favais é uma figura 

que representa na psique de Josefina um tipo materno, sua aprovação e adoção pelo pai 

evoca na psique de Josefina a sua rival, a mãe, ela vai se aliar a ele em casamento para 

resguardar sua relação com o pai, é um modo de afastar-se dele, mantendo a salvo sua 

relação com o pai. Freud afirma que: 

 

Se a menina permaneceu vinculada a seu pai - isto é, no complexo de 

Édipo -, sua escolha se faz segundo o tipo paterno. De vez que, 

quando se afastou da mãe e se voltou para o pai, permaneceu a 

hostilidade de sua relação ambivalente com a mãe, uma escolha desse 

tipo asseguraria um casamento feliz. (FREUD, 1932, p.90). 

 

Embora à primeira vista o excerto pareça rechaçar o argumento acima, ele 

corrobora essa percepção à medida que o objeto escolhido pela mulher, baseada no tipo 

paterno, resultante de sua permanencia em vinculação à figura do pai pode garantir um 

casamento feliz, porém, convém ressaltar que no mesmo argumento Freud vai 

esclarecer que o objeto escolhido pela mulher vinculada ao pai é herdeiro do pai e da 

mãe ao mesmo tempo, logo o casamento feliz é uma possibilidade e não um dado 

inquestionável. Quando a psique de Josefina opera a vinculação de Jaime, não mais à 

figura do pai e sim à figura da mãe, a relação do casal cai na infelicidade, no conflito e 

Josefina afasta o marido e torna-se sua opositora. 

O elemento estranho que se insurge na relação e causa uma reviravolta na psique 

de Josefina, mudando seu modo de se relacionar com Jaime Favais, é o jovem belo e 

sedutor Leandro Dantas com quem ela se envolve numa relação adúltera e leva toda a 

família a uma reviravolta, que traz a lume o parricídio simbólico praticado por sua filha 

Clotilde e que terá por consequência o filicídio efetivo, praticado por Jaime Favais ao 

emparedar sua filha. 

As demandas da família vão definir os cuidados de Jaime para com seu filho e 

para com sua filha. Isso criará as bases psíquicas dos conflitos que se insurgirão ao 

longo dos anos. 

Com efeito... apenas o filho completou os dez anos, mandou-o para a 

Europa; e a filha, antes mesmo desta idade, meteu-a no colégio das 
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Irmãs de Caridade, situado na Rua do Hospício. Tanto escrúpulo na 

educação masculina e tão pouco na educação feminina! Para o homem 

abriam-se todas as válvulas da civilização, franqueavam-se todos os 

caminhos da ciência, preparavam-lhe um futuro cheio de 

conhecimentos úteis, progressivos e, portanto, garantidos das mais 

altas virtudes. Para a mulher, porém, – para a futura mãe de família, 

para a verdadeira base da sociedade moderna – estreitavam-se os 

horizontes intelectuais e morais, proibiam-lhe a liberdade de pensar e 

de sentir. (VILELA, 2013, p. 50). 

 

Essas observações elucidam o caráter tradicional da família Favais, no qual o 

homem é formado e dirigido para o mundo e suas coisas, e a mulher para o ambiente 

doméstico e suas coisas, como informa ainda a natureza indomável de Clotilde 

carregada de revoltada e rejeição ao ambiente religioso no qual fora internada pelo pai, 

pois esse, não era o desejo de Clotilde. Isso revela a incapacidade do pai de perceber o 

querer da própria filha, o que já denota certo estranhamento entre os dois que, no mais 

das vezes, são tomados por íntimos.  

Dada a relevância do personagem para a trama, o narrador cerca o leitor de 

informação para que este se inteire dos elementos que o constitui. Abaixo ele apresenta, 

em aspectos gerais, como de fato se formou a menina de Jaime Favais e Josefina: 

 

De um moreno claro e corado. Nem alta, nem baixa, herdara de sua 

mãe a elegância voluptuosa do corpo, e se já não podia competir com 

ela na perfeição exata dos contornos, é porque, menina e moça, não 

chegara ainda ao pleno desenvolvimento das formas, não se 

transformara completamente em mulher. Produto de um cruzamento 

de raças, a mistura dos dois sangues, de que era oriunda, se lhe deu ao 

físico aquela perfeição material, deu-lhe ao espírito uma energia 

máscula e impetuosa, formou-lhe um coração capaz de todas as 

virtudes bem como de todos os vícios, conforme o lado para que o 

inclinasse a vontade ou para que o levasse a inspiração do momento. 

(VILELA, 2013, p. 52). 

 

Fica evidente nos enunciados acima alguns aspectos relevantes para a Psicanálise, 

a jovem mulher filha de Jaime Favais era feminina e bela, uma réplica física e até 

mental da mãe. Apresentava uma energia máscula, intensa e capaz de todos os vícios e 

virtudes, tal como o narrador anuncia como se formou Clotilde, evidenciando que tudo 

quanto planejou para ela o seu dedicado pai, nem de longe fora de fato o que se dera.  

A filha de alguma maneira, em razão de suas frustações, acabou por desenvolver-

se numa direção contrária ao desejo do pai. Os investimentos e cuidados paternos 
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serviram para ressaltar e fortalecer um caráter intenso de Clotilde, característica que 

será decisiva na manutenção dos conflitos que assolarão toda a família. Embora o 

excerto abaixo seja extenso, mostra-se relevante sua transcrição para melhor explicitar 

a imagem física e mental de Clotilde: 

 

Desterrada para um colégio, entregue nas mãos e aos cuidados de 

umas irmãs de caridade, madalenas arrependidas formadas na escola 

dos hospitais parisienses e ilustradas no pátio das prisões – não era aí 

que a sua índole poderia expurgar-se do que tivesse de mau para 

conservar somente o que houvesse nela de bom e de útil. No meio de 

uma religiosidade convencional, respirando uma atmosfera de 

hipocrisia e de beatério, a sua natureza – a sua consciência – 

impetuosa e enérgica, ou conservar-se-ia sempre tal qual, terminando 

por dar por paus e por pedras até revoltar-se contra toda aquela ordem 

de coisas, ou seria asfixiada de todo e, dominada pelo ascetismo 

pernicioso, cairia na modorra e no marasmo da estupidez, no 

cretinismo ignorante e humilde da beata. Felizmente, para ela – pois 

dos males o menor –, Clotilde saiu daquela prova tal qual tinha 

entrado. O colégio não fora para ela nem uma escola de moral nem um 

crisol de sentimentos. Fora antes um lamaçal onde a sua curiosidade 

inexperiente e cheia de impaciências mergulhara muitas vezes. 

Adquirira alguma instrução e algumas prendas femininas, eis tudo; 

mas de envolta com a instrução e com as prendas, adquirira também 

grande cópia de noções errôneas e falsas das coisas da vida, um 

exaltamento pernicioso de paixões e seus vícios consequentes. Se mais 

alguma coisa trouxe para a casa paterna como prenda valiosa, foram 

sem dúvida umas lições práticas de hipocrisia e um ódio inveterado 

por tudo quanto fosse contrariedade e por tudo quanto lhe parecesse 

reclusão. A seleção quase conventual, em que vivera durante o 

período colegial, fizera-lhe adorar a liberdade. Os sofrimentos por que 

passara na observância rigorosa de umas regras carrancas e 

aperreadoras haviam acumulado no seu coração uns ódios 

intransigentes por tudo quanto lhe parecesse obrigação e tinham-lhe 

dado uma aptidão e uma presteza extraordinária para a revolta. 

(VILELA, 2013, p.52). 

 

Além de sua maneira intensa e indômita, a forma com a qual fora tratada pelo pai 

torna-se fator determinante do modo de ser de Clotilde e opera em sua psique uma total 

rejeição à figura paterna e uma profunda vinculação à figura materna. Com base no que 

diz Freud, essas atitudes de Clotilde quando criança e mesmo em idade adulta, têm suas 

raízes na infância, quando sua psique estava sendo formada e as energias registravam 

em sua mente como se comportaria essa mulher por toda a vida. É notório, com base no 

que apresenta o narrador, que algumas inibições, repressões e traumas, levaram Clotilde 

a desenvolver neuroses que estão relacionadas à sua vinculação materna e à não 
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superação do complexo de Édipo. Para aprofundar a análise nessa perspectiva é 

indispensável a compreensão da relação entre Clotilde e seu pai e, para tanto, faz-se 

necessário evocar outros conceitos que podem elucidar essa relação familiar. 

Freud trabalha o conceito de parricídio simbólico como elemento importante do 

complexo de Édipo. Outro aspecto que se insere nesse rol de importância, por se 

manifestar na perspectiva da narrativa estudada como fator inerente ao parricídio, é o 

conceito de filicídio, pois permitirá um olhar mais profundo e melhor orientado sobre as 

relações que estão sob análise. 

 

 

Parricídio simbólico: o limiar de uma nova cultura doméstica. 

 

Assim como para Freud o parricídio marca o fim da horda primeva e o início da 

cultura, também se pode notar que o parricídio simbólico de Clotilde funciona como o 

marco inicial de uma nova cultura doméstica que vai contestar com vigor e destemor a 

dominância incontestável do patriarcalismo de Jaime Favais.  

A oposição entre pai e filha relaciona-se primordialmente com a frustração de 

Clotilde em face da diferença de tratamento destinado aos filhos, pelo pai. Enquanto o 

filho, por ser homem e inscrever-se na tradição da dominação masculina, recebe todos 

os benefícios paternos, a filha - que demandava os mesmos cuidados e mimos, talvez 

por possuir, como esclarece o narrador, uma natureza máscula - deseja ser tratada como 

uma igual ao pai, porém, sua condição social de mulher interdita-lhe o mesmo 

tratamento dado ao filho homem. Privada de ser atendida em suas demandas, essa 

pulsão de Clotilde ficará frustrada ao longo de sua trajetória, desde a mais tenra infância 

e encontrará seu auge no ato de ser internada a contra gosto em um colégio de freiras, 

enquanto seu irmão é mandado para a Europa, a expressão máxima de sua frustração e a 

cristalização de um ódio que a oporá por completo ao pai, não importando quanto 

cuidado ele lhe dispensasse ou quanto amor pudesse por ela sentir. 

Essa pulsão reprimida, adicionada às tendências de Clotilde de se aliar à mãe 

como modo de se contrapor ao pai, vai paulatinamente construindo seu caminho que 

será de total aversão ao pai. Sendo assim, o parricídio torna-se, ainda que simbólico, 

uma ação efetiva de Clotilde que, perdendo toda e qualquer referência para com o pai, 

elege a mãe como seu objeto de identificação e passa a ter nela mais que uma mãe, uma 
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amiga, uma cúmplice para seu ódio parricida que, continuamente vai procurando 

assassinar a figura do pai, até que não reste nada dele, senão um estranho que terá 

direito unicamente à sua ira e ao seu desprezo. 

O adultério de Josefina ocasionará o rompimento final da relação de pai e filha, 

onde o parricídio simbólico praticado por Clotilde vai culminar no filicídio efetivo 

praticado por seu pai Jaime.  

Ao tomar conhecimento do adultério, Jaime lava sua honra com o assassinato de 

Leandro, evento que, quando sabido pela mãe e pela filha, torna-se decisivo para a 

desestruturação da ordem até então vigente. Josefina apaixonada por outro homem 

finalmente dá vasão à toda a sua pulsão de desprezo para com seu marido e a descarga é 

tão violenta que ela perde a lucidez. Clotilde por sua vez, ao saber que o seu pai 

assassinara o amor de sua vida, revela um elemento adicional que é a sua gravidez.  

Jaime Favais evoca sua autoridade paterna e quer ocultar a sua desgraça em um 

casamento forçado de Clotilde com um seu sobrinho português, para que tudo seja 

resolvido no seio doméstico e a “ordem” seja reestabelecida. Porém, já não existe essa 

possibilidade, o parricídio simbólico concretizou-se, efetivou-se de tal maneira que seus 

apelos são irrelevantes aos ouvidos e aos sentimentos de Clotilde que o enfrenta e 

desafia. O fragmento que se segue expressa com vitalidade a situação acirrada de 

oposição que fazia a manutenção das agressões entre Jaime e Clotilde: 

 

Era preciso ser franca, era necessário acabar com semelhante situação. 

Clotilde não teve mais meias-medidas e sua raiva explodiu com toda a 

força. Declarou enérgica e peremptoriamente que não unia o seu 

destino ao destino de um miserável assassino.– Assassino?! Como! – 

exclamou o negociante no auge do espanto. – Não foi o seu cúmplice? 

– interrogou Clotilde com um ar cheio de desprezo e com uma voz 

esmagadora. Jaime levou as mãos à cabeça num gesto de furor louco e 

precipitou-se para a filha com as mãos crispadas e os olhos injetados:– 

Miserável! – gritou ele, espumando de raiva e lívido de cólera. – 

Assassino! – repetiu Clotilde estendendo os braços como para repeli-

lo, esibilando a palavra como se fosse um látego de aço com que 

estivesse fustigando as faces de seu pai. (VILELA, 2013, p. 462). 

 

Ante sua incapacidade em dominar a filha a quem ele reputa estranhamento e 

amaldiçoa, Jaime Favais se vê impossibilitado de exercer sua vontade. A rebeldia e 

teimosia de Clotilde funciona como elemento castrador que impunha a Jaime a 

frustração, interditando suas pulsões. Assim, ele verifica, ainda que inconscientemente, 
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que ele está morto, sua filha não o reconhece como pai, seus sentimentos, sua honra e 

seus apelos são irrelevantes ante as pulsões vorazes de sua Clotilde.  

Ciente de que nada pode contra a força e determinação de sua opositora, Jaime 

Favais vê-se como Creonte diante da resolução de Antígona que, assim como para 

Antígona obedecer ao edito de Creonte seria morrer e dizer não ao edito seria viver, 

ainda que sendo punida com a morte, para Clotilde, cujo parricídio simbólico havia 

libertado de todo e qualquer sentimento de identificação com o pai, obedecê-lo seria a 

morte, porém manter-se fiel ao seu desejo de se opor a Jaime, manter-se fiel ao desejo 

de defender o filho que carregava no ventre, lutar por sua liberdade de escolha e 

defender o amor que sentia por Leandro Dantas seria viver, ainda que viesse a ser 

punida com a morte, conforme lhe acenava seu pai enfurecido. 

 

Conclusão: o filicídio como caminho reparador da ordem perturbada. 

 

O filicídio de Jaime Favais consuma-se, as tensões são fisicamente sepultadas e as 

pulsões alcançam descarga por meio da eliminação da fonte repressora. A fonte 

repressora de Clotilde era a figura de seu pai, a quem ela teve que matar simbolicamente 

para dar vasão a todas as pulsões reprimidas desde a primeira infância.  

Clotilde que já se vê morta no olhar e na percepção do pai, que é incapaz de dar 

vasão às suas pulsões e realizar seus desejos, passa a identificar-se totalmente com a 

mãe, que por sua vez também está num momento de distanciamento da figura paterna 

presente no marido. Desse modo, identificando-se com sua mãe e “estranhando” 

completamente o pai, Clotilde vive o filicídio simbólico na relação com seu pai e vai o 

delineando paulatinamente. O parricídio simbólico descortina no olhar de Jaime Favais 

o filicídio efetivo, que já era numa dimensão simbólica e que passa a ser na dimensão 

prática consumando-se enquanto ação, como prática encerrando o conflito. 

Lacan falando de Antígona e de Creonte em seu Seminário Sete argumenta que: 

 

Reverão em Sófocles a dança que está em questão entre Creonte e 

Antígona. Claro está que o herói, uma vez que sua presença nessa 

zona indica que algo é definido e liberado, arrasta para aí seu parceiro. 

No final de Antígona, Creonte fala, a partir de então, deveras dele 

mesmo como de um morto entre os vivos, uma vez que literalmente 

perdeu todos os seus bens nesse negócio. Através do ato trágico o 

herói libera seu próprio adversário. (LACAN, 2008, p. 374). 
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Se a tragédia de Antígona termina por libertar Creonte, tal qual mostra-nos Lacan 

no excerto acima, o mesmo se aplica ao caso de Jaime Favais e sua filha Clotilde, uma 

vez que a repressão cessa e a heroína sucumbe no emparedamento, o conflito amaina-se 

e, mesmo tendo perdido sua esposa, sua filha e sua zona de conforto, assim como 

Creonte por Antígona, Jaime Favais foi libertado por Clotilde em sua tragédia. 

A relação entre parricídio e filicídio, muito embora esse termo não seja comum 

nem usual, é inquestionável e pode ser verificada na própria narrativa de Sófocles do 

Édipo Rei. Édipo logo ao nascer é vítima de filicídio por parte de seu pai Laio, 

temeroso da maldição que lhe fora lançada, a de que seu filho lhe mataria e desposaria a 

própria mãe. 

 

Apesar de um oráculo haver-lhe anunciado que, como castigo por seus 

amores antinaturais com Crísipo, se nascesse um filho dele e de 

Jocasta esse filho o mataria, Laio tornou-se pai de um menino. Para 

tentar fugir à predição do oráculo, mandou Jocasta dar o recém-

nascido a um dos pastores de seus rebanhos, após perfurar-lhe os pés e 

amarrá-los. A ordem foi abandoná-lo no monte Citéron (Citáiron) para 

morrer naquela região inóspita, na esperança de fugir assim à decisão 

divina. (SÓFOCLES, 2001, p. 06). 

 

Destarte, o parricídio desde que apresentado por Freud na constituição do 

Complexo de Édipo, está intimamente ligado, conforme se verifica na mitologia grega, 

com o filicídio. O filicídio precede o parricídio no mito de Édipo pois, conforme excerto 

acima menciona, antes mesmo de Édipo ter condições de ameaçar Laio, este por medo 

ante a maldição decide eliminar o filho. O parricídio por sua vez surge para além de 

uma definição dos deuses, para além da força da maldição do rei Pélope, efetiva-se 

como um acidente, um evento completamente desvinculado do desejo parricida, 

expresso por Freud em Totem e Tabu, no banquete da horda primeva. 

No caso de Jaime Favais e Clotilde, a intensão filicida do pai constitui-se 

inconsciente ao longo de toda uma história de repressão e dominação da filha, que vê o 

pai se desfigurar e tornar-se um estranho “...e somos tentados a concluir que aquilo que 

é ‘estranho’ é assustador precisamente por isso pode-se inferir algo terrível, por não ser 

conhecido e familiar”. (FREUD, 2014, p.35). 
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É esse “estranho”, tal qual Laio era para Édipo que se torna objeto do parricídio, 

um crime que se dá tanto mais pela ação do pai, do que pelo desejo parricida de matar. 

Desse modo evidencia-se que o parricídio carrega em si um caráter de consequência do 

filicídio, seja efetivo ou simbólico.  

Édipo não mataria o próprio pai se este não o tivesse assassinado simbolicamente 

antes e criado a ambiência confluente para o parricídio, tal qual Clotilde de igual modo 

não mataria simbolicamente Jaime Favais, se este não tivesse criado as condições 

adequadas, por meio da repressão aos impulsos da filha. 

 No sentido oposto, porém, o filicídio é um crime deliberado, resposta 

narcisista para saciar o desejo expresso de não ser suprimido pelo filho. O pai 

ameaçado, seja qual for o tipo de ameaça, impotente ante ao desejo resoluto do filho, 

impõem-lhe o mais alto nível de repressão, reprime seu desejo até o esgotamento da 

vida, dando curso ao filicídio efetivo. 
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O MITO DE PERSÉFONE, A RAINHA DA NEVE, DE HANS CHRISTIAN 

ANDERSEN E A ANIMAÇÃO FROZEN: UMA AVENTURA CONGELANTE:  A 

MORTE REVESTIDA PELA BELEZA 
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Resumo:  

 

Este artigo tem por objetivo analisar o conto A Rainha da Neve, de Hans Cristian 

Andersen, a partir de suas raízes mitológicas, como o mito de Perséfone, por exemplo, 

em contraponto com a animação norte-americana Frozen, considerando que suas gélidas 

rainhas, revestidas de beleza e mistério, constituem-se, possivelmente, em uma analogia 

à morte. Para refletir sobre o tema, referenciaremos, entre outros, ao texto O tema dos 

três escrínios (ou a escolha do cofre), de Sigmund Freud. 

Palavras-chave: A Rainha da Neve; Mitologia; Frozen; Freud; Morte 

 

 

 O conto “ A Rainha da Neve” (Snedronningen, The Snow Queen), de Hans 

Christian Andersen, publicado em 21 em dezembro de 1844 no primeiro volume dos 

Novos Contos de Fadas, tem servido de inspiração para diversas adaptações e releituras, 

tanto literárias quanto cinematográficas ou televisivas, desde o século XX até nossa 

atualidade, com destaque para a figura ambígua e intrigante de sua rainha de cabelos 

platinados. 

Como exemplo literário, que analisaremos em outro momento, podemos citar a 

clara referência feita por C. S.  Lewis à Rainha da Neve em As crônicas de Nárnia, ao 

nos apresentar   A Feiticeira Branca, Jadis, aquela que se autointitula a rainha de Nárnia 

e mantém todo o reino sob um feitiço congelante:  

 

Estava também envolta em peles brancas até o pescoço, e trazia, na mão 

direita, uma longa varinha dourada, e uma coroa de outro na cabeça. 
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Seu rosto era branco (não apenas claro), branco como a neve, como o 

papel, como o açúcar. A boca se destacava, vermelhíssima. Era, apesar 

de tudo, um belo rosto, mas orgulhoso, frio, duro[...] (LEWIS, 

2009:115) 

 

 Quanto ao cinema, entre várias produções, destaca-se a bem-sucedida animação 

Frozen: uma aventura congelante (Disney, EUA, 2013), precedida por outras como, por 

exemplo, a animação soviética, Snezhnaya koroleva (The Snow Queen, URSS,1957) e O 

Reino Gelado (Snezhnaya koroleva, The Snow Queen, Wizart animation, Rússia, 2012), 

sendo esta última recebida no Brasil posteriormente. 

Essa narrativa andersiana, o mais longo de seus contos, situa-se na estética 

romântica, reveste-se do imaginário cristão, mas também apresenta um núcleo pagão 

mítico, com referência a mitos nórdicos, como o da deusa Skadi, portadora do inverno e 

da morte; e gregos, como o de Perséfone, a rainha do mundo dos mortos, constituindo-se, 

portanto, em instigante material a ser desvelado. 

Seriam essas deusas e rainhas, em diferentes contextos, mas sempre revestidas de 

beleza e mistério, uma possível analogia para a morte? Como parte de nossa pesquisa de 

pós-doutorado, objetivamos com este artigo refletir sobre essa possibilidade, analisando 

o conto A Rainha da Neve, a animação norte-americana Frozen, considerando o Mito de 

Perséfone e referenciando Sigmund Freud, a partir de seu texto O tema dos três escrínios 

(ou a escolha do cofre). 

Nesse texto, de 1913, Freud reflete sobre o tema da “escolha de um homem entre 

três mulheres”, nesse caso, os cofres ou escrínios simbolizariam essas mulheres. Para 

desenvolver sua linha argumentativa, o autor cita inicialmente a peça O Mercador de 

Veneza, de Willian Shakespeare, na qual os pretendentes de Porcia precisam escolher 

apenas um cofre (escrínio) entre três, a saber, um de bronze, um de prata e outro de ouro, 

diferentes opções para uma mesma mulher, mas apenas uma prevalecerá.  

Adiante, Freud ainda cita Rei Lear e suas três filhas, relacionando-as com figuras 

mitológicas, como as Parcas/Moiras/Horas e a morte. Tomando a literatura e a mitologia 

para sustentar sua argumentação, ao final de artigo, o pai da psicanálise conclui que um 

homem tem/terá três relações inevitáveis com uma mulher:   a mulher que lhe dá à luz, 

sua mãe; a mulher que é a sua companheira, sua amada e a mulher que o destrói, a Terra-

mãe, a morte, para onde retorna. Contudo, para Freud, o homem, que faz uso de sua 

atividade imaginativa para satisfazer os desejos que a realidade não satisfaz, rebela-se 
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contra a morte, construindo narrativas míticas ou literárias em que a “ Deusa da morte” é 

substituída pela “Deusa do Amor”, humanizada por sua beleza. Refletiremos com este 

trabalho como as narrativas aqui apresentadas podem exemplificar essa tal rebeldia contra 

a morte, a partir do momento que revestem suas rainhas pela beleza idealizada. 

   

O conto A Rainha da Neve 

 

Apesar de incorporar vários elementos dos tradicionais contos de fadas ou 

maravilhosos em seus contos, a exemplo dos recolhidos pelos Irmãos Grimm, é fato que 

Andersen tenha um estilo próprio, marcado principalmente pela estética romântica e por 

preceitos cristãos, não deixando de revelar, por outro lado, elementos da cultura nórdica 

e pagã. 

Como ocorre em vários de seus contos, o maravilhoso e o realismo se misturam de 

forma harmoniosa. Com A Rainha da Neve não é diferente, já que,  em sua natureza 

complexa, pode-se observar, em  primeiro momento,  um caráter cotidiano, com a avó 

que conta histórias, as crianças brincando em um jardim; em segundo, um  caráter social,  

exemplificado pela  pobreza das crianças em oposição à riqueza da rainha ou  pelos 

ladrões que roubam e sequestram Gerda,  e,  finalmente, um caráter maravilhoso e 

simbólico , expresso com  uma narrativa insólita,  na qual  há  animais e plantas falantes, 

magias e feitiços, e, em contraste, diabos e anjos, a partir do imaginário cristão. 

Nessa jornada de várias aventuras, prisioneiro e enfeitiçado, Kay pouco atua, 

competindo a Gerda enfrentar os obstáculos e superá-los para, finalmente, resgatar seu 

amigo, o que assemelha o enredo dessa narrativa ao de um conto maravilhoso, mas de 

estrutura novelística. 

No plano do maravilhoso, diferentes personagens femininas revelam sua face 

mágica. Na terceira história, por exemplo, “A mulher hábil na magia”, uma velha senhora 

de caráter dúbio, salva Gerda, que estava à deriva em um barco, mas a mantém prisioneira. 

 Em meio a esse interessante protagonismo feminino, atípico para a época, Gerda 

tem por mediadores uma feiticeira boa, flores, gralhas e renas falantes, uma princesa, uma 

pequena ladra, as mulheres da Lapônia e da Finlândia, detentoras de poderes mágicos, e 

dentro do imaginário cristão, anjos.  
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Destacamos que a força da menina vem de sua inocência de criança, conforme 

elucidado pela mulher finlandesa ao ser inquirida pela rena para ajudar Gerda a enfrentar 

a Rainha da Neve: 

 

Nenhum poder que eu lhe possa dar é maior do que aquele que ela já 

possui. Não vê como homens e animais se sentem impelidos a servi-la e 

quão longe ela conseguiu chegar desde que começou sua viagem com os 

pés descalços? Não lhe devemos falar desse poder. A força está no 

coração dela porque ela é uma criança muito doce inocente.  

(ANDERSEN, 2013, p. 142) 

 

Como se pode observar, a figura da criança pura e inocente é reiterada. O jovem 

Kay foi raptado pela Rainha, condenado a um mundo gélido, sombrio e sem memórias, 

mas acaba por ser resgatado por Gerda, aquela que cumpre a jornada do herói, superando 

obstáculos devido sua inocência, sua bondade, seu amor e fé em Cristo. A redenção pelo 

amor, tão cultuada pelos escritores românticos, assume nesse contexto um nível 

metafísico, constituindo-se na própria ressurreição de Kay se considerarmos que estava 

preso ao submundo das trevas e da morte. 

Pelo desenrolar da trama, podemos considerar o conto A Rainha da Neve uma 

narrativa de formação, um rito de passagem, por meio da qual Gerda e Kay amadurecem, 

passando da infância para a fase adulta. Ao final, já são adultos, mas mantém a inocência 

das crianças: 

 

Kay e Gerda se olharam e por fim perceberam o significado do antigo 

salmo: “ Onde as rosas florescem no vale tão docemente, lá encontrarás 

o Menino Jesus certamente” E ali permaneceram sentados, crescidos, 

mas ainda crianças, crianças de coração. E era verão, quente e glorioso 

verão. (ANDERSEN, 2013, p.  149) 

 

Quanto à morte, o fato de a Rainha da Neve simbolizar sua chegada da morte ou 

sua personificação solidifica-se como componente do imaginário andersiano se 

considerarmos o que nos revela   em seu livro O conto de fada da minha vida, quando 

narra a noite da morte de seu pai: 

 
Na terceira noite, meu pai morreu. O cadáver permaneceu sobre o leito, 

eu e minha mãe nos deitamos por terra, fora. E por toda a noite um grilo 

cantou continuamente. “Ele está morto”, disse minha mãe. “Não precisa 

que cantes, a virgem do gelo veio buscá-lo”; eu entendi a que ela se 
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referia; lembrei que no inverno precedente, meu pai nos tinha mostrado 

que as janelas estavam geladas e sobre o vidro havia um desenho de 

uma jovem que estendia os braços. “Certamente, quer me tomar 

consigo! ”, tinha dito brincando; agora que jazia ali morto, e minha mãe 

havia se lembrado (daquela ocasião). Isso que ele havia dito me 

ocupava a mente. ( ANDERSEN, 20152 apud OLIVEIRA NETO, 

2017:204. Grifos nossos) 

 

Essa visão do pai de Andersen é retomada no conto A Rainha da Neve, quando Kay 

avista uma estranha imagem na janela: 

 

Este floco foi ficando cada vez maior, até que se transformou numa 

mulher vestida com o mais fino algodão branco, e parecia ser feita de 

milhões de flocos em forma de estrela. Ela era bela e graciosa, mas era 

de gelo, de gelo brilhante e cintilante (...) depois acenou com a cabeça 

e com a mão para a janela. O menino estava assustado e saltou da 

cadeira, pareceu-lhe ter visto um enorme pássaro voando diante da 

janela. (ANDERSEN, 2013:108. Grifos nossos) 

 

Notadamente, a vestimenta branca remete à virgem do gelo, que também acena para 

o menino. Contudo, somente ao final da segunda história, quando será raptado pela rainha, 

é que Kay lhe reconhecerá e lhe nomeará: 

 

Subitamente, a cortina de neve desapareceu, o grande trenó parou e o 

condutor levantou-se. O manto de pelo e o gorro eram feitos de neve, era 

uma mulher, alta, elegante e ofuscantemente branca; ela era a Rainha da 

Neve em pessoa. (ANDERSEN, 2013, p 111) 

 

Após beijá-lo duas vezes, fazendo com que o menino se esquecesse da família e de 

Gerda, a rainha revela que não poderá mais beija-lo, pois poderia matá-lo com seus beijos. 

A partir de então, aos olhos do menino, nem parece ser mais de gelo, torna-se mais bela 

e não lhe provoca medo algum, chegando a compará-la com sua visão inicial: 

 

Kay olhou para ela. Era tão bela! Ele não conseguia imaginar um rosto 

mais inteligente e belo. Já não parecia feita de gelo como parecera antes, 

quando lhe acenou amistosamente à janela. Aos olhos dele, ela era 

perfeita, e Kay já não tinha medo nenhum. (ANDERSEN, 2013, p.  112) 

 

                                                           
2 ANDERSEN, H C.  La fiaba della mia vita. Trad. Bruno Berni. Roma: Donzelli, 2015. Trecho traduzido 

pelo autor da tese. 
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Observemos, assim como apontado por Freud, a morte é revestida pela beleza, 

materializada primeiramente em uma jovem “ bonita e delicada, mas de gelo” e, 

posteriormente em uma mulher alta, elegante, bonita, com o “mais charmoso, o mais 

formoso rosto”. 

Segundo Freud,  

O homem, como sabemos, faz uso de sua atividade imaginativa a fim de 

satisfazer os desejos que a realidade não satisfaz. Assim sua imaginação 

rebelou-se contra o reconhecimento da verdade corporificada no mito 

das Moiras e construiu em seu lugar o mito dele derivado, no qual a 

Deusa da Morte foi substituída pela Deusa do Amor e pelo que lhe era 

equivalente em forma humana. (FREUD,1996, p.  183) 

 

A Rainha da Neve aprisiona Kay em uma ambiência gélida e artificial, onde sempre 

é inverno: ele se torna uma pessoa fria pelo espelho, é enfeitiçado pelo beijo frio da rainha 

e permanece preso no frio castelo, como um morto-vivo. 

Contudo, em sua ambivalência, destruidora e criadora, a Rainha é responsável por 

gelar as montanhas e produzir a aurora boreal com seus clarões azuis. Como uma deusa, 

administra a neve e as gélidas paisagens, tão necessárias para a harmonia terrestre. 

Nesse sentido, referenciamos novamente Freud que constata que dentro da 

mitologia há deusas ambíguas, que celebram tanto a vida quanto a morte:  

 

Mesmo a Afrodite grega não abandonara inteiramente sua vinculação 

com o mundo dos mortos, embora há muito tempo houvesse entregado 

seu papel ctônico a outras figuras divinas, a Perséfone ou à triforme 

Artêmis-Hécate. As grandes deusas-Mães dos povos orientais, contudo, 

parecem todas ter sido tanto criadoras quanto destruidoras - tantas deusas 

da vida e da fertilidade quanto deusas da morte. Assim, a substituição 

por um oposto desejado em nosso tema retorna a uma identidade 

primeva. (FREUD,1996, p.  183) 

 

 A Rainha da Neve, que viaja para outras terras levando o frio para os vulcões 

e garantindo a fertilidade do solo, assemelha-se a essas deusas criadoras e destruidoras, 

ao nosso ver. A partir do exposto, consideramos necessário procurar desatar os nós 

mitológicos que compõem essa narrativa, para confirmarmos nossa percepção inicial de 

que a Rainha da Neve representa a morte, revestida de beleza e até sensualidade. Vejamos 

a seguir algumas considerações sobre alguns mitos. 
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Referências mitológicas   

 

Como dissemos, em nossas pesquisas identificamos que há uma matriz mitológica 

subjacente ao conto A Rainha da Neve, tanto de origem nórdica quanto grega. Podemos 

considerar inicialmente que a rainha foi inspirada em Skadi, figura mitológica nórdica, 

uma gigante que se tornou deusa ao casar-se com Njord, um Vanir (deus da fertilidade). 

Segundo verbete da Nova Enciclopédia Mundial: 

 

Skadi é mais conhecida em conjunto com seu marido (Njord) e seus 

enteados (Freyr e Freyja). Ela é uma personagem feminina ousada e 

corajosa nos épicos nórdicos, que desafiou a sociedade dominada pelos 

homens, exigindo que os Aesir (um clã de deuses) a compensassem pela 

morte de seu pai.3 

 

Quanto à etimologia do nome “Skadi”, encontramos, no mesmo verbete, a seguinte 

explicação: 

O nome de Skadi significa "dano" ou "sombra", que reflete uma possível 

crença em seu status de gigante de gelo e portadora de frio, inverno e 

morte. Alguns mitólogos acreditam que , nos primeiros dias da mitologia 

nórdica, Skaði era venerada como uma deusa da caça e rivalizava com 

as deusas Frigg e Freyja em termos de importância e popularidade.4 

 

Para este artigo, apesar da relevância de Skadi,  optamos por explorar, contudo, a 

significativas  relações do conto com o mito de Perséfone, para o qual há diferentes 

versões. Vejamos a mais recorrente5. 

Perséfone era filha de Deméter, deusa da agricultura e da terra cultivada, com o 

poderoso Zeus. Ela era uma bela jovem, virgem e despreocupada, conhecida também pelo 

nome “Core”, a donzela. Certo dia Hades se apaixonou pela jovem e, com a conivência 

de Zeus, raptou-a e a levou para o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos. Desesperada, 

a mãe a procurou por todo o mundo com um archote aceso em suas mãos. Ao descobrir 

seu paradeiro, Deméter ficou furiosa e recusou-se a voltar para o Olimpo sem a filha. 

Enquanto isso, a ordem natural foi perturbada, pois a terra tornou-se estéril e nada do que 

                                                           
3Disponível em http://www.newworldencyclopedia.org/entry/SkadiAcesso em 4  de abril de 2018. 

Tradução nossa. 
4Disponível em http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Skadi  Acesso em 4  de abril de 2018. 

Tradução nossa. 
5 Informações colhidas no site greciaantiga.org, dadas pelo estudioso Wilson A Ribeiro Júnior. 
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era plantado crescia. Zeus resolveu interceder para que Perséfone voltasse com sua mãe 

para o Olimpo, contudo, a jovem já comera uma romã, o que indicava sua permanência 

no mundo subterrâneo.  

Após negociação dos deuses, decidiu-se que Perséfone seria a esposa de Hades, ou 

seja, a rainha dos mortos e que, a cada primavera, se reuniria com Demeter no Olimpo 

para que a terra fosse cultivada. 

Esse mito é visto como uma alegoria para a fertilidade: Perséfone seria o grão 

semeado embaixo da terra para despontar em novos frutos durante a primavera. 

Como podemos verificar, Perséfone representa dois arquétipos femininos, o da 

jovem virgem e o da rainha do mundo dos mortos, do submundo, beleza e morte em 

harmonia em uma única deidade. 

 Interessante observar que, segundo apontado por Fraser (1982), houve uma disputa 

entre as deusas Perséfone e Afrodite pelo belo  Adônis , o que remete , a nosso ver ao 

embate entre Gerda e a Rainha da Neve pelo pequeno Kay: 

 

Em sua infância (de Adônis), a deusa (Afrodite) o ocultou numa arca, 

que confiou a Perséfone, rainha dos infernos. Mas, quando Perséfone 

abriu a arca e viu a beleza da criança, recusou-se a devolvê-la a Afrodite, 

embora a deusa do amor tivesse ido, ela própria, ao inferno para resgatar 

seu amado do poder do túmulo. (FRASER, 1982 p. 308) 

 

Por esse relato, a ideia da virgindade e da morte, presentes no mito de Perséfone, 

tornam-se ainda  mais evidentes.  

Outro ponto a se considerar é o fato de não haver um conflito final entre Gerda e a 

Rainha. Quando a menina chega ao castelo e salva Kay, com suas mornas lágrimas, a 

Rainha não estava. Ela havia voado para países mais quentes,  com o objetivo de levar 

um pouco de neve para os vulcões Etna e Vesúvio, contribuindo assim para o cultivo de 

uvas e limões. Interessante notar a importância da Rainha para o ciclo da natureza, assim 

como Perséfone que levava a primavera ao mundo quando voltava ao Olimpo. 

Pelo que podemos notar, em uma perspectiva metafórica, reforçando nossas 

hipóteses, o inverno simboliza a morte, enquanto a primavera ou mesmo o verão 

simbolizam fertilidade, sexualidade, renovação, ressurreição e amadurecimento, podendo 

o conto, portanto, ser considerado um rito de passagem, no qual temos representações da 
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morte, das primeiras experiências sexuais ou amorosas, do embate feminino, o duplo solar 

que enfrenta seu reflexo espelhado, seu lado gélido e sombrio. Morre-se para renascer. 

  

Frozen: uma aventura congelante 

 

Frozen, a versão da Disney, cujo título original era The Snow Queen, distancia-se 

do conto de Andersen, mas ainda mantém reminiscências à rainha de cabelos platinados 

com poderes de transformar tudo em gelo, representando um perigo para seu reino e para 

sua irmã Anna.  

Segundo jornalista norte americano Jim Hill (HILL,2013) , os estúdios Disney 

demoram mais 70 anos para concretizar o desejo de levar A Rainha da Neve para as telas. 

A história esteve em desenvolvimento na Disney Animation durante boa parte da sua 

história, ou seja, 74 anos, mas nenhuma das versões idealizadas durante esse longo 

período saiu do papel, já que, segundo o jornalista, os roteiristas não sabiam como 

desenvolver a personalidade abstrata da Rainha da Neve. No conto, podemos considerar 

Gerda a típica heroína e a Rainha uma vilã em sua ambivalência; contudo, não há um 

confronto final, como dissemos, o que dificultou em muito a criação de um roteiro que 

agradasse ao público. 

Em 1943, por exemplo, Walt Disney já discutia com Samuel Goldwyn a 

possibilidade de transformar o conto de Andersen em uma animação. Contudo, somente 

em 2011, quando Chris Buck foi escolhido para a direção, o projeto foi revitalizado, e 

decidiu-se, há época, que a Rainha da Neve seria irmã da heroína Anna, criando-se assim 

uma relação real para as duas personagens principais. Em 2012, Jennifer Lee assumiu o 

roteiro e a codireção e manteve-se a mesma base temática. Frozen estreou em 27 de 

novembro de 2013 e foi recebida com aclamação pela crítica e o público em geral. 

Arrecadou mais de 1,2 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais e, entre vários prêmios, 

venceu o Oscar de melhor filme de animação e melhor canção original (Let it Go), o 

Globo de Ouro de melhor filme de animação, cinco Annie Awards e dois Grammy Awards 

de Melhor Trilha Sonora Compilada para uma Mídia Visual e Melhor Canção Escrita 

para uma Mídia Visual. 

Quanto à trama, destacamos que o conflito inicial se estabelece no fato da bela e 

jovem Elsa, princesa e futura rainha, não ser capaz de controlar seus poderes congelantes, 
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o que a leva a ser isolada do mundo e ser privada do convívio sua irmã Anna. Em nenhum 

momento explica-se porque Elsa possui esses poderes que são para ela uma verdadeira 

maldição, já que isso a leva a ser vista pelos pais como uma ameaça para sua pequena 

irmã, da qual é afastada e mantida assim, mesmo após a morte dos pais em um naufrágio. 

Adulta, é coroada rainha, mas, quando contrariada, torna-se uma ameaça para o próprio 

reino. Quanto mais tensa e nervosa, mais seus poderes crescem e lhe fogem ao controle. 

Ao ver seu segredo revelado e sentir-se acuada, congela tudo a seu redor, envolvendo 

Arendelle em um inverno eterno, de tristeza, desolação e morte. A rainha foge e, no alto 

das montanhas próximas, consegue liberar seus poderes, constrói um palácio de gelo e 

decide viver solitária. Enquanto isso, Anna sai em busca de sua irmã, determinada a levá-

la de volta ao reino, acabar com o inverno e restaurar seu relacionamento interrompido 

na infância. 

Anna, com a ajuda de Kristoff e o boneco de neve Olaf, finalmente encontra a irmã 

e insiste para que ela volte. Contudo, Elsa mais uma vez se descontrola e  acaba por 

golpear acidentalmente sua irmã mais nova no coração. Segundo o rei dos Trolls, somente 

um "ato de amor verdadeiro" poderia salvar a menina, condenada a morrer. Em um 

contexto atual, em que a sororidade se evidencia e o empoderamento feminino tornou-se 

tema recorrente, quem salva Anna não é nenhum príncipe, o falso Hans, ou o apaixonado 

Kristoff, filho adotivo dos trolls, mas Elsa, com suas lágrimas e seu amor.   O amor 

fraternal torna-se o ingrediente essencial para que Elsa controle seus poderes, finde o 

eterno inverno e governe seu reino em um ambiente harmônico e feliz. 

Nessa releitura de A Rainha da Neve, nota-se que o protagonismo feminino 

permanece, sendo os personagens masculinos meros coadjuvantes, contudo, as 

refigurações surgem além dos gêneros e não há uma correspondência simples entre as 

personagens.   

Lembremos que Gerda sai em busca de seu amigo Kay, para resgatá-lo, salvá-lo, 

enquanto o menino permanecia isolado no castelo congelante da Rainha da Neve. Em 

Frozen, Anna cumpre esse papel da heroína e parte em viagem para resgatar sua irmã, 

salvá-la dela mesma e do descontrole dos seus poderes, sendo Elsa uma referência tanto 

o enfeitiçado Kay, quanto à Rainha que o aprisiona.  Por outro lado, enquanto Kay 

permanecia enfeitiçado, com cacos do espelho do mal em seu coração e olhos, na 

animação, é Anna que é atingida no seu coração pelo raio de gelo, torna-se uma estátua 
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congelada e só retorna à vida com as lágrimas do amor de Elsa, as mesmas lágrimas de   

Gerda, aquelas que salvam, que fazem renascer. Personagens como Kristoff e Olaf 

resumem-se em todos os coadjuvantes, ou mediadores, que auxiliarão a jovem Anna a 

cumprir sua missão. 

A beleza de Elsa e sua virgindade (como adulta permanece solteira, sem um par 

amoroso, como uma típica princesa dos contos de fadas) são aspectos evidentes. Contudo, 

seria essa rainha também uma representação da morte revestida de beleza?  Difícil 

constatação. A rainha congelante torna-se humana, com a qual muitos poderiam se 

identificar, já que se sente deslocada, diferente das pessoas de sua família, como se não 

houvesse para ela um lugar nesse mundo. Quando seu poder é revelado, vê-se exposta, 

“nua” e se isola. Em sua ambivalência, assim como a Rainha da Neve, provoca o mal, 

pode levar à morte, mas também leva à vida. Mas Elsa é mais que a deusa, ela é humana, 

em toda sua complexidade e conflitos internos. 

 Quanto aos matizes mitológicos, podemos considerar que também Elsa retoma o 

mito de Perséfone ao transitar por dois mundos, se assim considerarmos seus conflitos 

pessoais, e ser resgatada por sua irmã.  

De forma interessante, a representação de Skadi divide-se em duplos. Como a 

deusa, Elsa e a Rainha da Neve dominam o frio e a morte, cabendo a Anna e Gerda sua 

coragem e ousadia. 

 

Considerações finais 

 

No contexto do século XIX, entre o Realismo cotidiano e o Romantismo, a breve 

novela Rainha da Neve carrega fortes influências do maravilhoso pagão e do 

espiritualismo cristão. Insolitamente paradoxal e harmoniosa, no estilo de Hans Christian 

Andersen, lúdico e didático. 

Revisitada nos séculos XX e XXI, em diálogos intertextuais explícitos, ou não, essa 

obra tornou-se referência para diferentes produções culturais, as quais merecem um 

estudo comparado atento e minucioso, trazendo outros contextos, com novas figurações. 

Além disso, como apresentado por Andersen, a personagem Rainha da Neve já fazia 

parte do imaginário do autor como uma referência à chegada da morte ou da própria 

morte. E, como apontado por Sigmund Freud, a morte revestida pela beleza é uma forma 
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inconformismo ou até rebeldia pelo há de inevitavelmente por vir, o retorno do homem à 

Terra-mãe. Na tessitura mitológica que sustenta o conto, também é possível 

estabelecermos essa relação entre a beleza como uma forma de humanização da morte. 

Contudo, na animação Frozen, a figura humanizada de Elsa tira-lhe o mistério e o 

imponderável da rainha andersiana, ao nosso ver. 

Ao ler esse conto de 174 anos, impossível não nos vir a mente um termo fora de 

contexto como o “empoderamento feminino”. No plano real, algo realmente anacrônico, 

mas no ficcional, o tal poder feminino, revestido de magia, inocência e mistério, 

permanece latente, tornando esse conto tão instigante e digno de análise. Tal 

empoderamento, em um contexto atual em que se evidencia, revela-se também na 

animação americana, apesar de tão diferente enredo. 

Como pudemos observar, de forma breve, o conto A Rainha da Neve e a interessante 

personagem que lhe dá nome, continua vivo no imaginário de gerações e apresenta tantas 

possibilidades de análise, tantos diálogos com o passado e com a atualidade, que nos 

instiga a prosseguir com a nossa pesquisa, sendo este artigo apenas uma pequena amostra 

do que já pudemos observar até o momento. 

 

Referências Bibliográficas 

 

ANDERSEN, Hans Christian. Os contos de Hans Christian Andersen.  Edição de Noel 

Daniel. Tradução Vernáculo Lda. Lisboa, Portugal.  Taschen. Londres. 2013. 

 BIBLIA SAGRADA. Edição pastoral. São Paulo. Paulus, 1990. 

BECKER, Udo. Dicionário de Símbolos. Tradução Edwino Royer. São Paulo: Paulus, 

1999. 

COELHO, Nelly Novaes Panorama Histórico da literatura infantil e juvenil. São Paulo: 

Ática, 1991. 

______. Literatura infantil: teoria, análise e didática. São Paulo: Moderna, 2006. 

FRANCHINI, A. S.; SEGANFREDO, C. As melhores histórias da mitologia nórdica.7. 

ed. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2008. 

FREUD, Sigmund. “O tema dos três escrínios” (1913). Freud (1911-1913) Observações 

psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia ("O caso 

2036



 

 
 

Schreber"), artigos sobre técnica e outros textos: Obras completas, Volume 10. Trad. 

Jayme Salomão. Imago: Rio de janeiro, 1996. 

FRYE, Northrop. Anatomia da Crítica.Trad. Péricles E S Ramos. São Paulo: Cultrix, 

1973. 

HILL, Jim. Countdown to Disney "Frozen”: How one simple suggestion broke the ice on 

the "Snow Queen" 's decades-long story problems. The Jim Hill Media Podcast Network 

18 Oct 2013 Disponível em  http://jimhillmedia.com/  . Acessado em 10 Ago 2018.  

HEYWOOD, Colin. Uma história da infância. Da Idade Média à Época contemporânea 

no ocidente. Trad. Roberto Cataldo Costa. São Paulo: Artmed, 2004.  

LEDERER, Wolfgang. The kiss of The Snow Queen: Hans Christian Andersen and Man’s 

redemption by Woman. University of California: Press, Berkeley / Los Angeles / London 

1986. 

LEWIS, C. S. As crônicas de Nárnia. Volume único. Trad. Silêda Steuermagel, Paulo 

Mendes Campos. Ilustrações de Pauline Baynes.  2 ed. São Paulo: Martim Fontes, 2009. 

MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 1990. 

MELETÍNSKI, E. M. Os arquétipos literários. Trad. Aurora Bernardini. São Paulo: Ateliê 

editorial, 1998. 

OLIVEIRA NETO, Euclides Lins de. Hans Christian Andersen e “O companheiro de 

viagem”: Da narrativa mítica ao conto literário- um estudo em perspectiva comparatista. 

Tese de Doutorado. FFLCH-USP, 2017. 

SURREL, Jason. Os segredos dos roteiros da Disney. São Paulo: Panda Books, 2009. 

VOLOBUEF, Karin (org). Mito e magia. São Paulo: Unesp, 2011. 

XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 3ed. São 

Paulo: Paz e Terra, 2005. 

WUNENBURGER, Jean-Jacques. O Imaginário. São Paulo: Edições Loyola,2007. 

 

Webgrafia 

IMDB: http://www.imdb.com 

GOOD READS: https://www.goodreads.com 

VEJEN KUNST MUSEUM ( Museu de Arte) http://www.vejenkunstmuseum.dk/ Versão 

em Inglês: http://en.vejenkunstmuseum.dk/ 

THE LITERATURE NETWORK: http://www.online-literature.com/ 

2037

http://jimhillmedia.com/
http://www.imdb.com/
https://www.goodreads.com/
http://www.vejenkunstmuseum.dk/
http://en.vejenkunstmuseum.dk/
http://www.online-literature.com/


 

 
 

Hans Christian Andersen Center: http://andersen.sdu.dk/centret/ 

 

2038

http://andersen.sdu.dk/centret/


 

 
 

STEPHEN DAEDALUS: CRIADOR E CRIATURA DE JAMES 
JOYCE 

 
Rodrigo Macedo Alves (Universidade Paulista - DF)1 

 

Resumo: O presente artigo pretende abordar a relação entre a formação de Stephen Daedalus no Stephen 
Hero, Retrato do artista e capitulo Scylla & charybdis de Ulisses, e os fundamentos da criação literária 
de James Joyce. Através do procedimento crítico psicanalítico de textanálise, assim como proposto por 
Jean Bellemin Noel, no qual parte-se dos motivos estruturantes para se chegar a elucidação da forma, 
em analogia a estruturação do inconsciente, a trajetória afetiva de Daedalus será tomada como uma 
chave para a leitura e estudo do criação do estilo em James Joyce.  
Palavras-chave: bildungsroman; James Joyce; textanálise. 
 
 

O objetivo e o percurso da presente pesquisa seriam melhor expressos nas palavras 

que revelam o projeto artístico de Stephen Daedalus no penúltimo parágrafo de “O retrato 

do artista quando jovem” de James Joyce: “Sê bem vinda ó vida! Eu vou ao encontro, 

pela milionésima vez, da realidade da experiência, a fim de moldar na forja da minha 

alma, a consciência ainda não criada da minha raça” (JOYCE, 1998, p.287). 

 Esta passagem, escrita em forma de diário, representa a pretensão artística de 

Dedalus: A realidade da experiência, é onde ele vai buscar realizar sua arte;  Moldar na 

forja da alma é o meio através do qual ele vai conseguir realizá-la, e a consciência não 

criada da raça é como ele define o produto, o objetivo dessa busca.   

É notável a ressonância dessa pretensão numa definição do trabalho artístico em 

Freud: “(O artista) é capaz de encontrar o caminho de volta desse mundo da fantasia à 

realidade, graças a um talento especial para moldar suas fantasias em realidades de um 

novo tipo, aceitas pelas pessoas como imagens valiosas da realidade” (FREUD, 

1911/2006, p.69). 

A ênfase que ambos dão a realidade ilustra o conceito norteador da pesquisa que 

é o de Mímesis, segundo a hipótese de que o que a arte mimetiza é como realidade se 

estrutura no inconsciente.  

Joyce busca na realidade da experiência realizar sua arte, e Freud nota que é a 

fantasia, a realidade do inconsciente, a origem do trabalho artístico. É por que a arte 
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fornece algo sobre como o inconsciente se estrutura, e consequentemente a realidade, que 

Freud sonda a arte como fonte de conhecimento, como confirmadora de suas descobertas.  

É porque a crítica literária psicanalítica costuma reproduzir esse procedimento que 

o objetivo deste trabalho foi buscar um novo método crítico.  

A crítica psicanalítica tende principalmente a três vertentes:  

A Psicobiografia, cujo exemplo pode ser fornecido por Laplanche em seu livro 

sobre Hölderlin, no qual ele busca na vida de Hölderlin uma compreensão de seu estilo, 

como uma continuação do sintoma; a Psicocrítica, cujo expoente é Charles Mauron, que 

realiza num primeiro momento uma análise das redes de metáforas obsedantes, 

freqüentes, no texto literário, mas depois também parte para a biografia do autor para 

compreender de onde vêm as semelhanças engendradas que unem o sentido latente e o 

sentido manifesto; e a Textanálise de Joel Bellemin Noel, que toma como completa a 

analogia entre inconsciente e texto, e analisa o texto segundo a organização do 

inconsciente.  

O objetivo desta pesquisa pode ser definido como ampliação deste procedimento, 

buscando se no próprio texto joyceano uma chave para sua leitura. 

O lugar do “Retrato do artista quando jovem” na obra de James Joyce é originário. Seu 

relevo auto-biográfico permite lançar luz sobre os eventos e processos que culminaram na sua 

gênese. Ellman faz uma observação importante como biógrafo de Joyce sobre a duplicidade da 

vida de um artista que refaz sua história constantemente enlaçando fato e ficção.  

A vida de um artista, mas especialmente a de Joyce, difere das vidas de outras 
pessoas porque seus acontecimentos tornam-se fontes artísticas mesmo 
quando exigem sua atenção presente. Em vez de permitir que cada dia, 
afastado pelo dia seguinte, caia numa lembrança imprecisa, ele forma 
novamente as experiências que o formaram. É a um tempo o cativo e o 
libertador. Por sua vez, o processo de reformular a experiência torna-se parte 
da vida dele, o outro de seus fatos recorrentes como levantar-se ou dormir. O 
biógrafo precisa medir, em cada momento, essa participação do artista em dois 
processos simultâneos. (ELLMAN, 1989, p.19) 
 

O caráter metaficcional do Romance de Formação situa o cerne da questão na idéia da 

autoria não só do texto, mas também de si. O que Joyce criou foi uma obra que se dobra sobre 

si mesma tanto narrativamente, do ponto de vista temático, pois a trajetória de Stephen é 

marcado por rompimentos, expatriação e alienação, quanto metodologicamente, ao resolver a 

tensão entre vida e obra na forma, quando Daedalus retorna sobre sua história, permitindo um 

vislumbre do engendramento da sua composição, de si mesmo e de sua escrita.  
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Seu estilo é margeado de realismo no qual pretendia que o narrador desempenhasse o 

papel de um deus desinteressado. Se Ulisses é o tecido sonoro fisiológico associativo de um dia 

na cidade, condensando história universal e individual, o “Retrato” recobre a linguagem de um 

período de 20 anos de uma consciência descobrindo a si mesma. Um corpo libidinal antes mais 

nada, mas tateando o mundo com uma linguagem em construção e aprofundando-se em seu 

destino a partir de identificações e recusas. Ulisses é uma epopeia sensual do cotidiano 

destinando-se para um sim, para um gozo, o retrato, uma série de nãos e rompimentos gestando 

a missão de escrever numa linguagem nova.  

A narrativa se abre a partir de uma história infantil contada pelo pai de Stephen 

Daedalus, cujo nome nos remete imediatamente ao construtor de labirintos, de asas 

artificiais que voam perto demais do sol, e ao exilado2.  

Um narrador, em terceira pessoa, interessado nos processos internos e externos de 

descoberta e reconhecimento do infante face ao mundo, desenvolve diante do leitor seu 

vocabulário e capacidade analítica (suposto ser um terceiro, observador imparcial)  

organicamente, até o desfecho, agora em primeira pessoa, numa entrada do diário pessoal, 

despede-se de sua mãe e de sua terra natal, para elaborar para si sua missão literária  

São muitos os indícios que apontam para sua própria biografia como sua principal 

fonte de inspiração. Ellman (1989) nomeia de “absorção imaginativa de material 

disperso” seu método de composição, o qual desagradava ao próprio Joyce por considerá-

lo pouco imaginoso.  

Stephen Daedalus adulto, no Ulisses, ressurge como um poeta atormentado pelas 

circunstâncias da sua vida e história obcecado pela transmutação da experiência em 

linguagem poética. Daedalus enquanto personagem-escritor é movido pela tarefa de 

absorver a vida na literatura, a realidade na ficção. Em Stephen Herói, Daedalus formula 

um conceito de arte no qual a vida assume um papel central:  

A arte não é uma fuga da vida. A arte ao contrário é a expressão central da 
vida. O artista não é um sujeito que fica balançando um céu mecânico diante 
do público. O padre faz isso. O artista faz afirmações a partir da plenitude da 
sua própria vida; ele cria. (JOYCE, 2112, p.67) 

 

                                                           
2 Pelo nome liga-se às imagens de fabricação artesanal e artística, é um inventor fértil em recursos, um 
criador, que transmite mais a idéia do prazer de imaginar e construir do que uma moral. (BRUNEL, 1998,p. 
217) 
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O exilio  

O tema do exílio é onipresente na obra de Joyce, indissociável da sua missão como 

artista e da sua tarefa de formação. O seu modo de apropriação subjetiva da experiência cultural 

e de suas relações se dá por via do estranhamento e alienação. Conforme adquire capacidade de 

situar-se geográfica, política, e espiritualmente entra em contato com o sentimento de não fazer 

parte ou o desejo de não participar dos ritos e engajamentos sociais impostos pela tradição e 

seguidos por seus pares culminando cada vez mais em sua ânsia por uma libertação através da 

arte. Em Stephen Hero expressa sua revolta nos seguintes termos: “A minha arte vai proceder 

de uma fonte livre e nobre. Para mim, é demasiado incômodo adotar os hábitos desses escravos. 

Recuso-me a ser aterrorizado ao ponto de me tornar ignorante. Você acha que um verso pode 

imortalizar um homem?” (JOYCE, 2112, p.149) 

Daedalus, imagem e semelhança, criador e criatura, cuja missão é escrever o livro 

que restaurará uma linguagem originária lhe concederá um lugar ante o exílio de sua alma, 

mesmo que esse lugar seja sua obra, e sua raça, seus críticos. A meta de Stephen é tornar-

se literatura. Quando encontra seu Telos formativo lança-se na missão de forjar a 

realidade da experiência.  

Mas por que no exilio? Qual a relação entre a realidade da experiência, a forja da 

alma, a consciência incriada e o exilio?  

A autoridade simbólica e a tradição da Bildung 

Ironicamente, a relação entre a o romance de formação e a tradição da formação desde 

o início pode ser entendia não como de continuidade, mas de ruptura. Segundo Castle (2003), 

o Romance de formação já nasce como crítica do modelo de formação preconizado pela tradição 

alemã da Bildung3.  

Goethes paradigmatic Wilhelm Meisters Apprenticeship reveals the difficulty 
in attaining the ideal of Bildung, in attempting to harmonize desire with 
history, to resolve reflection in action, action in reflection, This problem 
persists as the philosophical ideal of Bildung is uneasily translated into 
dominant ideology os self-formation in the nineteenth century and as the 
personal goal os self-sufficiency becomes the impersonal state requirement to 
become socialized. (CASTLE, 2003, p.668) 

 

                                                           
3 Cabe ressaltar a profunda conexão entre a origem do termo alemão Bildung, cujo radical Bild remonta a 
imagem, e a tradição cristã da Imago Dei, como imagem e semelhança de Deus, na relação entre cópia e 
modelo, mas também guarda associação com a palavra inglesa portrait.  
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O Bildungsroman pode ter se tornado uma forma literária obsoleta no século XX, mas 

é inegável sua penetração no repositório narrativo do ocidente. No cinema americano, nos 

filmes pueris sobre adaptação escolar e nas comédias da crise dos referenciais adultos, são 

evidentes as ressonâncias da tradição da formação. Ou nos filmes de ação que se estruturam no 

aperfeiçoamento do herói em preparo para a luta final que o apazigua moralmente ou qualquer 

história que pretenda apresentar o desenvolvimento de um talento artístico, ou as agruras de 

uma escolha profissional.  

Na literatura da américa latina o Romance de Formação ganhou acentos 

anticolonialistas, e na crítica feminista assume a forma da emancipação subjetiva da mulher 

numa sociedade eivada de patriarcalismo até nas produções simbólicas e identitárias mais 

íntimas. É, portanto, um gênero propício para a crítica da autoridade e da tradição e dar lugar a 

busca por uma conformação autêntica e livre.  

A visada na conciliação harmônica entre indivíduo e sociedade, entre potencial e 

realidade, do ponto de vista literário, psicológico, sociológico e político, tende a soar ingênua 

nos dias de hoje. Se ainda há um legado crítico do romance de formação, para nos apossarmos 

dele, é mister ultrapassarmos a compreensão do romance de formação como uma expressão 

datada de individualismo burguês, ou uma forma de pedagogia humanista do iluminismo 

alemão4. 

Podemos definir a tensão que move o romance de formação como aquela entre o sujeito, 

no sentido de um indivíduo autônomo, porém dividido, em busca da realização externa de sua 

interioridade, e alguma forma de autoridade, lei paterna ou tradição, não raro associada a uma 

instituição religiosa, política ou social. Incluindo-se a oposição sociedade tradicional x 

modernidade urbana industrial, sendo uma das formas em que o romance de formação 

sobreviveu no século XX, o que parece sintetizar a tensão no Romance de formação é a oposição 

indivíduo sociedade, eu-outro, inerente à experiência de formação do eu.  

Freud (1921), testemunhando a propagação do nazismo pela Alemanha, busca 

compreender a relação do indivíduo com o grupo a partir de processos subjetivos de 

identificação com figuras de autoridade, especificamente no livro “Psicologia das massas 

e análise do eu”, onde fornece de passagem uma visão sobre o lugar do poeta criador no 

imaginário social. Para Freud, o herói incorpora justamente o ideal do eu, este a quem 
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narcisicamente o indivíduo se sujeita para ser amado. Uma imagem melhorada de si no 

espelho, para se fazer aceito pelo Outro. Segundo Freud, o primeiro poeta épico foi 

alguém que se destacou do grupo, criando para si um novo ideal do eu. Realizando 

sozinho o que apenas todo o grupo era capaz, diferenciando-se da massa e seduzindo-a 

por identificação com sua própria lei simbólica, conformada pelo desejo de todos, 

apresentou para o grupo uma imagem real ainda que forjada do desejo de todos.  

O poeta que dera esse passo, com isso libertando-se do grupo em sua 
imaginação, é, não obstante, capaz de encontrar seu caminho de volta ao grupo 
na realidade – porque ele vai e relata ao grupo as façanhas do herói, as quais 
inventou. No fundo, esse herói não é outro senão ele próprio. Assim desce ao 
nível da realidade e eleva seus ouvintes ao nível da imaginação. (FREUD, 
1921/2006, p.146) 

 
O duplo movimento de “libertar-se do grupo” e “encontrar seu caminho de volta” 

é facilmente identificado na trajetória de Daedalus, literalmente, quando parte para Paris 

e depois retorna para a Irlanda, mas também figuradamente, em sua trajetória oscilante 

entre a alienação dos vínculos sociais e seu compromisso com uma escrita pautada pela 

realidade da experiência. Em outros termos, renegando a autoridade paterna por um lado, 

mas impondo-se a tarefa de ser um pai-deus-criador por outro.  

A heroica busca de si mesmo torna-se problemática primeiramente porque supõe que o 

“Eu” é um território uno, indiviso e pacífico, para usar a analogia geográfica da psicanálise. 

Quando Freud afirma “O Eu não é mais senhor em sua própria casa”, abre caminho para uma 

dúvida profunda acerca das possibilidades de auto-gestão, autonomia e até mesmo da ideia que 

preconiza ser o Eu a sede da intencionalidade e volição.  

Em lugar do “ir ao encontro de si mesmo”, o “si mesmo” torna-se uma ficção a qual 

urge por criar-se num mundo inóspito para a representação.  

Logo, torna-se problemático no aspecto do desenvolvimento individual no romance de 

formação a descoberta da subjetividade enquanto processo num mundo globalizado que tende 

para homogeneização, conectado em redes saturadas de informação sob domínio de uma 

racionalidade técnica que não requer engajamento subjetivo para se afirmar, assentada sobre   

um discurso de liberdade e iniciativa individuais cujo modelo é o self-made man.  

O Romance de Formação e a psicanálise propõem, portanto, uma profunda revisão 

crítica da racionalidade humanista da formação quando supõem uma descontinuidade entre os 

processos de assujeitamento e apropriação subjetiva. Ambas, a tradição do romance de 
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formação e a psicanálise enquanto ruptura com a racionalidade, testemunham o ocaso da função 

paterna.  

O pai fantasma em Hamlet e o drama de filiação  

O capítulo 9, (Scylla & Charybdis), de Ulysses talvez seja onde Joyce fornece elementos 

mais pungentes para se pensar a relação biografia-obra. Daedalus na biblioteca faz vez de crítico 

literário, e socraticamente expõe uma teoria sobre a origem da criação de Hamlet na biografia 

de Shakespeare. Esforça-se por demonstrar a íntima relação entre eventos na vida de 

Shakespeare e o Pathos que anima as personagens de suas peças. Ora faz menção à parentes e 

próximos de Shakespeare, ora insinua que todos os personagens são facetas do próprio autor. 

Em Hamlet, Shakespeare seria não o filho imbuído de uma missão pelo pai recém-

morto, mas o próprio pai ressentido pela traição da esposa com seus irmãos (Richard e Edmund, 

que figuram em outras peças como adúlteros e usurpadores), desconfiado da legitimidade de 

sua paternidade.  

Também faz uma reverência ao celebre “whats in a name?” e ao modo como 

Shakespeare colocava-se em suas peças ao modo de um pintor que se retrata veladamente em 

seus quadros.  

Mais uma vez envolve o drama da filiação e a troca de posições subjetivas pai-filho, 

criador-criatura, mas também da santíssima Trindade. A polêmica teoria de Daedalus acerca do 

mistério do drama Hamlet, e que papel ele desempenhava realmente no imaginário de 

Shakespeare, numa clara analogia Shakespeare/deus criador: After God Shakespeare has 

created most. Pode-se compreender que Daedalus visa a criação literária como paternidade 

ideal, e a seu nome á ainda associado outro significante: fantasmagoricamente Bloom o 

acompanha com o olhar ao longe. Daedalus também é Hamlet. Na interpretação de Gilbert:  

The mystery of paternity, in its application to the First and Second Persons of 
the Trinity, to King Hamlet and the Prince, and, by implication, to the curious 
symbiosis of Stephen and Mr Bloom, is ever in the background of Stephen's 
Shakespearian exegesis. All through this chapter he is capturing in a net of 
analogies, is symbolizing (in the exact meaning of this word : throwing 
together), the protean manifestations of the creative force (one of whose 
dynamics in the animate world is the rite of procreation, paternity ). God 
(Father and Son ) -Shakespeare-Stephen Dedalus : all are vehicles of a like 
energy. And the artist himself, creator of the saga of Dublin, the Viking city, 
is by a subtle cross-allusion drawn into the net. (GILBERT, 1955, P.221) 
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São muitas as evidências de que Daedalus representa entre tantas outras coisas o 

umbigo (Omphalus) da criação, e em sua mente aglutinam-se reflexão e associações 

sensíveis (imagens, sons e tato), linguagem, pensamento e sensorialidade, organizando o 

material criativo segundo princípios estéticos emprestados de sua leitura pessoal de São 

Tomás de Aquino e de suas teorias sobre a epifania. O capítulo 3 de Ulisses, Proteu, por 

exemplo, se passa em sua totalidade no fluxo associativo de imagens, idéias e sensações 

da cabeça de Daedalus enquanto caminha pela praia.  

Portanto, a trajetória de Stephen, oferece um vislumbre privilegiado do 

engendramento da criação na obra de James Joyce. A partir de que experiências o material 

se formou no espírito do autor, e o quanto precisou encarar o declínio das formas 

tradicionais de autoridade e aculturação, bem como da função paterna, para construir sua 

linguagem.  
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BLADE RUNNER E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:  
INTELIGÊNCIA LIBIDINAL E A LITERATURA DE FICÇÃO 

 
Roseli Gimenes (Universidade Paulista-UNIP)1 

 
Resumo: Apontar as relações entre cinema, psicanálise e literatura na análise de: Blade Runner 
e Inteligência Artificial enlaçadas em Philip K. Dick e Brian Aldiss. Freud com A interpretação 
dos sonhos e Lacan com seus estudos acerca do desejo. Não a Fantasia, mas a ficção científica. 
Nessa relação, os sintomas da cultura contemporânea com Lucia Santaella, O corpo como 
sintoma da cultura, e Yuval Harari com Homo Sapiens e Homo Deus investigando deificação, 
felicidade e imortalidade. O que obras e filmes mostrarão: o ser humano fabrica bonecos 
semelhantes a si na busca de eternizar sua imagem como os replicantes ou como o robô de 
Inteligência Artificial. Ao fim e ao cabo, a busca do desejo. Do desejo de ao menos continuar 
sonhando. 
Palavras-chave: literatura de ficção; cinema; inteligência libidinal 

 

Introdução 

Este trabalho busca analisar as interações, convergências e conflitos entre as 

imbricações de literatura, cinema e psicanálise partindo do termo ‘inteligência’: 

artificial, emocional, coletiva, libidinal. Literatura e psicanálise mantém relações 

bastante estreitas. A matéria básica de ambas é o elemento linguagem. Há uma fala e 

uma interpretação que as permeia. Há a cura, pela psicanálise, de um real sintomático 

que não se suporta mais pelas vias imaginárias. Como isso se dá? Por meio do 

simbólico. Em se falando, pode-se curar. Usando a linguagem. Assim, a literatura - pelo 

poeta - expressa-se no simbólico: no texto. Texto fala. Desde que Freud instaurou a 

psicanálise, ela vem permeando a análise de textos literários e a literatura tem dado 

contribuições generosas aos psicanalistas. E as relações entre cinema e psicanálise já 

começam pelo próprio escurinho do cinema: todas as imagens são grandes metáforas 

metonimizadas. Assim como no sonho: flashes metafóricos apontam um descondensar 

interminável de possibilidades de análise. Talvez o cinema possa ser a possibilidade do 

sonho de olhos abertos. Eis a soma das relações: literatura, cinema e psicanálise. Nessa 

relação, o estudo da semiótica psicanalítica que aponta, como linha de pesquisa, as 

manifestações do inconsciente na contemporaneidade. Seu objeto de estudo são os 

sintomas da cultura, como apontado de acordo com Lucia Santaella em seu artigo de 

                                                
1	Pós Doutoranda em Comunicação e Semiótica (COS PUC/SP) com a pesquisa "Inteligência Libidinal". 
Doutora em Tecnologias da Inteligência e Design Digital - Processos Cognitivos e ambientes digitais - 
(TIDD PUC/SP). Mestre em Comunicação e Semiótica - Literaturas - (COS PUC/SP). Contato: 
roseligi@icloud.com.	
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2004, O corpo como sintoma da cultura, que compreende os processos de produção, de 

circulação e de consumo de significações na vida cotidiana, segundo o estilo de 

recalcamento próprio da presente época histórica. Os sintomas seriam os aspectos 

contraditórios do capitalismo global, que podem ser lidos, escutados e interpretados 

com o auxílio da semiótica aplicada e da psicanálise em extensão. A onipresença das 

mídias afeta a subjetividade, individual e coletivamente. O ser-no-mundo atual decorre 

da mediatização da existência, a ser entendida como um fenômeno irreversível, onde a 

tecnologia permite estruturar os processos sociais, culturais, políticos, econômicos e 

psíquicos de grande parte da população. Assim sendo, a realidade social construída 

pelos meios de comunicação define um campo de investigação privilegiado, pois ali se 

cruzam os aspectos simbólicos e imaginários da ideologia. Dentro das produções da 

indústria cultural, tem especial importância um tema abrangente, porém, específico. A 

sexualidade e suas representações, até pouco tempo atrás censuradas no Ocidente, 

fazem parte hoje das paisagens urbanas, de forma aberta. Tamanha visibilidade, 

rapidamente integrada no dia a dia, na literatura, na propaganda, na televisão, no 

cinema, na internet, se apresenta como um fato consumado, a ponto de parecer banal. 

Mas nunca foi, nem poderia ser. Nessa indústria cultural insere-se o cinema como 

produção híbrida e que, desde Metrópolis (Fritz Lang, 1927) até o recente Fragmentado 

(M. Night Shyamalan, 2017) ou Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017), tem 

trabalhado as questões não apenas da sexualidade, mas  a tecnologia hoje vista como 

inteligência artificial. As relações triádicas de literatura, cinema e psicanálise estão 

muito bem trabalhadas no primeiro Blade Runner (Ridley Scott, 1982). Nesse filme nos 

deparamos com a base literária de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric 

Sheep? (1975). Não se trata de transposição literária para o cinema, mas de uma base - 

de fato - de argumento para o filme de Scott. Basta um olhar ao título da obra de Dick 

para a percepção de como o sonho, principal referente freudiano, perpassa a questão da 

inteligência humana para a percepção robótica. Como se dão esses sonhos, sim, é 

trabalho de análise psicanalítica. Semelhante caso é o do filme A.I. Artificial 

Intelligence (A. I. Inteligência Artificial título no Brasil e em Portugal), uma ficção 

científica de Steven Spielberg lançada em 2001, a partir de um projeto de Stanley 

Kubrick, sobre a possibilidade da criação de máquinas com sentimentos. O roteiro 

criado por Spielberg foi baseado em um conto de Brian Aldiss chamado Supertoys Last 

All Summer Long (2001). Assim, são objetivos deste trabalho as relações frutíferas que 

2049



	

	

 

a literatura gera em outros códigos, em outras linguagens, proporcionando aquilo que 

conhecemos como literatura comparada. Neste caso, especificamente, as relações entre 

literatura, cinema e psicanálise entremeadas pelos sintomas da cultura contemporânea, 

notadamente, a da Inteligência Artificial. Autores como Yuval Noah Harari, em suas 

recentes obras, Homo Deus (2015) e Homo Sapiens (2016), apontam para o pensamento 

ético que se torna necessário neste momento. Dentro desse objetivo de relações que a 

literatura propõe, este trabalho marca a presença da psicanálise freudiana e lacaniana, 

assim como o cinema de trabalho envolvendo as questões da inteligência, notadamente 

a inteligência emocional, libidinal,  artificial. Todas cabíveis em filmes ditos de ficção 

científica sem que necessariamente partam de obras literárias desse gênero. 

O presente estudo começa por buscar os conceitos do que é inteligência, passando 

por observar mais profundamente o que é inteligência libidinal, caminhando por apontar 

as relações entre inteligência libidinal no cinema, para em seguida entrelaçar cinema, 

psicanálise e literatura de ficção e, finalmente, para tentar construir uma conclusão. 

Entendendo o que é inteligência 

Discutindo o termo inteligência, no sentido educacional e de aprendizagem, é 

possível o trabalho com as teorias de Piaget (1958). Para Piaget, a inteligência só existe 

na ação. Inteligência é uma propriedade da ação que maximiza o seu poder adaptativo. 

Para Vygotsky (1994), há conceitos que se tornaram incontornáveis na área do 

desenvolvimento da aprendizagem. Um dos conceitos mais importantes é o de Zona de 

desenvolvimento proximal, que se relaciona com a diferença entre o que a criança 

consegue realizar sozinha (zona de desenvolvimento real) e aquilo que é capaz de 

aprender e fazer com a ajuda de uma pessoa mais experiente (zona de desenvolvimento 

potencial), representado por: adulto, criança mais velha ou com maior facilidade de 

aprendizado etc. 

E, para Chomsky (2006), a linguagem é como um instinto. Ele é o primeiro 

linguista a revelar a complexidade do sistema e talvez o maior responsável pela 

moderna revolução na ciência cognitiva e na ciência da linguagem. Antes, as ciências 

sociais eram dominadas pelo behaviorismo, a escola de Watson e Skinner, que não 

estudavam os processos mentais e rejeitavam a existência de ideias inatas.  

Discutindo a questão da inteligência emocional, apenas para entender o conceito, 

as clássicas teorias de Daniel Goleman (1995), considerado o pai da Inteligência 

Emocional. Ele é um psicólogo, escritor e PhD da Universidade de Harvard, nos 
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Estados Unidos. O especialista foi o responsável por popularizar o conceito da 

Inteligência Emocional em todo o mundo por meio do livro Inteligência Emocional, 

publicado em 1986. Goleman ensina que o controle das emoções é essencial para o 

desenvolvimento da inteligência de um indivíduo.  

Discutindo a questão da inteligência artificial, as teorias de John Searle (1991) e 

Marvin Minsky (2006) são interessantes. A inteligência artificial nos interessa, 

particularmente, porque grande parte dos filmes analisados trata do tema. Inteligência 

Artificial (IA) é um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar 

dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões 

e resolver problemas, enfim, a capacidade de ser inteligente.  

Considerando o interesse deste trabalho, a teoria sobre inteligência libidinal, no 

entanto, é a que nos interessa.  

Inteligência libidinal 

Na questão da psicanálise em relação à inteligência, as teorias psicanalíticas de 

Freud (1975) e Lacan (1983) são o foco deste trabalho. Freud foi de fato um dos 

primeiros pesquisadores nas ciências cognitivas e um cognitivista consequente. O 

desconhecimento do interesse de Freud pelo pensamento e pelos fenômenos cognitivos 

levou seus sucessores a procurar, em diferentes autores, complementos àquilo que 

faltava nele. As tentativas de articulação ou de integração da teoria de Piaget à 

psicanálise situam-se nesse horizonte. São destinadas a permanecer como sínteses 

artificiais e ecléticas enquanto evitarem colocar claramente a questão das relações 

iniciais da psicologia de Piaget com a psicanálise. Essas relações foram bastante 

confirmadas, mas são como que recalcadas. 

Particularmente, a questão de haver uma inteligência libidinal é estudar obras de 

Freud e Lacan - citadas - sobre o tema da libido. O que é libido? A palavra libido é de 

origem latina e significa desejo ou anseio. A libido é caracterizada como uma energia 

aproveitável para os instintos de vida. Segundo os estudos de Freud o ser humano 

possui uma fonte de energia distinta para cada um dos instintos gerais. Para Freud, a 

produção, o aumento, a diminuição, a distribuição ou o deslocamento da libido 

proporciona a possibilidade de se explicar os fenômenos psicossexuais. A mobilidade é 

uma característica importante da libido, entendida como a facilidade de alternação de 

uma área de atenção para outra. Na área do desejo sexual a libido vincula-se a aspectos 

psicológicos e emocionais. A energia relativa aos instintos de agressão ou de morte não 
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possuem uma denominação específica como a libido (instinto da vida). Essa energia 

supostamente tem os mesmos atributos da libido, porém Freud não chegou a elucidar 

essa questão. Ao estudar e definir o conceito de libido, Freud também definiu a catexia. 

Para esclarecer o que é a libido, Lacan, em dado momento do seu ensino, recorre à 

criação do mito dito da lâmina. É nesses termos que precisa o problema: a libido não é 

nenhuma coisa de fugaz, de fluido, ela não se reparte, nem se acumula, como um 

magnetismo, nos centros de focalização que lhe oferece o sujeito; a libido deve ser 

concebida como um órgão, nos dois sentidos do termo, órgão-parte do organismo e 

órgão-instrumento. Considerar a libido como um órgão, mesmo em referência à 

significação do falo, obriga a tomar algumas precauções. Lacan dirá que se trata de um 

órgão inapreensível ou de um falso órgão, mas essencial para compreender a natureza 

da pulsão. Como órgão, a libido é irreal. Irreal, previne Lacan, não é de modo algum 

imaginário. O irreal define-se por se articular ao real de um modo que nos escapa, e é 

justamente isso que exige que a sua representação seja mítica, como a fazemos. 

Considerando as relações entre inteligência e libido, o trabalho segue - em que 

pese explicar que a inteligência libidinal exigiria aprofundamento teórico 2  para 

especificar as relações entre a inteligência libidinal e o cinema, objetos 

cinematográficos que estudamos aqui. 

Inteligência Libidinal e o cinema 

Para a análise dos filmes Blade Runner e Inteligência Artificial observamos a 

semiótica e a psicanálise, levando em conta a obra de Lucia Santaella (2001) e de 

Christian Dunker e Ana Lucília Rodrigues (2016) Christian Dunker, Ana Lucília 

Rodrigues e Henrique Senhorini (2016). Santaella diz que assim como no cotidiano 

encontramos comumente signos em que há misturas entre as categorias de primeiridade, 

secundidade e terceiridade – sendo raro o signo genuíno com uma delimitação clara de 

uma única categoria – também as linguagens híbridas são predominantes em detrimento 

das linguagens puramente sonoras, visuais e verbais. Ana Lucília explica que se há uma 

analogia entre o que acontece na vida e o que acontece nos filmes, há uma homologia 

entre o que acontece nas construções dos filmes e o que acontece na sessão 

psicanalítica. Uma homologia na relação de produção. É a biologia comparada que 
                                                
2 A questão do estudo sobre Inteligência Libidinal é foco  do pós doutoramento em Comunicação e 
Semiótica da PUC de São Paulo de Roseli Gimenes que se encontra em 2018 em fase de pesquisa e 
construção. Significa dizer que a inteligência libidinal está em fase de construção teórica. 
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possui o conceito de homologia que significa algo igual, mas diferente, igual porque 

compartilha uma origem evolutiva comum, diferente porque passou por um processo de 

evolução. Em síntese, homologia quer dizer semelhança de estrutura e de origem. Os 

problemas representados pela edição, montagem, roteiro, escolha de enquadres, planos e 

sequências, definição de trilhas e filtros não constituem apenas um como se analógico 

ou alegórico, que nos permitiria dizer que a experiência do tratamento psicanalítico é 

como um filme, no sentido em que se poderia dizer que ela é como uma viagem, como 

um jogo de xadrez ou de bridget ou como um teatro.  

Não se pode esquecer que a linguagem do cinema é contemporânea à linguagem 

do cinema, ambos são filhos do século XX. O cinema entendido como campo de 

formação de problemas formais sobre a subjetividade e como linguagem, narrativa e 

discurso sobre suas modalidades de sofrimento. A psicanálise entendida não só como 

teoria do funcionamento psíquico, mas como método clínico de tratamento e 

experiência ética de transformação. A articulação entre cinema e psicanálise leva a 

procedimentos clínicos inerentes à escuta psicanalítica. A contemporaneidade histórica 

dessas linguagens apresenta características específicas que permitem pensar 

criticamente seus conceitos. 

Cinema e psicanálise teriam muito a dizer. A psicanálise se serve da ficção 

cinematográfica. O cinema pensa criticamente a linguagem psicanalítica. Significa dizer 

que o cinema em sua relação com a psicanálise trabalha também, portanto, a 

inteligência, os signos de linguagem, no caso, a inteligência libidinal.  

Os filmes aqui estudados levam-nos a pensar em inteligência libidinal. Ambos são 

obras de ficção, no sentido da ficção científica. Tratam de temas, sim, do nosso tempo, 

caso da inteligência artificial. Convivemos com portas de geladeiras com inteligência 

artificial. Com luzes que se acendem a comandos de voz. Sistemas que funcionam por 

retinas. O que chamamos de internet das coisas (IoT), uma rede de objetos físicos, 

veículos, prédios e outros que possuem tecnologia embarcada, sensores e conexão com 

rede capaz de coletar e transmitir dados. Vale dizer, então, que os filmes que estudamos 

abordam temas estudados pela ciência, mas não totalmente comprovados à época de sua 

elaboração e praticados no cotidiano. A IoT é uma realidade cotidiana, mas quando 

esses filmes foram realizados ainda eram temas tratados utopicamente e também com 

base em obras literárias de ficção científica. Sabemos que a ficção científica antecipa 

muitas das práticas que em futuro próximo se realizam. Nesse sentido, Blade Runner é 
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de 1982 e aponta seres humanos em busca de replicantes, ou seres sintéticos, criados à 

semelhança humana que se rebelam em dado momento. Na década de 80 a inteligência 

artificial já era estudada há pelo menos trinta anos, mas não significa que replicantes 

fossem reais. Ainda que Inteligência Artificial, de Spielberg, seja de 2001, bem mais 

recente, aborda a criação de robôs à semelhança humana. Sim, eles existiam nos anos 

2000, mas não dotados de inteligência, diríamos libidinal, e emoção como humanos são. 

Inteligência libidinal, cinema e literatura de ficção 

Se retomarmos os conceitos acima, é possível estabelecer uma triádica relação: 

semiótica (signos - linguagem) psicanalítica (libido), cinema (objetos de estudo 

fílmicos) e a literatura de ficção. Partindo do princípio de que já abordamos o termo 

inteligência e sua relação com a psicanálise e o cinema, tratamos agora de relacionar 

ambos à literatura. No caso, a literatura de ficção. 

A semiótica, parece evidente aqui, é a ciência dos signos e, portanto, analisar um 

filme significa analisar uma linguagem cinematográfica, um signo. Esse signo é 

percebido pela comunicação, por sintomas que provoca, pela sensação de, estando em 

uma sala de projeção, uma sessão psicanalítica. Esse escuro do cinema e esse escuro 

lugar da análise. Nessa análise, o investigar da inteligência da libido, da inteligência 

envolvida com o desejo. 

Particularmente, são filmes de ficção científica, mas que trabalham essa questão 

de saber quem somos, o que é feito de nós no olhar de um outro. Esse outro um 

replicante ou um robô. De que desejos falam? Não será desejo essa literatura de ficção 

científica? Um projeto futuro de exploração de nossos desejos? Um sintoma da cultura 

de nossos tempos, de todos os tempos.  

Esses dois filmes partem de obras literárias também elas de ficção científica. 

Afinal, o que é uma ficção científica? Carl Freedman (2000) traça as relações 

fundamentais e principalmente não examinadas entre os discursos da ficção científica e 

da teoria crítica, argumentando que a ficção científica é (ou deveria ser) um gênero 

privilegiado para a teoria crítica. Ele afirma que não é por acaso que o aumento do 

interesse acadêmico em ficção científica desde os anos 1970 coincide com o auge da 

teoria literária e que, do mesmo modo, a ficção científica é uma das áreas mais 

teoricamente informadas da profissão literária. As leituras ampliadas de romances de 

cinco dos mais importantes autores modernos de ficção científica ilustram a afinidade 

entre a ficção científica e a teoria crítica, concentrando-se em cada caso em um grande 
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romance que ressoa com preocupações próprias da teoria crítica. Já dissemos, a ficção 

científica se baseia em grande parte em escrever sobre mundos, futuros e cenários 

alternativos possíveis e de maneira racional. Diferentemente da fantasia, no contexto 

narrativo da ficção científica encontramos elementos imaginários, inspirados em fatos 

reais ou do passado, que estão cientificamente estabelecidos ou postulados por leis e 

princípios científicos, ainda que o enredo permaneça imaginativo. 

O filme Blade Runner (1982) é inspirado, baseado, no romance Do androids 

dream of eletric sheeps (1975), de Dick. O autor colocou à obra o subtítulo Blade 

Runner - perigo iminente que remete imediatamente ao título do filme de Scott. Trata-

se, quase como no filme, de um caçador de androides em crise moral. É um romance de 

ficção científica do escritor norte-americano Philip K. Dick, publicado pela primeira vez 

em 1968. O romance é ambientado em uma pós-apocalíptica São Francisco em que a 

vida terrestre foi bastante prejudicada pela guerra nuclear global. A maioria das espécies 

animais está ameaçada ou extinta por envenenamento por radiação extrema, de modo 

que possuir um animal é agora um sinal de status e empatia, uma atitude encorajada em 

relação aos animais. O enredo principal segue Rick Deckard, um caçador de 

recompensas, que é encarregado de aposentar, matar, seis androides modelo Nexus-6 

que escaparam. Uma trama secundária segue John Isidore, um homem  que auxilia os 

andróides fugitivos. Em conexão com a missão de Deckard, o romance explora a 

questão do que é ser humano. Ao contrário dos humanos, diz-se que os androides não 

possuem empatia. Muito se especulou a respeito do personagem (Deckard) no sentido 

de que ele se apaixonaria pela replicante com quem trabalha o que sugere ao novo Blade 

Runner 2049 - também baseado no livro - (2017), de Denis Villeneuve, essa ideia de um 

filho do casal. A criança surgida de humano e não humano que sobrevive como a 

escolhida que deve ser caçada porque prova a falha do sistema. 

Inteligência Artificial (2001), de Spielberg, também tem como base a obra 

Supertoys last summer long and other stories (2001), de Brian Aldiss, publicada 

inicialmente em 1969, contemporânea à obra de Dick. A obra de Aldiss ocorre em um 

futuro distópico em que apenas 1/4 da população superlotada do mundo é alimentada e 

vive confortavelmente, as famílias devem pedir permissão para ter filhos. Monica 

Swinton vive com seu marido Henry e seu filho David, com quem ela se esforça para se 

relacionar. Ela procura ajuda de Teddy, uma espécie de companhia de brinquedo robô, 

para tentar entender o porquê ela se sente incapaz de se comunicar com David, muito 
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menos sentir compaixão por ele. David também pergunta a Teddy se sua mãe realmente 

o ama e se pergunta se ele é realmente real. Ele tenta escrever cartas para explicar como 

se sente em relação à mãe e ao conflito interno que enfrenta, mas todas as suas cartas 

permanecem inacabadas. Enquanto isso, a história salta para Henry Swinton, que está 

em uma reunião com uma empresa da qual ele é associado, conhecida como Synthtank. 

Eles estão discutindo formas de vida artificial e seres bio-eletrônicos para 

desenvolvimentos futuros. Ele discute que a nova IA (Inteligência Artificial) sob 

produção finalmente resolverá os problemas da humanidade com a experiência de 

isolamento pessoal e solidão. Monica Swinton descobre as cartas inacabadas de David 

que retratam falas sobre amor e um ciúme de desprezo por Teddy, a quem Monica 

sempre pareceu se conectar  mais do que com o próprio David. Mônica fica horrorizada 

com as cartas, mas feliz quando Henry chega a casa e ela é capaz de compartilhar com 

ele que a família foi escolhida pelo Ministério da População para dar à luz uma criança. 

Nesse momento revela-se que David é um humano artificial, usado como substituto de 

uma criança real. Monica confidencialmente diz a Henry que David está tendo 

problemas verbais de mau funcionamento e deve ser enviado de volta à fábrica 

imediatamente. A história termina com David pensando no amor e no calor de sua mãe, 

inconsciente do que vai acontecer a seguir. O menino - robô - é abandonado e o irmão 

natural passa a ter o amor da mãe, amor que é o maior desejo de David. 

As duas obras, assim como os dois filmes, apontam na direção de um tema caro: o 

desejo. Em ambos, há personagens buscando o desejo. Seja o desejo de ser amado do 

menino-robô, David, seja o desejo de encontrar a moral perdida que também se revela 

na busca de um amor. David e Deckard não se importam com a inteligência artificial de 

que são providos ou que povoa os replicantes. Ambos desejam uma outra inteligência 

que leve ao amor: a inteligência libidinal. Humana ou não.  

Considerações Finais 

Se, como Harari (2016) preconiza, o ser humano buscará a deidade, a felicidade e 

a imortalidade. Assim, o ser humano, à semelhança divina, quer tornar-se deus, não 

apenas estar à semelhança. Momentos de felicidade já não bastam aos seres, ele quer ser 

sempre e eternamente feliz. Pensa que sendo deus isso será possível. A imortalidade de 

espelhar-se em criação de obras, do fato de ter filhos ou de plantar uma árvore também 

não mais o satisfaz. Ele quer exatamente a imortalidade de seu corpo, quer fugir à 

morte. Busca essas três coisas, esses desejos, com base na inteligência. O ser é 
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inteligente para criar o impossível. O impossível, evitar a morte, ser feliz, ser deus. 

Deuses, já o tentaram ser os povos antigos, como os egípcios que assim se designaram 

com toda sorte de felicidade que os deuses possuem. Bens, tudo o que se pode obter. 

Imortalidade em túmulos que os cobriram. Mas seus corpos pereceram, ainda que 

considerassem que haveria continuidade da vida no além túmulo e, por isso mesmo, 

levaram para sua última morada terrena muitos bens e seus escravos que os serviriam 

nessa outra vida. No entanto, para a ciência de até então, seus corpos mumificados 

pereceram. Eis o atual Egito para mostrar que esses deuses não retornaram e a riqueza 

que detinham virou pó. Então, a inteligência de que dispunham não lhes proporcionou o 

resultado que seus desejos buscavam. No século XXI, porém, a inteligência agora 

tomada como artificial poderia dar conta desse desejo de real imortalidade, deidade e 

felicidade? 

Se tomarmos a ficção científica, que sempre tem base no conhecimento – ou na 

inteligência – de sua época, voltamos os olhos ao cinema, especificamente, aquele 

cinema de ficção que vai a busca desses desejos de imortalidade, deidade e felicidade, 

podemos pensar que a inteligência artificial poderá nos prover de tudo isso? Mesmo os 

mais antigos filmes baseados nos quadrinhos da ficção que criaram os super heróis estão 

nessa busca. Mas sempre algo escapa, falha. Vejamos, o super homem é imortal desde 

que não se choque com a criptonita. É um deus capaz de tudo. E a felicidade? Ele não a 

tem porque só a obtém em poucos momentos na figura de seu homônimo humano, 

Clark Kent. É deus, é imortal, mas é infeliz em sua solidão. Para completar o trinômio, 

todos os demais teriam que ser também imortais e deuses, mas a unicidade também é 

um tanto a felicidade de saber-se o único na espécie. Quanto de inteligência artificial 

será necessária? Para todos? Se é verdade possível que poderemos transformar com 

máquinas qualquer condição de água em potável, se poderemos construir campos 

verticais com uma agronomia inteligente, se a medicina preventiva nos salvará com 

nanos robôs de todos os males, qual será a vantagem em ser extremamente feliz se todos 

os outros também o forem?  

Finalmente, não seria talvez interessante que a inteligência emocional ou artificial 

se voltassem à inteligência libidinal? O que seria essa inteligência, se ela o fosse? Como 

daria conta, se é que precisaria dar conta, de nossos desejos de deidade, imortalidade e 

felicidade? Como seria um robô com sua inteligência artificial se nele se concebesse 

uma inteligência libidinal? O filme AI Inteligência Artificial dá-nos uma pequena 
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amostra quando apresenta um menino – máquina-brinquedo que, exatamente, sofre ao 

se deparar com tantos outros iguais a ele no laboratório de seu criador. Ele diz, “eu sou 

um menino!”. Todos os demais dizem a mesma coisa. O encanto, ainda que passageiro, 

ser-lhe-á dado a um toque de mágica da fada azul. Um ínfimo momento de prazer com a 

mãe que o toma como seu menino e lhe diz, “eu te amo”. Eis a energia da libido. Como 

tê-la? Como ter essa inteligência libidinal? 
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“AGENTES DO DESTINO”: DO CONTO DE  
PHILIP K. DICK PARA AS TELAS 

 
Sandra Trabucco Valenzuela (UAM)1 

 
Resumo: O trabalho analisa o filme Os Agentes do Destino (The Adjustment Bureau), de 2011, 
dirigido e roteirizado por George Nolfi, como resultado da transposição do conto "Equipe de 
Ajuste" (“Adjustment Team”), escrito em 1954 por Philip K. Dick. Na narrativa fílmica, os 
agentes do destino tentam evitar o romance entre um político promissor e uma bailarina, atuando 
como intermediários, que manipulam as ações humanas e concretizar o chamado “Plano”. Já no 
conto, os personagens pertencem ao cotidiano, e pontuam na narrativa questões filosóficas como 
fé e livre arbítrio, em oposição ao "Plano" ou à predestinação. 
Palavras-chave: Agentes do Destino; Equipe de Ajuste; Philip K. Dick; Literatura e Cinema; 
Adaptação 
 

Philip K. Dick nasceu em Chicago, em 1928, e morreu em 1982, tendo sofrido ao 

longo de sua vida com doenças como agorafobia, esquizofrenia e paranoia, sendo que 

suas obras foram escritas, em boa parte, sob o efeito de metanfetamina. 

Em 1962, lança seu primeiro livro, O Homem do Castelo Alto2 (The man in the High 

Castle), que conquistou o Prêmio Hugo. O enredo da obra apresenta os países do Eixo — 

Alemanha e Japão — como vencedores da Segunda Guerra, o que teria obrigado os judeus 

a assumirem novas identidades e gerado um novo sistema de escravidão dos negros. A 

história se desenvolve em 1962, quando a Alemanha investe em viagens espaciais, 

comprometendo as finanças. Nesse contexto, surge a figura do “homem do castelo alto”, 

responsável por escrever uma história em que a Alemanha e Japão não teriam vencido a 

Grande Guerra, o que permite que as pessoas comuns sonhem com outra realidade. 

Distopias, futuro alternativo, literatura fantástica, retrofuturismo e paradoxos são 

alguns dos temas presentes nos mais de 33 romances3 e 130 contos de ficção científica 

publicados ao longo da vida, valendo-se inclusive de pseudônimos, como Richard Philips 

e Jack Dowland. 

Sua infância foi marcada pela morte de Jane, sua irmã gêmea, quando tinha apenas 

cinco semanas. Devido a essa fatalidade, a família definira que quando Dick morresse, 

                                                             
1 Pós-Doutorado na área de Literatura Comparada (USP), Doutora e Mestre em Letras (USP), Graduada 
em Letras (USP). Docente dos cursos de Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo. 
Criadora do programa “Mega Séries”, Rádio Mega Brasil Online. Contato: sandratrabucco@uol.com.br  
2 DICK, Philip K. O homem do castelo alto. Trad. Fabio Fernandes. São Paulo: Aleph, 2015. 
3 ARNOLD, Kyle. On another planet. Culture. Independent, 24/jun./ 2016.  
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seria enterrado no Cemitério Riverside, no Colorado, ao lado da irmã (VEJA, 2017), o 

que de fato aconteceu em 1982. Ao longo da vida, Dick assumiu a morte da irmã como 

uma presença/ausência persistente em sua vida, o que o levou, talvez, a adotar em sua 

obra a questão do duplo e do universo alternativo. 

“Equipe de Ajuste” (1954), conto de Philip K. Dick 

O conto apresenta a história de Ed Fletcher, um funcionário público, casado com 

Ruth, que, numa manhã como outra qualquer, tomam café da manhã, mas Ed chega 

atrasado ao trabalho e se depara com uma situação inusitada. 

O conto estrutura-se em nove partes, que apresentam espaço-tempo diferentes, além 

de muitas vezes em ações paralelas.  

No início do conto, o narrador onisciente propõe um espaço-tempo cotidiano, sem 

precisão de data, compartilhado com qualquer leitor que tenha vivido num espaço urbano 

a partir de meados do século XX: “Era uma manhã clara. A grama estava úmida e as 

calçadas brilhavam à luz do sol, que também refletia e cintilava nos carros estacionados” 

(DICK, 2012: 269). 

Na sequência, o narrador introduz o estranho dentro da narrativa:  

O Escriturário veio andando às pressas, folheando as instruções (...). 
O cachorro dormia dentro da casinha, de costas para o mundo. Só se via 
a cauda grossa. 
— Pelo amor de Deus — exclamou o Escriturário (...) Você aí, acorde. 
O cachorro se mexeu. Saiu da casinha devagar, de frente, piscando e 
bocejando à luz da manhã. 
— Ah, é você. Já? Bocejou de novo. 
— Missão importante. (...) Estão ajustando o Setor T137 agora de 
manhã. Começando às nove em ponto. — Consultou o relógio de bolso. 
— Alteração de três horas. Acaba ao meio-dia. (DICK, 2012: 269) 

 

Na primeira parte do conto, o Escriturário estabelece um diálogo com o cão, que, 

embora continue agindo como um cão, tem atitudes humanas, questionando sobre a 

missão que lhe é imposta. O cachorro vive nos fundos do quintal de uma casa, e se 

posiciona “de costas para o mundo”, numa atitude de desdém com relação ao espaço-

tempo vivido pelos humanos. 

Entretanto, o cão, chamado de Evocador, ouve atento à sua missão: o homem que 

ambos observam pela janela — Ed Fletcher — deve sair para trabalhar às oito e meia, 
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pois deverá estar no perímetro do Setor T137 antes que o processo de alteração comece. 

Evocador entende e aceita a tarefa, contudo, volta a dormir.  

Na segunda parte, Ed Fletcher e sua esposa Ruth tomam preguiçosamente café da 

manhã e se preparam para ir trabalhar, como faziam todas as manhãs. Esta parte é 

importante para revelar uma situação cotidiana e de absoluta normalidade, contrapondo-

se ao estranhamento gerado pelo diálogo entre o cão e o Escriturário. 

Embora Philip K. Dick seja mais conhecido pelo gênero de ficção científica, neste 

conto destaca-se a presença do fantástico o do estranho. Um dos primeiros recursos que 

marcam o fantástico é a inserção de personagens num mundo real. Tzvetan Todorov 

explica o maravilhoso contrapondo-o à literatura fantástica:  

Se os fatos e os fenômenos podem ser explicados sem infringir as regras 
da verossimilhança, aí termina o fantástico, temos o gênero estranho; 
se, entretanto, são violadas as leis da natureza, sendo necessário admitir 
novas fórmulas para a explicação dos fenômenos descritos, temos, 
então, o maravilhoso (Todorov, 1975, pp. 47-8).  
 

As duas primeiras partes do conto de Dick tratam exatamente de compor essa 

quebra inusitada e inexplicável: por que o Escriturário incumbe um cão falante de realizar 

uma missão? Qual a relação que se estabelece entre os personagens? O que é o Setor 

T137? 

A terceira parte apresenta o momento em que, embora estimulado pelo Escriturário, 

o cão adormece e perde a hora, subvertendo a ordem estabelecida previamente pelo 

Escriturário, gerando um caos, que exige medidas rápidas para tentar fazer com que 

Fletcher chegue a tempo. 

Na parte quatro, Fletcher ainda está em casa fazendo a barba, quando ouve tocarem 

a porta: para interferir na ordem natural, depreende-se que o vendedor que bate à porta de 

Fletcher para retê-lo, oferecendo-lhe seguros. Considerando que o cão falhara, esse fora 

o recurso encontrado pelo Escriturário para corrigir o erro. 

Ed Fletcher acabou comprando um seguro de dez mil dólares, mais porque queria 

que o vendedor fosse embora logo, do que por necessidade. Seguiu, então, apressado para 

o trabalho, pensando que seria repreendido pelo chefe, o “velho Douglas”, por ter se 

atrasado. 
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Quando estava a caminho, as imagens e percepções de Fletcher foram-se 

modificando:  

Ed hesitou. Talvez pudesse alegar que ficou preso no elevador. Em 
algum ponto entre o segundo andar e o terceiro. [...] 
E parou, rígido. 
O sol havia apagado. Estava brilhando e, no instante seguinte, já não 
estava mais lá. Ed olhou para cima de súbito. Nuvens cinzentas 
passavam, dando voltas. Nuvens enormes e sem forma. Nada mais. 
Uma névoa densa e sinistra que fazia tudo oscilar e escurecer. Ele sentiu 
arrepios desconfortáveis. O que era isso? (DICK, 2012: 274-5). 
 

O mal-estar de Fletcher e a mudança do céu são elementos que introduzem à trama 

elementos inusitados, que perturbam a realidade cotidiana vivenciada pela personagem e 

que também é compartilhada pelo leitor. Nuvens cinzentas, que repentinamente cobrem 

o sol, são um prenúncio de que algo está errado. A incompreensão, o desconhecido e o 

mistério são as sensações chaves que criam um clima de desestabilização do real: a 

narração fantástica “se compraz em apresentar a homens como nós o inexplicável, mas 

dentro do nosso mundo real” (VAX apud ROAS, 2014: 75). 

A cena ganha contornos assustadores para Fletcher, no entanto, ele prossegue rumo 

ao edifício onde funciona o seu escritório: 

[...] Ed olhou à sua volta, transtornado, tentado enxergar através da 
névoa em movimento. Nenhuma pessoa. Nenhum carro. Nenhuma luz. 
Nada. 
O edifício agigantava-se adiante, fantasmagórico. Ele estendeu a mão, 
hesitante... 
Uma parte do prédio caiu. Desmoronou numa torrente de partículas. 
Feito areia. Ed ficou boquiaberto, com cara de bobo. [...] 
— Ei — balbuciou Ed. — O que está havendo? 
O vendedor não respondeu. Ed estendeu o braço na direção dele. Sua 
mão tocou o braço cinza do vendedor... e o atravessou. 
— Meu Deus — exclamou Ed. 
O braço do vendedor se soltou. Caiu no chão do saguão, desintegrando-
se em fragmentos. Pedaços de fibra cinza. Como poeira. Ed ficou zonzo. 
— Socorro! — gritou, ao encontrar a voz.  (DICK, 2014: 275) 
 

Todo o trecho é encadeado por sequências de frases curtas, sem verbos, o que 

acentua a sensação de respiração ofegante, provocada pelo medo de Fletcher. O edifício 

se desintegra, bem como as pessoas, fragmentando-se em partículas acinzentadas, como 

se fossem apenas pó. 
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Essa ideia pode ser encontrada em diversas passagens do texto Bíblico, sem que, 

no entanto, tais passagens sejam explicitadas no conto: “E formou o Senhor Deus o 

homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito 

alma vivente” (Genesis, 2:7); ou ainda, “Todos vão para um lugar; todos foram feitos do 

pó, e todos voltarão ao pó” (Eclesiastes 3:20). 

A remissão ao texto bíblico também pode justificar o quadrante especificado para 

o “ajuste”: T137.  Sem autor identificado, o Salmo 137 é um cântico de Sião, que aborda 

o desespero daqueles que sofreram na destruição de Jerusalém pelo povo de Edom e da 

Babilônia, em 586 a. C. Trata-se de um rogo, uma exposição de um desejo expresso, uma 

verdadeira vociferação emocionada, conforme Hermann Gunkel (1998), uma 

“lamentação coletiva”, que trata dos seguintes temas: lamentação na Babilônia pela 

lembrança da destruição de Sião (v. 1-3); desejo de rever Jerusalém e voltar a cantar em 

louvor a Deus (v. 4-6); anseio de vingança contra o povo de Edom e da Babilônia pela 

destruição de Jerusalém (v. 7-9). 

Ao identificar a intertextualidade com o Salmo 137, pode-se inferir que tanto o 

conto como o filme associam a ideia de lamento coletivo relacionando-o ao “Plano”, ou 

seja, o número 137 introduz o conflito, carregado de lamento. Os conceitos de destruição 

e sofrimento são inerentes à referida intertextualidade.  

O filme Os Agentes do Destino (The Adjustment Bureau) 

O filme Os Agentes do Destino (The Adjustment Bureau), de 2011, dirigido e 

roteirizado por George Nolfi, é fruto da adaptação do conto "Equipe de Ajuste" 

(“Adjustment Team”), escrito em 1954 por Philip K. Dick.  

Ao afirmar que uma obra é uma adaptação,  
anunciamos abertamente sua relação declarada com outra(s) obra(s). É 
isso que Gerard Genette (1982, p. 5) entende por um texto em "segundo 
grau", criado e então recebido em conexão com um texto anterior. Eis 
o motivo pelo qual os estudos de adaptação são frequentemente estudos 
comparados (HUTCHEON, 2013, p. 27). 
 

Este tipo de citação a outra produção audiovisual é entendida por Gérard Genette 

como intertextualidade, isto é, "copresença efetiva de dois textos" (STAM, 2013, p. 231) 

seja na forma de citação, plágio ou alusão. Enquanto a citação refere-se à inserção de 

trechos clássicos em filmes, a alusão "pode tomar a forma de uma evocação verbal ou 
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visual de outro filme, como um meio expressivo de propor um comentário sobre o mundo 

ficcional do filme aludido" (STAM, 2013, p. 232). 

Cahir (2006) define o processo de adaptação da literatura para o filme da seguinte 

forma: 
Like a work of literature, a film is the result of the process of 
composition, the meaning of which is "to make by putting together". 
Literature and film composition, unlike a painting, for example, both 
comprise a series of constantly changing images. The compositional 
structure of both is created from the splicing together of a sequence of 
smaller units: a paragraph (or stanza) in literature and a shot in film. 
Paragraphs, stanzas, and shots simultaneously function as both singular, 
separate units and as integrated, inseparable parts of the entire work. 
The splicing together of the smaller units creates the design-whole of 
the film or the book (CAHIR, 2006: 46-47). 

 

Sobre a adaptação de contos, Cahir (2006) defende que o desafio de adaptar contos 

é bastante diferente da adaptação de romances ou peças teatrais. É comum que o 

adaptador escolha o que deve ser cortado no intuito de suprimir passagens literárias. A 

adaptação de contos, porém, apresenta problemas diferentes. Ao invés de decidir o que 

omitir do original, o conto tem uma brevidade inerente que exige que o texto seja 

expandido e não abreviado.  

O estudo da adaptação de contos para o cinema deve incluir a provocativa 

exploração de razões, métodos e significados através dos quais o cinema possa estender 

a fonte literária (CAHIR, 2006: 186, tradução nossa). 

Na transposição do conto de Dick para a narrativa fílmica, Ed Fletcher transforma-

se no personagem David Norris — interpretado por Matt Damon — que é um jovem 

congressista destinado ao sucesso como político, no entanto, sua trajetória é abalada ao 

conhecer a bailarina Elise Sellas — papel vivido pela atriz Emily Blunt—, fato este que 

contraria o chamado "Plano". Os agentes do destino passam então tentar evitar esse 

romance a todo custo, atuando como intermediários, que manipulam as ações humanas, 

pois ambos estão predestinados ao sucesso, desde que não estabeleçam nenhuma relação.  
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Fig. 1. The Adjustment Bureau, 2011. Cartaz de divulgação. 

 

Assim como no conto, a narrativa aborda questões filosóficas fundamentais como 

fé e livre arbítrio, em oposição ao "Plano" ou à predestinação. O “Plano” exerceria a 

mesma função dos oráculos na mitologia clássica, nos quais tudo já estaria escrito e pré-

determinado. Caberia ao ser humano o papel de joguete dos deuses, despojado de seu 

livre arbítrio.  

Os agentes do destino seriam intermediários entre Deus e a humanidade. Tanto no 

conto como no filme, os agentes misturam-se entre as pessoas comuns, sem serem 

identificadas, assumindo diversas personalidades. Se no conto, o Evocador é um cão que 

vigia Ed Fletcher, no filme, o Evocador é uma espécie de anjo que cuida de David Norris. 

O conflito em ambas as narrativas ocorre quando o Evocador adormece e o protagonista 

tem seu destino alterado. No filme, o Evocador toma o partido de Norris, acaba voltando-

se contra os desígnios previstos e passa a agir em favor da concretização do romance, 

entendendo que o amor pode oferecer outra oportunidade que estaria para além do 

“Plano”, inaugurando possibilidades inusitadas. O “Plano” é controlado através de 

pequenos cadernos, que permanecem em poder dos agentes, e que revelam em “tempo 
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real” como se fosse um mapa o que pode acontecer e se há algum conflito ou imprevisto 

que pode abalar a execução do “Plano”.  

Assim, o romance entre os protagonistas, que é o fio condutor presente no filme, 

não está proposto no conto, já que Fletcher já é casado e mantém um relacionamento 

estável com sua esposa. O romance proibido trata-se de um elemento inserido justamente 

na narrativa fílmica porque o conto por si só não oferecia, em termos de tempo, como 

bem explica Cahir (2006), a possibilidade de realização de um longa metragem. Além 

disso, conta também o interesse do público, que deve ser fisgado pela emoção da aventura 

romântica na forma de um amor proibido, capaz de vencer todos os obstáculos para se 

concretizar. 

Enquanto o conto propõe uma narrativa fantástica, o filme concentra-se numa 

temática romântica, em que o amor vence sempre, até mesmo o Plano de Deus. O 

interesse do filme está nas soluções encontradas na adaptação do roteiro, criando agentes 

do destino que, por agirem bem diante dos olhos das pessoas, devem valer-se de recursos 

e truques criativos para não serem descobertos ou percebidos.  

O deslocamento espaço-temporal ocorre através de portas comuns, que funcionam 

como portais míticos, que possibilitam transferir-se de um lugar a outro, encurtando 

distâncias. É o espaço do entre lugares que, para ser aberto, é preciso estar em contato 

com os agentes, os quais são identificados pelo uso de ternos e chapéus, como revela o 

cartaz de divulgação (Fig. 1), através das sombras projetadas nos edifícios de Nova York. 

Da perspectiva simbólica, o chapéu remete ao poder, à responsabilidade de assumir 

uma ideia ou liderança. Na medida que o personagem Norris coloca sobre sua cabeça o 

chapéu, ele assume o poder de definir o seu próprio destino. Por sua vez, segundo 

Chevalier e Gheerbrant (2006, pp. 735-6), as portas na tradição cristã, traduz a própria 

representação de Cristo, ela representa o acesso à revelação: “Eu sou a porta, quem entrar 

por Mim, será salvo” (João, 10: 9). 

A presença do elemento mítico religioso adquire maior visibilidade do que no 

conto, no qual, embora presente, mistura-se à narrativa com um caráter fantástico. O livre 

arbítrio apresenta-se como um questionamento da fé, visto que é o próprio Deus quem, 

ao final do filme, autoriza o relacionamento do casal, abrindo uma nova perspectiva de 

vida para ambos e para aqueles que os cercam, já que há o todo constitui-se num 

encadeamento de ações, com causa e consequência. 
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 ENTRE A VINGANÇA E A PIEDADE 

 

Alessandra Cristina Rigonato (USP)1 

 

Resumo: Ecos da tragédia grega antiga ressoam no teatro até a atualidade. O fenômeno de 

reescrever um clássico no teatro contemporâneo é frequente tanto na Irlanda quanto no Brasil, 

como mostram as obras By the Bog of Cats (1998) e Medeia Mina Jejê (2017). Essa escolha no 

processo de criação artística desperta algumas questões como: por que reescrever um clássico? 

O que uma obra distante no tempo tem a dizer sobre o tempo presente? Este estudo tem o 

objetivo de refletir sobre essas questões, considerando a hipótese de que as Medeias 

contemporâneas se apropriam do clássico para despertar um novo olhar sobre a mulher e o 

infanticídio. 

 

Palavras-chave: Medeia; Eurípides; Teatro irlandês; Teatro brasileiro; Intertextualidade;   

 

Este trabalho propõe um estudo com ênfase na visão do infanticídio das peças de 

teatro By the Bog of Cats (1998), de Marina Carr (1964-), e Medea Mina Jeje2 (2017), 

de Rudinei Borges (1983-), ambas inspiradas em Medeia (431 a.C.) de Eurípedes. Carr 

desloca sua Medeia, que se chama Hester Swane, para as Midlands, uma região rural e 

pantanosa da Irlanda, onde Hester confronta a exigência de Carthage (Jasão) para que 

ela abandone seu lar; em outra perspectiva, Borges transporta sua personagem para o 

período do auge da exploração de minérios em Ouro Preto, com condições desumanas 

do trabalho feito pelos escravos trazidos da África.  

Ao escolher duas obras situadas em contextos bastante distintos culturalmente, 

esta pesquisa leva em consideração aspectos semelhantes nas cenas de assassinato dos 

filhos. No âmbito da recriação de obras clássicas, três questões importantes afloram: por 

que revisitar o texto clássico? Como se dá o diálogo entre estes textos contemporâneos e 

o antigo? E, finalmente, quais são os efeitos das escolhas do processo de reescritura 

desta tragédia? Para responder a essas questões, esta comunicação se pauta por uma 

análise comparativa entre as obras à luz dos estudos de recepção dos clássicos de Lorna 

Hardwick (2003).  

Além disso, busca-se os sentidos de vingança e piedade no grego clássico a fim de 

observar como ambos se apresentam nos dramas de Carr e Borges. Com base 

na pergunta instigante de Ítalo Calvino no livro Por que ler os clássicos? (1993), 

                                                           
1 Doutoranda em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês (FFLCH/USP). Bolsista CAPES. Contato: 

alessandra.rigonato@usp.br. 
2 O poema dramático Medea Mina Jeje ainda não foi publicado. O texto aqui citado foi gentilmente 

cedido pelo autor. Meu agradecimento a Rudinei Borges. 
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aqui se indaga por que reescrever a tragédia clássica. Aponta-se a hipótese de que as 

Medeas contemporâneas sugerem um olhar para o infanticídio que difere da ideia de um 

crime engendrado pelo desejo de vingança. 

Traduzida por Aline Balduíno para o português como O Pântano dos Gatos, a 

peça de Carr se passa em uma região pantanosa da Irlanda e o poema dramático de 

Rudinei Borges encarna o espaço das escuras minas de Vila Rica de Nossa Senhora de 

Pilar de Ouro Preto. A leitura destes textos desperta as seguintes questões: Por que 

revisitar o texto clássico? Como se dá o diálogo entre estes textos contemporâneos e o 

antigo? E, finalmente, quais são os efeitos das escolhas do processo de reescritura dessa 

tragédia? 

Eurípides escreve sua versão do mito de Medeia no século V aC, o assassinato dos 

filhos é um elemento que este poeta insere no seu texto. Mitos anteriores não traziam 

esse acontecimento.  

Em Teatro grego: tragédia e comédia (1996), Junito de Souza Brandão afirma 

que a tragédia grega teve suas origens no culto de Dioniso que representa a desmesura, 

o vinho, a alegria, o despertar de potências criadoras, o autor ainda acrescenta que “isto, 

apesar de algumas tentativas, ainda não se conseguiu negar” (p.9).  

A desmesura, ou no termo grego ὕϐρις (hýbris), nos cultos dionisíacos é um 

elemento central na composição da personagem trágica. Essa personagem tem seu 

destino traçado pelo τραγῳδία (justaposição de τράγος "bode" e ᾠδή, ode), isto é, o 

canto do bode, tradução literal de tragédia. Essa ode entoada pelo animal faz referência 

aos sátiros, figura metade homem e metade bode, integrantes do cortejo de Dioniso. 

Após o sacrifício do animal a Dioniso, os participantes do culto cantavam e dançavam 

travestidos de sátiros. Na tragédia essa desmesura da personagem a coloca como o 

próprio bode, desse modo tragédia é o canto daquele que vai perecer pela hýbris. Assim 

como outras personagens trágicas, Medeia apresenta desmesura e desafio aos deuses 

quando assassina seu pai e irmão pra entregar a Jasão o velocino de ouro. 

Esta é sem dúvida a tragédia de Eurípides mais traduzida no Brasil. As Medeias 

de Mário da G. Cury (1991), Jaa Torrano (1991), Flávio Oliveira (2006), Trajano Vieira 

(2010) e Trupersa (2013), a mais recente tradução brasileira feita por um grupo de 

estudiosos e atores, demonstram essa tendência. Esse número considerável de traduções 

conduz à questão: por que revisitar o texto clássico? Ìtalo Calvino considera um clássico 

2071



 

 
 

“um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer" (CALVINO, 1993, 

p. 11). O retorno ao texto clássico, nestas duas peças, não busca o retrato do passado, 

mas é um espelho do presente.  

Essa inclinação pelo drama grego também se mostra nas reescrituras de Medeia 

encenadas recentemente em São Paulo. Em novembro de 2017, a Cia Ludens faz uma 

leitura dramática de No Pântano dos Gatos.  Em fevereiro de 2018, Medeia Mina Jeje é 

exibida no palco do Sesc Ipiranga. Em maio do mesmo ano também no Sesc Ipiranga, o 

monólogo de Grace Passô, Mata Teu Pai, traz uma Medeia judia vivendo entre outras 

exiladas. No mês seguinte, Cleiton Pereira representa a heroína grega sob o título "Curra 

– Temperos sobre Medeia”. Todos esses trabalhos revisitam o clássico de um modo 

muito transformador no que se refere à forma e às temáticas. A escolha pela 

comparação entre as apropriações de Carr e de Borges se pautou pela perspectiva do 

infanticídio mostrada por ambas. Tendo em vista que o infanticídio das peças 

contemporâneas difere consideravelmente do texto de Eurípides, é possível dizer que os 

textos By the Bog of Cats e Medeia Mina Jeje constituem uma apropriação. 

O termo apropriação aqui tem seu sentido definido pelos estudos de Julie Sanders 

e Lorna Hardwick. Embora Sanders discorra sobre adaptação e apropriação mais 

especificamente no contexto do cinema, o conceito também pode ser aplicado no âmbito 

do teatro. Segundo Sanders, a “apropriação afeta com frequência uma jornada mais 

decisiva do texto fonte em um novo produto cultural.” (SANDERS, 2006, p. 26). No 

contexto de recepção dos clássicos, Hardwick apresenta diversas técnicas de recriação, 

para esta autora apropriar-se significa “tomar uma imagem da antiguidade ou texto para 

dar abertura a ideias ou práticas subsequentes (explicita ou implicitamente)3” 

(HARDWICK, 2010, p.9). Em ambas definições, a apropriação se confirma como um 

processo transformador com origem na leitura do texto grego.  

A transfiguração se faz presente já nos títulos das obras. O nome Medea vem do 

verbo μήδομαι, que significa "meditar um projeto, preparar", sendo assim, é a que 

planeja, projeta. Essa qualidade de “projetar” tem conotação negativa no mito, pois 

revela uma sapiência para ferir um adversário, no caso Jasão. A astúcia de Medea é tida 

como parte da natureza monstruosa como a denominam Jasão e o Coro trágico. 

                                                           
3 No original: Taking an ancient image or text and using it to sanction subsequent ideas or practices 

(explicitly or implicitly). Obs.: salvo indicação contrária, todas as traduções foram feitas por mim, 
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Em vez do nome da protagonista da tragédia, Marina Carr coloca em evidência o 

lugar, o “Bog”. Esse tipo de formação terrena é emblemática na Irlanda. Esses pântanos 

podem absorver e fazer desaparecer objetos e, quando há um período de menor volume 

aquático, os objetos ficam aparentes novamente. O “bog” tem a função na peça de 

marcar o lugar de direito de Hester Swane, a Medeia irlandesa.  

Swane é caracterizada como uma nômade, um grupo étnico da Irlanda, chamada 

na peça da forma pejorativa de “tinker”. Vivendo em barracas, esse grupo teve durante 

muitos anos proibição de se instalar em terrenos públicos ou privados. Diferente dos 

povos viajantes provenientes da Romênia, os nômades se declaram habitantes antigos 

da ilha, portanto com direitos de viver nesta terra.  Ao contrário da Medeia de Eurípides, 

a ligação mais forte de Swane é com o Pântano do Gatos, onde viveu com sua mãe e 

onde espera por seu retorno. Na cena do diálogo com a personagem mulher gato, Hester 

indaga “(...) como posso ir embora do Pântano dos Gatos? Tudo que tenho e sou está 

aqui. Prefiro morrer” (p. 31). Em vez da categoria de estrangeira, a Medeia de Carr 

assume uma condição ambígua. É habitante desse território movediço e instável e no 

entanto, destituída, vista como ilegítima. 

O espaço também tem um papel importante no título do poema dramático de 

Rudinei Borges, sua Medeia habita a Mina Jeje e veio de um lugar longínquo de além 

do mar revolto. A menção ao mar estabelece um ponto de contato com o texto grego. 

Medea atravessou inúmeras atribulações até chegar a seu destino. O título brinca com o 

que é conhecido e desconhecido do espectador, de um lado o nome Medea evoca um 

mito do repertório do teatro universal, por outro, há um elemento de suspense ao gerar 

essa narrativa em outro contexto, quem será essa Medea deslocada para Minas Gerais? 

Ao entrar no palco, o público se depara com um nevoeiro de argila fina que recria a 

atmosfera da mina. Nessa mina, um ator negro interpreta o encantatório monólogo. A 

peça de Borges se distancia da estética realista, o drama criado pelo escritor é poema, é 

drama, é narrativa oral.  

 Uma palavra importante que caracteriza a Medeia de Borges é mãe que, segundo 

os dois trechos citados abaixo, 

não é daqui, Age. 

Mãe nasceu ao longe. 

Doutro lado, Age. 

Doutro lado das colinas. 

Aqui abrem vales estreitos e profundos. 
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Chão pedregoso. 

Vista é rude aqui. (BORGES, 2017, p.2) 

 

(...) 

Medea é nome da mãe do meu menino. 

Medea-preta. 

Escravizada e preta 

Da Vila Rica de Nossa Senhora de Pilar de Ouro Preto 

– arapuca. 

Medea nunca viu ouro. 

Medea não carece de ouro, aluvião. 

Medea não carece de pedra preciosa. 

Medea corre no campo à procura de erva. (BORGES, 2017, p.6) 

 

Enquanto a Medeia de Eurípides é a mulher traída de Jasão, a estrangeira, a bruxa; 

Rudinei coloca sua heroína como a mãe. Mas que também conhece as ervas tanto para a 

cura quanto para o veneno. A intertextualidade se torna mais presente neste texto, como 

se a própria personagem esclarecesse para o expectador que não é a personagem grega 

embora tenham o mesmo nome. Há um diálogo entre a Medeia que não precisa de ouro 

e a que o rouba para Jasão. Nesse sentido, o ouro que era um elemento importante na 

tragédia de Eurípides, tendo em vista que desencadeou as ações da peça, ou a busca de 

Jasão e os argonautas, aqui também ecoa um ponto desencadeador de desgraças. Os 

escravos e escravas eram trazidos para buscar o ouro na mina, como se formasse um 

corpo de argonautas completamente invertido. Ao invés da aventura, “os escravos-

argonautas” trazidos à força encontram a morte. Ambas as empreitadas de viagem em 

busca de ouro são concebidas como disparadoras de tragédia. Em Eurípides, “se jamais 

os céus tivessem consentido que Argó singrasse o mar profundamente azul entre as 

Simplégades, num vôo em direção à Cólquida, (...)” (EURIPIDES, edição kindle, local 

161). 

É importante salientar aqui a riqueza desse processo de recriação do clássico, ao 

fragmentar os elementos e recompô-los em uma nova ordem, o texto recebe um status 

de novo clássico.  

De um lado, as regiões de lama do Bog que escondem e revelam; e de outro, a 

escuridão do interior da terra em túneis de ar rarefeito pela busca de ouro. Estes úteros 

terrenos forjam as Medeias contemporâneas. A simbologia da terra úmida presente nos 

espaços representa uma transformação importante em relação ao texto clássico. A terra 

pode ser tomada nesses textos de um lado como um túmulo, no entanto um túmulo 
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quente, acolhedor; de outro a terra é o que se pode moldar, é passível de ser 

transformada pelas mãos  

A transformação do espaço enfatiza a reconstrução da personagem. Se à Medeia 

de Eurípedes, no verso 45 o coro diz que “Os filhos causam horror”, nenhuma menção a 

essa condição é notada nas obras contemporâneas. Ainda que dilacerada pelo casamento 

de Carthage (Jasao irlandês), Hester não repudia a filha, nem o faz Medea em relação a 

seu filho Agê ainda que este tenha vindo da violência da personagem 

Jasaocapitaodomato.  

Jasão recebe também alterações importantes nas obras contemporâneas. Em 

Eurípides, essa personagem é alvo da cólera de Medeia, principalmente quando tenta 

persuadi-la de que seu casamento com a filha do rei Creonte foi feito pensando na 

segurança dos filhos. Medeia nota a importância da descendência para Jasão. E sabe que 

esse será o ponto mais apropriado para atingir se objetivo de vingança. No contexto 

irlandês, a relação entre o pai e a filha tem uma natureza afetiva, Carthage comenta que 

deseja ter a guarda de Josie para cria-la com sua nova esposa. Por outro lado, a figura 

paterna é quase apagada no Jasão da Mina Jeje. Ele é o capitão do mato, o que sugere 

que o filho de Medea nasce por meio da violação de seu corpo. Não se nota, portanto, a 

preocupação com a continuidade de uma linhagem em cada Jasão contemporâneo. Isso 

significa que os filhos não seriam um alvo propício para uma vingança. 

A apropriação da cena do filicídio de Medeia por Marina Carr e Rudinei Borges 

reflete uma perspectiva contrastante. Como sugerido no título, há uma transformação 

importante no assassinato dos filhos. Se a Medeia de Eurípides versa sobre a vingança 

contra Jasão, os textos contemporâneos por sua vez, se guiam por uma piedade entre a 

personagem mãe e a filha ou o filho. O coro trágico se apieda das crianças quando 

ouvem seus gritos. Em Medeia Mina Jeje e No Pantano dos Gatos, a piedade se 

constrói como um sentimento desencadeador do crime.  

A morte na tragédia grega não acontece em cena, os filhos de Medeia são mortos 

com uma espada no interior da casa. No entanto o horror se traduz pelas vozes dos 

meninos que narram o que sofrem e dramatizam por meio dos gritos. (Ler o trecho) 

Em By the Bog of Cats, Hester tinha decidido o suicídio, no entanto a filha lhe 

traz a possibilidade de repetir a sua história. A ideia da continuidade de uma vida de 

sofrimento faz com que Hester queira cortar esse ciclo. Como se vê no trecho: 
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O desejo por libertar o filho do sofrimento iminente também aparece como motivo 

para o assassínio de Agê. Como se vê no trecho:  

As escolhas pelo lugar de ambas as apropriações são responsáveis pela gestação 

de novas Medeias. Alterações na imagem de Jasão fazem com que a morte dos filhos 

não seja a forma eficiente de vingança. Contudo, o infanticídio permanece. Um crime 

ressignificado na ambiguidade entre um ato de crueldade ou de piedade. Como hipótese, 

discussões contemporâneas sobre o aborto, tanto no Brasil quanto na Irlanda, podem 

sugerir um contexto propício a essas Medeias.  

Assim como Eurípides, Marina Carr e Rudinei Borges colocam suas marcas num 

mito antigo. Um mito livre que se deixa moldar assim como a argila, assume muitas 

formas no imaginário do teatro contemporâneo.  
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REDE BAIXADA EM CENA: O TEATRO E SUAS 

POTENCIALIDADES NARRATIVAS  

 

Anna Paula Soares Lemos (UNIGRANRIO)1 

 

Resumo: Pretende-se nesta comunicação observar a estética, os meios e a construção narrativa 

utilizada pelos grupos de teatro que são vinculados ao Coletivo Artístico Teatral Rede Baixada 

em Cena. O foco será nas narrativas desenvolvidas pela Cia. Cerne de São João de Meriti, mais 

especificamente o texto “Agora Aqui”. Pergunta-se: Em que medida suas narrativas são críticas 

e a perspectiva artesanal do teatro de grupo dão visibilidade e se relacionam com o território do 

qual fazem parte? Trata-se de um estudo comparado na medida em que leva em conta os 

resultados textuais e suas estruturas de produção, a literatura e o processo social, a literatura e sua 

relação com outras linguagens. 

Palavras-chave: Literatura Comparada, Teatro, Literatura, Rede Baixada em Cena. 

 

 

Considerações iniciais: 

 

 

Região envolvida em conflitos ambientais, com desenvolvimento desordenado, 

problemas de poluição e violência, a Baixada Fluminense tem, no entanto, um 

crescimento econômico acentuado, é a segunda mais importante região do Estado e uma 

das mais importantes microrregiões do país. Com essa configuração, as tensões e 

construções de suas singularidades apresentam paradoxos e necessitam de fortalecimento 

dos sentimentos de pertença dos seus moradores. Neste sentido, o processo de 

territorialidade do espaço pela arte, é fundamental. As ações e expressões de arte e cultura 

somam-se a noção de território que é ampliada para a noção de territorialidade. Segundo 

Rogério Haesbaert (2004) e Milton Santos (2001), as territorialidades se configuram no 

espaço vivido, usado, significado que leva em conta o plano simbólico, poético, artístico 

e das subjetividades de uma determinada região. Segundo Santos (2001): 

 

O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento 

de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, 

das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala 

em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território usado, 

utilizado por uma dada população. Um faz o outro, à maneira da célebre frase de 

Churchill: primeiro fazemos nossas casas, depois elas nos fazem... A ideia de tribo, 

povo, nação e, depois, de Estado nacional decorre dessa relação tornada profunda. 

(SANTOS. 2001, p. 96). 

 

                                                           
1 Doutora e Mestre em Literatura Comparada pelo Departamento de Ciência da Literatura, Faculdade de 

Letras (UFRJ), Professora Adjunta 1 do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Artes 

(PPGHCA) - UNIGRANRIO. Contato: annapaulalemos@gmail.com/ anna.lemos@unigranrio.edu.br . 
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As territorialidades são, portanto, espaços flexíveis, flutuantes e móveis que estão 

relacionados mais com as relações sociais projetadas no espaço que com o espaço 

concreto. Propiciam assim novas lógicas de produção e cooperação que levam em conta 

inclusive as redes sociais já que cabe a cada geração promover o entendimento dos valores 

aptos às respostas de seu tempo (BOM MEIHY, 2014). Ana Lúcia Enne e Marina Dutra 

apontaram no artigo “Relações entre cultura e territorialidades” que 

 

[...] a dimensão da cultura, percebida como prática e categoria discursiva, se mostra 

fundamental para compreendermos como se configuram as múltiplas territorialidades, 

visto que compartilhamos da visão de que territórios são plurais, são apropriados, 

desapropriados e reapropriados continuamente por múltiplos agentes. (ENNE et al. 

In: http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/entre-conter-e-resistir-relacoes-entrecultura- e-

territorialidades/) 

 

Assim, esta comunicação deriva de um projeto de pesquisa desenvolvido em uma 

universidade da Baixada Fluminense que entende que há a possibilidade de reconstruir os 

suportes materiais da memória (nos termos de Eclea Bosi) da Baixada Fluminense a partir 

das narrativas teatrais produzidas neste território. Diz Bosi em seu livro “Memória e 

Sociedade: lembrança de velhos”: 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, 

com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é 

trabalho. [...] A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, 

à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência 

atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma 

imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então 

e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de 

realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a 

identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de 

ponto de vista. (BOSI: 2007.p.55) 

 

Bosi afirma ainda que o único modo correto de saber qual a forma predominante de 

memória de um dado indivíduo “é levar o sujeito a fazer a sua autobiografia. A narração 

da própria vida é o testemunho mais eloquente dos modos que a pessoa tem de lembrar” 

(BOSI: 2007, p.68). Pergunta-se, então, quais modos de figurar o seu próprio território 

estão em jogo ao observar os textos, inspirações e variados elementos de cena que 

constam no teatro produzido pelos coletivos artísticos nascidos e criados na Baixada 

Fluminense?  
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A ideia de trabalho executado a partir de coletivos artísticos, demonstra uma 

perspectiva de união de forças estabelecida por sujeitos que parecem silenciados se 

individualizados já que fazem parte de um território que é frequentemente legado à 

margem das políticas de cultura. Coletivos organizados como o Rede Baixada em Cena, 

foco deste artigo, com 18 grupos teatrais, agem constantemente em processo de 

desvitimização do território. O diálogo desse coletivo -- em tensão constante com uma 

mídia de massa frequentemente vitimizante -- se concentra em fortalecer as 

singularidades do território e a autoestima daqueles que habitam a região. A modalidade 

cênica tenta romper com os padrões de uso da cidade, recriando a sua imagem (LYNCH, 

1960). 

Nesta medida, os coletivos artísticos observados são poético-políticos. E são uma 

forma perfeita de coerção. Seguindo Augusto Boal, a mimeses de Aristóteles é mal 

traduzida quando textualizada em “a arte imita a natureza”; mais bem complexificada, 

Boal afirma que Aristóteles teria dito, isso sim: “A arte recria o princípio criador das 

coisas criadas”. E, assim, estabelece uma poética política “do oprimido”, em nosso 

entender seguida por coletivos como o Rede Baixada em Cena, quando entendem que a 

poética do oprimido é a conquista dos meios de produção. No caso do coletivo artístico 

teatral em questão, uma conquista também dos meios de divulgação.  

 

O Rede Baixada em Cena e a sua existência em textos 

 

Fundado em 2008, o Rede Baixada em Cena é um coletivo teatral formado pelos 

seguintes grupos: Cia. Atores da Fábrica, CETA, Resistência CTI, Trupe Investigativa 

Arroto Cênico e Teatro Baixo, de Nova Iguaçu; Cia. Cerne e Cia. Teatropelo, de São João 

de Meriti; Cia. Código de Artes Cênicas, de Japeri; Cia. Faces Produções, de Paracambi; 

Fanfarras Produções Artísticas, Grupo Garagem e Trupe do M.E.R.D.A, de Nilópolis; 

Grupo Cultural Cochicho na Coxia, de Mesquita; Cia. Teatral Queimados Encena, 

de Queimados; Cia. Teatro Casa Verde, de Itaguaí; e Cia. Arte Popular e Cia. Artística 

Sol sem Dó, de Duque de Caxias.  

Neste artigo, trataremos dos textos teatrais da Cia Cerne de São João de Meriti. A 

companhia, fundada em 2013, caminha por uma perspectiva da crítica social figurada em 
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seus textos Ainda Aqui (2013), Mães de UTI (2014), Joio (2016) e Era uma vez um tirano 

(2018) – adaptação do livro infanto-juvenil de Ana Maria Machado.  

A inspiração em histórias de vida e em críticas histórico-sociais parecem ser 

características da produção textual do grupo. Joio, por exemplo, conta a história de mãe 

dependente química que oferece uma das filhas para pagar sua dívida com os 

traficantes. O dramaturgo Vinícius Baião diz em entrevista: “A história que deu o pontapé 

inicial para a dramaturgia ocorreu com uma ex-aluna de uma das escolas onde trabalho. 

Não é a história dela que está no palco. A história real serviu de inspiração para uma 

dramaturgia ficcional”.2 Mães de UTI, também de Baião, inspira-se na história de vida da 

amiga do autor que passou pela experiência de ter um bebê prematuro extremo e postou 

o dia a dia de sua vivência nas redes sociais.  

Já os textos Ainda Aqui e a adaptação do livro infanto-juvenil de Ana Maria 

Machado Era uma vez um tirano fazem uma crítica político-social de um período de 

Estado de exceção.  

Em Ainda Aqui, texto escolhido para análise neste artigo, o tema está sempre 

vinculado a uma perspectiva humana utilizando o artifício do esquecimento provocado 

por três articulações: pela doença de Alzheimer que acomete a personagem mãe, pela 

perspectiva do silenciamento forçado ao personagem filho torturado em tempos de Estado 

de exceção e, ainda, pela perspectiva do esquecimento histórico que pode acometer uma 

sociedade inteira.  

O texto não indica qualquer referência de tempo, nem de espaço. E tal percepção 

articulada ao título Ainda Aqui faz-nos pensar que a vivência do tempo não mudou e que 

a performance de tal texto teatral presentifica a História. Neste sentido da presentificação, 

o palco vazio com apenas um elemento cênico - uma roda presa por correntes -, neutraliza 

a linearidade e a narratividade do texto e da passagem do tempo partindo do princípio de 

que estamos presos, rodando em círculos, entre o futuro que não chega e o passado que 

não passa.  Esculpe-se no palco um outro tempo, o tempo de ainda aqui com uma 

narrativa não linear, performada em dez personagens por apenas dois atores, que se 

constrói gradativamente deixando silêncios e espaços vazios. É o público que vai 

preenchendo as lacunas até que o sentido completo da narrativa se apresente ao final do 

espetáculo.  

                                                           
2 In: http://www.sobreteatros.com.br/2016/05/entrevista-com-vinicius-baiao-da-cia.html 
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A estética parece ter inspiração possivelmente no Teatro do Oprimido de Augusto 

Boal e em Plínio Marcos. Apostando no minimalismo do figurino e do cenário, confia-

se, assim, na potência do texto dramatúrgico e na força dos corpos dos atores que, 

interpretando dez personagens, dizem e dançam, dançam e dizem as palavras escritas 

como tecido crítico potente.  

O texto escrito, o movimento do corpo – que pode ser observado como uma dança, 

a música e a roda com suas correntes estabelecem quatro níveis narrativos da peça teatral 

em movimento não linear de 20 cenas. 

 

 

 

Tal espaço vazio que traz um único elemento cênico simples e potente que costura 

todo o processo narrativo, parece uma constante na dramaturgia da Cia Cerne. No 

espetáculo Joio é a escada o elemento que tece a narrativa da professora dependente 

química.  
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Este artifício estético-narrativo traz à memória a perspectiva do espaço vazio que, 

em 1968, foi teorizado por Peter Brook. Dizia ele que qualquer espaço vazio poderia ser 

tomado como teatro em potencial (BROOK, 1996, p. 7). Tal perspectiva  

 

[...] defendia a eliminação de elementos supérfluos, de máquinas e efeitos 

cenográficos que sobrecarregavam a encenação e desviavam a atenção dos 

componentes básicos. “O acento na simplicidade, contudo, não decorria de 

uma petição de princípio nem de purismo minimalista, [...] mas da convicção 

de que a função do teatro possa ser simplesmente abrir espaço e assim criar 

condições para que algo melhor apareça. (GATTI, 2015, p.18).  

 

  

No caso da escrita e direção de Vinicius Baião para a Cia Cerne, o espaço vazio do palco é 

um espaço de construção coletiva que conta com a colaboração textual de cada ator do espetáculo. 

Portanto -- entendendo que a palavra texto é etimologicamente tecido para os romanos -- escritor 

e atores tecem e retecem os fios da teia que forma o tecido.  E na medida em que o teatro é uma 

teia de linguagens, o espaço vazio do palco será todo completado pela potência da fala, pelo 

trabalho de corpo dos atores e pelas letras das quatro músicas3 que enchem o vazio do 

esquecimento com narrativas não lineares de potentes memórias simultâneas. 

                                                           
3 Música 1 - Trecho de “E agora, José?” musicado: E agora, José? / A festa acabou, / a luz apagou, / o povo 
sumiu, / a noite esfriou, / e agora, José? (...) o riso não veio / não veio a utopia / e tudo acabou / e tudo 
fugiu / e tudo mofou, / e agora, José? 
 
Música 2: Não... Não se trata do Espírito Santo. / Não... Não se trata da virgem Maria. / Não... Não há 
verbo sagrado de encanto. / Não... No ventre o ser já se concebia... / Não... Não se trata do seu Salvador. 
/ Não... Não é o menino Jesus de Maria. / Não... Não é filho gerado do amor. / Não... Não há vagas aqui 
pra Messias. 
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DA LITERATURA AO ROTEIRO ADAPTADO: PERCURSOS DO PROJETO A 

FRIAGEM 

 

Jadson Borges de Assis (UEG)1 

Émile Cardoso Andrade (UEG)2 

 

Resumo: O presente artigo tem o intuito de apresentar o resultado parcial de um projeto que 

nasceu como proposta de mestrado e se amplia num objetivo maior, qual seja fazer um filme a 

partir das discussões e investigações suscitadas pela reflexão em torno do processo de adaptação 

de um conto literário em roteiro. A necessidade da elaboração deste estudo parte da escassez de 

trabalhos que envolvam necessariamente a relação de tradução entre o roteiro e o texto original. 

Interessa a esta pesquisa pensar de que maneira e sob quais prerrogativas o conto A Friagem da 

escritora Augusta Faro pode ser levado às telas, tendo em vista sua estética fantástica e sua 

construção imagética.  

 

Palavras-chave: Roteiro; Literatura e Cinema; A Friagem; 

 

A transposição do texto literário para o suporte cinematográfico em todas as suas 

instâncias – pensando no conceito de “campo cinematográfico” de Paulo Emílio Salles 

Gomes (1986) – é o foco dessa análise, o qual atravessa as discussões teóricas requeridas 

no âmbito acadêmico e se encaminha para a produção efetiva da obra em película. Em 

outras palavras, a ideia é compreender de que forma o dispositivo do cinema é capaz de 

revelar a experiência literária de Augusta Faro em suas mais variadas etapas de realização: 

criação de roteiro, escrita de projeto para captação de recurso, captação de recurso, 

decupagem do roteiro, processo de gravação, edição e distribuição. 

Todo esse processo interfere nas escolhas estéticas e técnicas que resultarão no 

produto final, o filme. Enfim, a proposta se concentra em perscrutar quais são e como se 

efetua as particularidades da migração de um texto literário em roteiro (Figueiredo, 2010), 

e por fim, em filme.  

A Friagem – projeto de experimental e roteirização cinematográfico – parte da 

observação dos estudos de Vera Lúcia Follain de Figueiredo em sua obra Narrativas 

Migrantes: Literatura Roteiro e Cinema: 

 

                                                           
1 Graduado em Letras (UEG), Mestrando em Língua Literatura Interculturalidade (UEG). Contato: 

jadborges13@gmail.com. 
2 Doutora em Literatura (2011) e mestre em Teoria literária (UnB), possui graduação Letras Português pela 

mesma universidade (2002). Professora da Universidade Estadual de Goiás inscrita no POSLLI - Programa 

de Pós-graduação stricto sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade - campus Cora Coralina. Contato: 

emilecardoso@yahoo.com.br. 
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Ao deslizamento dos best seller para as telas, o mercado editorial, ao 

longo da segunda metade do século XX, parece responder com o 

esforço para ampliar ao público leitor a partir das telas. Esse movimento 

não se restringe somente ao caso de relançamento de romances 

adaptados, mas se estende, cada vez mais, à publicação de roteiros, 

fazendo lembrar as iniciativas dos editores que, no início da 

modernidade, acabaram por alterar as relações entre teatro e literatura.  

(FOLLAIN. 2010, p. 28). 

 

 

Dentro de uma proposta de construir um roteiro – curta-metragem – buscamos 

entender de forma mais ampla esse processo, sendo em vista que o roteiro é apenas a 

primeira parte de um produto final, o filme. Para a experimentação, criação do roteiro, 

fez-se necessário levantar alguns questionamentos a respeito do assunto.  

 O primeiro questionamento, diz respeito ao público. Fazer um filme para quem? 

Quem se interessaria por uma trama fantástica baseada num conto de uma escritora 

goiana? Por se tratar de um curta-metragem entendemos que o campo cinematográfico 

brasileiro ainda é pequeno. Como defendeu Paulo Emilio Gomes em seu ensaio Uma 

situação colonial? O cinema brasileiro ainda é marginal, e teima em existir. Porém, 

dentro da proposta de Sales entendemos que – o campo cinematográfico – que se 

configura desde a realização de um filme até sua distribuição, não existe no Brasil. O 

cinema brasileiro é refém de um mercado hollywoodiano que toma o espaço das obras 

cinematográficas locais. 

 

O filme brasileiro, com efeito, sempre teimou em existir. Esse 

enjeitado, esse rejeitado, esse marginal não cessava de vir bater às 

portas do comércio e ocasionalmente era preciso dar acolhida ao 

penetra subdesenvolvido, ou porque os distribuidores estrangeiros se 

constrangiam às vezes – raramente – a praticar a diplomacia 

complacente ou ainda quando este ou aquele coproprietário de sala – a 

do Congresso em São Paulo ou o Royal de Recife – manifestava um 

inesperado arroubo patriótico ou regionalista. (GOMES, 2016. p. 111). 

 

 

 Dentro de um panorama histórico entendemos que a tese de Paulo Emilio Gomes 

se refere a outro momento histórico do Brasil. O cinema nacional, desde a retomada 

mudou, cresceu de forma significativa – leis de incentivos, o surgimento da ANCINE 
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(Agência Nacional do Cinema) e o advento de novas mídias tecnologias e portáteis – 

favoreceu a produção audiovisual no Brasil. É o que aponta Lia Bahia (2009) no texto 

Uma Análise do Campo Cinematográfico Brasileiro sob a perspectiva industrial.  

 

 

O número de títulos nacionais lançados e o investimento cresceu a cada 

ano no país apoiados nas leis de incentivos que garantem a verba para 

a realização da produção da obra. Os gastos com produção, via leis de 

incentivos federais, ultrapassa R$ 140 milhões por ano. Observamos 

um aumento expressivo da quantidade de filmes nacionais lançados 

comercialmente no Brasil nos anos 2000, após o amadurecimento do 

mecanismo e da criação da Ancine. (BAHIA, 2009. p. 117). 

 

 

Mas isso não quer dizer que o cinema nacional deixou de ser um marginal. O 

campo cinematográfico continua não existindo, pois a distribuição e exibição do cinema 

brasileiro continua inexistente tornando a tese de Paulo Emílio Gomes Sales bastante 

atual. Embora o crescimento de produções locais tenha aumentado durante os últimos 

anos, o mercado comercial não absorve essas produções, deixando o cinema nacional à 

margem no que se refere ao seu alcance: o público consumidor. O cinema comercial no 

Brasil ainda é dominado pelas grandes produtoras estrangeiras.  

O resultado disso é que o grande público não consegue acompanhar o crescimento 

desse cinema. Sendo ainda limitado a um público de festivais, admiradores do cinema 

independente, realizadores e intelectuais da academia. É o que afirma Lia Bahia (2009): 

 

 

No entanto, o mercado (distribuição e exibição) não absorve esse 

crescimento de número de títulos nacionais. O mercado incorpora 

poucos filmes brasileiros, se concentrando naqueles que tenham uma 

visão mais comercial, geralmente aqueles coproduzidos pela Globo 

Filmes e distribuídos pelas majors. Resultado disso é que o público não 

acompanha o crescimento da produção nacional dos últimos anos. 

Existe uma incapacidade de se absorver a quantidade e diversidade de 

lançamentos nacionais com a estrutura e modelo de mercado 

cinematográfico no Brasil, que é em sua essência capitalista. (BAHIA, 

2009. p. 116).   
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Toda essa exemplificação está em torno dos filmes de longa-metragem, no caso 

do mercado de curta-metragem, a situação é um pouco mais especifica. Curtas não são 

distribuídos comercialmente em salas de cinema no Brasil. Esses filmes são em grande 

parte distribuídos em mostras e festivais. Quando ganha um reconhecimento maior pode 

ser exibido em canais de TV especializados, geralmente canais fechados pagos e de difícil 

acesso ao grande público. É o que afirma Heverton Souza Lima (2015) em seu trabalho 

A Lei da TV Paga: impactos no mercado audiovisual. 

 

Nas obras com duração inferior a 15 minutos enquadra-se o curta-

metragem, formato historicamente de vida comercial frágil e pouco 

explorada. Geralmente, os curtas-metragistas estão preocupados com a 

renovação de linguagem e em criar obras que tenham destaques em 

festivais para que no futuro possam ter legitimidade e financiamento 

para realizarem seus primeiros longas. Assim, antes da Lei 12.485, a 

exibição da grande maioria dos curtas restringia-se aos festivais de 

cinemas e poucos eram adquiridos por canais especializados em exibir 

conteúdo brasileiro, como o Canal Brasil, CineBrasilTV e outros canais 

educativos ou públicos. (LIMA, 2015. p. 95-96). 

 

 

 O conhecimento técnico, no que se refere ao financiamento-produção-distribuição-

exibição de um filme, é importante para criação do roteiro, principalmente, para que 

possamos ter um panorama geral da obra cinematográfica e construir um roteiro 

executável dentro das possibilidades da produção local.  

 O projeto A Friagem no momento da execução do roteiro não tem grandes ambições 

comerciais. O que procuramos aqui é fazer um produto – roteiro cinematográfico 

adaptado – de qualidade e que possa futuramente torna-se um bom filme adaptação. A 

pretensão maior nesse momento é a análise da transição e do processo de adaptação, texto 

literário-roteiro cinematográfico.  

 O segundo questionamento feito para criação do roteiro A Friagem é o seguinte: O 

que é um roteiro? No caso de uma adaptação entendemos que o roteiro está em um 

entrelugar literatura e filme. Porém, escrever um roteiro adaptado é o mesmo que escrever 

um roteiro de uma história original. Sid Field, roteirista e escritor estadunidense em seu 

Manual do roteiro: os fundamentos do texto cinematográfico, afirma: 
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Adaptar uma novela, livro, peça de teatro ou artigo de jornal ou revista 

para roteiro é a mesma coisa que escrever um roteiro original. "Adaptar" 

significa transpor de um meio para outro. A adaptação é definida como 

a habilidade de "fazer corresponder ou adequar por mudança ou ajuste" 

— modificando alguma coisa para criar uma mudança de estrutura, 

função e forma, que produz uma melhor adequação. Em outras palavras, 

um romance é um romance, uma peça de teatro é uma peça de teatro, 

um roteiro é um roteiro. Adaptar um livro para um roteiro significa 

mudar um (o livro) para outro (o roteiro), e não superpor um ao outro. 

Não um romance filmado ou uma peça de teatro filmada. São duas 

formas diferentes. Uma maçã e uma laranja. Quando você adapta um 

romance, peça de teatro, artigo ou mesmo uma canção para roteiro, você 

está trocando uma forma pela outra. Está escrevendo um roteiro 

baseado em outro material. (FIELD, 2001. p.174). 

 

 

 Essa afirmação vai ao encontro de Stam (2006) que apresenta ideias bem parecida 

a respeito da criação de um roteiro cinematográfico. Para Robert Stam (2006) a adaptação 

depende de outros fatores externos – escolhas, contexto, época – que influenciam 

diretamente na construção do filme.  

 Para o maior entendimento do processo de criação do roteiro cinematográfico o 

intertítulo que se segue traz um breve memorial artístico-descritivo feito durante a 

elaboração do primeiro tratamento do roteiro, buscando assim, esclarecer como se deu 

esse trabalho inicial, sendo que a própria escrita do roteiro e o amadurecimento desse 

texto passa por várias modificações até o momento de gravação. Essa mudança faz-se 

necessária para adequação do texto com as possibilidades logísticas e financeiras da 

cadeia de produção local, nesse caso a cidade de Goiás. São esses fatores externos que 

Robert Stam (2008) chama de “contexto” que interferem diretamente na construção do 

roteiro cinematográfico.  

 Para o entendimento prático desse processo de adaptação é importante entender o 

roteiro cinematográfico como um texto móvel que caminha em direção a um outro 

produto final – o filme – esse fixo – essa trajetória acarreta em modificações diversas que 

resulta em uma obra cinematográfica diferente do roteiro original inicialmente escrito. 

 

Memorial Artístico-descritivo: 

 

 O primeiro grande desafio desse projeto foi a escolha de um conto literário para 

adaptação. A opção do conto, neste caso A Friagem justifica-se primeiramente pela 
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metragem que escolhemos – curta-metragem – pois se enquadraria melhor na proposta de 

um filme que não ultrapassasse 15 minutos, sendo assim executável dentro das condições 

locais de produção audiovisual. A escolha também se justifica pela possibilidade local de 

distribuição, pois a maioria dos festivais de curta-metragem optam por filmes que não 

ultrapassem esse tempo, para que a grade da mostra/festival fique mais diversificada.   

 A proposta inicial deste trabalho contava com uma pré-seleção de três contos, todos 

de autores goianos. Numa proposta de ter um filme que também sirva como divulgação 

da literatura produzida em Goiás: Ninho de periquitos de Hugo de Carvalho Ramos; 

Iniciação de Bariani Ortêncio; A Friagem de Augusta Faro. 

 A escolha se deu principalmente por se tratar de um conto que tem um universo 

narrativo muito parecido com o universo cinematográfico que nos chama a atenção, com 

imagem que saltam a imaginação e podem ser desenhadas para os planos e sequências, 

de maneira inventiva. Atento a um panorama contemporâneo do mercado audiovisual 

entendemos que adaptar esse conto é uma proposta inovadora, nas possibilidades de 

leituras que essa obra oferece para criação cinematográfica.  

 Escolha feita, chega o momento de buscar os direitos autorais da obra literária em 

questão. Entramos em contato com a escritora apresentamos a proposta de adaptação do 

seu conto, deixando claro sobre as dificuldades da produção cinematográfica local e o 

fomento do audiovisual goiano mostrando que era um projeto que partia da academia e 

resultaria em um trabalho a longo prazo. Recebemos os direitos autorais e partimos para 

fase de elaboração do roteiro.  

 A Friagem conta a história de uma moça, Nina, que depois de um longo período de 

chuva passou a sentir uma friagem estranha. A temperatura incomum vinha de dentro de 

suas entranhas fazendo todos em sua volta sentir frio. Em seu povoado todos procuravam 

ajudá-la, buscado soluções para sua enfermidade que não era diagnosticada pelos médicos 

– borboletas, chá, sopas, cobertores e fogueiras – todas essas soluções são oferecidas para 

acabar com o frio da personagem protagonista. 

 

 

Um dia um menino, por nome de Pedro, apareceu ali com uma 

borboleta presa pelas asas, para mostrar à Nina. Para surpresa geral, ela 

quis e apeteceu o inseto e, sem asco nem receio, conseguiu engolir a 

borboleta, que não se congelou e nina se sentiu melhor. A borboleta era 

lindíssima e muito colorida. Logo outros meninos do grupo escolar 
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resolveram sair pelos campos buscando as variadas borboletas, para que 

a doente se alimentasse. (FARO, 2001. p. 39).  

 

 

O conto de Augusta Faro nos ofereceu uma trama/narrativa, porém cabe ao 

roteirista imaginar detalhadamente como esse texto escrito pode se materializar em 

imagens, frames que de um a um contarão essa história usando outros recursos 

multifacetados que são necessários para narração cinematográfica. 

 Fez-se necessário para criação desse universo imagético buscar referências 

audiovisuais – filmes, séries, minisséries, novelas, pinturas, fotografias – que 

possibilitassem a criação do roteiro e ao mesmo tempo se atentar para as condições 

técnicas que tornariam o roteiro executável.  

Poderia eu enumerar diversos exemplos de obras audiovisuais que possibilitaram a 

elaboração do roteiro A Friagem, porém é impossível nesse momento do trabalho dizer 

que todas as referências estão consolidadas, pois muito do projeto ainda está no campo-

imaginativo, só com a materialização imagéticas das palavras do texto cinematográfico é 

que tais referências poderão ser percebidas com um pouco mais de clareza. Citarei alguns 

exemplos que me moveram até aqui, tais exemplos perceptíveis ou não fazem parte de 

minha interpretação e da construção do roteiro cinematográfico. 

O filme Dogville (2003) de Lars von Trier foi um dos primeiros filmes que assisti 

procurando referências para elaboração de A Friagem. É do meu interesse constituir um 

espaço para o vilarejo de Nina a exemplo de Dogville. A forma que o espaço físico é 

construído e o formato cênico como os personagens se movimentam em seu cotidiano 

bem como se mobilizam com o surgimento de Grace, sua personagem protagonista, serve 

como fonte inspiradora para criação do espaço do vilarejo de Nina e a construção dos 

jogos de atuação para os personagens que se mobilizam em volta de sua cura. 

Para a construção do tempo/momento da narrativa tomo como base Sonhos (1990) 

de Akira Kurosawa. Sendo A Friagem uma história fantástica tentamos construir um 

tempo muito mais vinculados ao universo onírico, dessa forma a obra de Kurosawa 

contribuiu para visualização imaginativa e imagética do momento da narrativa de A 

Friagem que não é nem passado, nem presente e talvez nem mesmo futuro é um tempo 

onírico não facilmente definível. Quis criar também para esse filme um tempo onde as 

relações com a natureza fossem diferentes – flores de plásticos, árvores de recicláveis, 
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canecas feitas de botões – o natural não é recorrente em A Friagem o meio ambiente foi 

reconstruída a partir do acúmulo de recicláveis e do refugo. O que resta de natureza é algo 

mínimo – aves, água, ervas secas, frutas desidratadas, natureza morta. Sonhos, também 

servirá de base para criação de paleta de cores, luz e sombra.  

 Dentro da proposta de iluminação e criação de figurinos proponho a observação de 

duas obras audiovisuais seriadas e televisionadas: Hoje é dia de Maria (2005); Capitu 

(2008); Ambas dirigidas por Luiz Fernando Carvalho.  

 A estética utilizada pelo referindo diretor nos interessou desde o início do projeto 

pois entendemos que o universo insólito proposto na obra de Augusta Faro se relaciona 

perfeitamente a criação estética realizada por Luiz Fernando Carvalho nessas duas obras 

audiovisuais. Sendo de nosso interesse ao adaptar o conto A Friagem utilizar a essência 

identificada na obra literária pretendemos ter as duas obras audiovisuais como base de 

recriação do nosso curta-metragem. 

 Por fim, entendemos que embora as referências sejam necessárias para elaboração 

da narrativa, o roteirista como responsável pela ideia inicial de uma obra maior – o filme 

– deve estar atento as necessidades técnicas de seu roteiro. O texto deve atender as 

demandas e guiar todos os departamentos do set de gravação – direção, fotografia, arte, 

figurino, som, produção – possibilitando que cada diretor em sua área tenha aparatos 

informativos necessários para desenvolver seu trabalho.   

 O projeto A Friagem até o momento atual conta com o primeiro tratamento do 

roteiro, essa versão foi utilizada tanto para o exame de qualificação do mestrado em 

Língua Literatura e Interculturalidade quanto para busca por financiamento. O projeto de 

elaboração do filme foi apresentado a Lei Goyazes – ferramenta de fomento do Estado de 

Goiás – e aguarda resultado previsto ainda para o ano de 2018.  

 A busca por financiamento para realização do curta-metragem extrapola os muros 

da faculdade, sendo que se pretende para conclusão do curso apresentar além do texto de 

dissertação, o roteiro cinematográfico, mas este já caminha para execução do filme. A 

proposta de estudo está em consonância com a minha proposta inicial de trabalho de 

conclusão do mestrado que busca além de problematizar a respeito de adaptação 

experimentar na prática esse processo migratório de uma narrativa a outra. Podendo assim 

ter o produto utilitário e utilizável para além do grupo seleto que compreendemos como 

acadêmica.  
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MEMÓRIA, PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E 

DESOBEDIÊNCIA EPISTÊMICA NA/DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA 

ILHA DE SÃO VICENTE EM ARAGUATINS-TO 

 

Alex Montel de Sousa (UNIFESSPA)1 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho é elaborar uma reflexão crítica sobre a identidade cultural e 

memória na comunidade tradicional quilombola na ilha de São Vicente no município de 

Araguatins, Tocantins, a partir de pressupostos do multiculturalismo e da interculturalidade dos 

estudos culturais e pós-coloniais. Pretende-se questionar as estruturas fixas que mantém 

dicotomias como centro/periferia; oralidade/escritura; cultura erudita, cultura/popular. Para 

tanto, esta pesquisa busca trabalhar com narrativas orais dos remanescentes quilombolas que 

habitam a Ilha de São Vicente em Araguatins.  

 

Palavras-chave: Literatura Oral; Memória, Quilombolas 

 

Quilombo de São Vicente: Origens e Raizes 

A Comunidade Quilombola da Ilha de São Vicente tem suas origens na história do 

município da qual faz parte, Araguatins-TO, eles descendem de escravos trazidos por 

Vicente Bernardino, fundador da cidade no ano de 1868, que recebeu os negros como 

pagamento por uma dívida em Carolina-Maranhão, um total de 8 escravos, sendo duas 

famílias com dois filhos cada uma. Vinte anos mais tarde após a abolição, eles foram 

libertos e fixaram moradia numa ilha em frente a cidade de Araguatins.  

Rita Lopes, autora do relatório antropológico da ilha realizado em 2014 nos  

apresenta a seguinte informação retirada de uma entrevista: 

Pedro Duarte Barros, nascido em 1926 em Araguatins, filho de 

Virgilio Gomes de Barros, neto do fundador do antigo município de 

São Vicente afirma que todos em sua família confirmam o fato que os 

primeiros ocupantes da Ilha São Vicente [são] os filhos do ex-escravo 

Henrique Cacete [que] mudaram para a ilha, com a intenção de fixar 

moradia, em 1888. Ele [Pedro Duarte Barros] afirma que se lembra 

disso porque vivenciou grande parte do tempo dessa ocupação e o 

usufruto do lugar pelos descendentes do casal de escravos que para lá 

mudaram quando se tornaram livres. (Lopes, 2014, p. 33, apud 

COELHO, 2010, p. 04. mimeo) 

 

No final dos anos de 1990 e início de 2000, um fazendeiro se apossou das terras 

da ilha dizendo serem suas e em março de 2002 em um processo controverso, na 

comarca de Araguatins, a justiça deu ganho de causa ao fazendeiro e ordenou a retirada 

                                                           
1 Graduado em Letras (UEPA), Mestrando em Linguagens e Letramentos pela (UNIFESSPA). Contato: 

montel_18@hotmail.com 
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da família Barros da ilha, entretanto, o despejo não chegou a ser feito naquele ano, 

vindo a ser feito somente em 2010. 

Para Lopes: 

O despejo, conforme relatado pela comunidade, foi realizado de forma 

violenta e traumática. Um oficial de Justiça acompanhado de vários 

policiais militares do destacamento de Araguatins foi deslocados de 

barcos para realizarem o despejo. Além dos atos de violência na 

retirada das famílias, houve também a violência simbólica, os 

quilombolas que foram despejados do território onde nasceram e 

viveram a vida toda, tiveram suas casas queimadas, casas 

parcialmente derrubadas, plantações destruídas e animais de criação 

subtraídos. (LOPES 2014, P. 47) 
 

A expulsão de suas terras de forma violenta levou o povo da família Barros a 

buscar uma forma de voltar à ilha e acabaram reconhecendo em sua ancestralidade uma 

forma de reaver as terras de onde foram desalojados, segundo Lopes: 

Neste interim, em que seu Salvador e as famílias estavam desalojados 

na casa do irmão (Pedro), onde passaram 30 dias entre outubro e 

novembro de 2010, a Família Barros se mobilizou, conversou com os 

moradores antigos de Araguatins que conheciam sua história, buscou 

informações sobre sua origem e depois foi organizada uma 

assembleia, onde foi redigido um documento assumindo que são 

remanescentes de quilombo, dizendo: “... nos auto-identificamos 

como comunidade remanescente de quilombo”. A lista dos presentes 

na assembleia foi anexada ao Processo de Reconhecimento 

Quilombola na Fundação Cultural Palmares. (LOPES 2014, p. 52) 

 

Esta identidade foi reconhecida com um objetivo claro e “Uma vez que a 

identidade muda de acordo com a forma como sujeito é interpelado ou representado, ela 

tornou-se politizada” como diria Para Hall (1999).  

O advogado Francisco Duarte conseguiu liminar que permitiu à volta da família 

Barros à ilha, tendo como próximos passos a criação da associação quilombola e 

certificação da Fundação Palmares. Para Lopes; 

A Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombolas da 

Ilha de São Vicente (ACREQUISVI) foi constituída em 19 de 

dezembro de 2010 após sua assembleia de fundação. E em 27 de 

dezembro do mesmo ano (2010) a Fundação Palmares emitiu a 

Certidão de Autodefinição da Comunidade (documento 5), através da 

portaria publicada no Diário Oficial da União, nº 22825. (LOPES 

2014, p. 53) 

 

A certificação da Fundação Palmares veio afirmar a identidade da comunidade, 

identidade que “somente se torna uma questão quando se está em crise” Como diria Hall 
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(1999). A crise vivida pela comunidade foi o despejo. Apesar de retornarem à ilha, 

ainda corre na justiça um processo para posse definitiva e retirada do total do fazendeiro 

da ilha que ainda se encontra alojada em parte dela. 

Enquanto aguardam a posse definitiva da terra, os remanescentes que vivem na 

ilha levam suas vidas com a rotina que os acompanha na região desde sua ocupação. 

Continuam assim como primeiros moradores, produzindo para o próprio consumo e 

vendendo para a cidade de Araguatins, pequena parte do que produzem na ilha. 

Memória 

A capacidade de armazenagem de dados faz parte de nosso cognitivo e vamos 

acumulando estes dados no decorrer de nossas vidas, quanto mais vivemos, mais 

experiências possivelmente teremos para contar, com isso, as memórias e  a oralidade 

presente neste trabalho se faz a partir de relatos e vivências de pessoas com idade acima 

de 60 anos  pertencentes a sociedade Araguatinense e Ilha São Vicente, tendo nascido e 

vivendo até os dias atuais neste mesmo ambiente. Ecléa Bosi, em seu livro Memória e 

Sociedade: Lembrança de Velhos, valoriza a memória dos velhos em relação a dos 

jovens e até mesmo adultos, pois: 

Nelas é possível verificar uma história social bem desenvolvida: elas 

já atravessaram um determinado tipo de sociedade, com características 

bem marcadas e conhecidas; elas já viveram quadros de referências  

familiar e cultural igualmente reconhecíveis: enfim, sua memória atual 

pode ser desenhada sobre um pano de fundo mais definido do que a 

memória de uma pessoa jovem, ou mesmo adulta, que, de algum 

modo, ainda está absorvida das lutas e contradições de um presente 

que a solicita muito mais intensamente do que uma pessoa de 

idade. (BOSI ,1994, p. 60). 

 

Partindo desse pressuposto, resolveu-se pesquisar a história local do quilombo 

Ilha de São Vicente em Araguatins, para isso, entrevistou-se pessoas mais velhas da 

comunidade. Ouvir estas pessoas foi um trabalho de aquisição de conhecimento e 

respeito por parte do entrevistador e valorização dos entrevistados, além de parte crucial 

para a riqueza deste trabalho que está consonância com pensamento de Bosi que diz nos 

diz: 

As vivências destes velhos, enriquecem os relatos, pois agregam 

experiência de vida, respeito e conhecimento para os fatos citados. 

Quando a sociedade esvazia seu tempo de experiências significativas, 

empurrando-o para a margem, a lembrança de tempos melhores se 

converte num sucedâneo da vida. E a vida atual parece só significar se 

ela recolher de outra época o alento. O vínculo com outra época, à 
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consciência de ter suportado, compreendido muita coisa. Traz para o 

ancião a alegria e uma ocasião de mostrar sua competência. Sua vida 

ganha uma finalidade se encontrar ouvidos atentos. (BOSI, 1994, 

p.82) 

 

Compreender o passado, nos faz entender o presente; a comunidade quilombola 

Ilha de São Vicente que nos dias atuais, encontra-se em conflito com um fazendeiro que 

julga ser dono das terras da ilha, os quilombolas por sua vez entendem ter a posse da 

terra por estarem nela desde o ano de 1888 e ali terem constituído: família, vida e 

história. O presente trabalho não tem a intenção de julgar quem é o proprietário do 

local, mas convém deixar claro que foi a busca pelo passado dos negros remanescentes 

na ilha que os permitiu voltarem a ela após serem expulsos em 2010.  Entende-se assim, 

que “o passado conserva-se e, além de conservar-se, atua no presente, mas não de forma 

homogênea”, Como diria  Bosi (1994, p 48) 

Durante o processo de coleta oral a partir de entrevistas, foi possível verificar dois 

tipos de memória, umas firmes, que estão ali prontas para serem ditas, outras, apareciam 

no decorrer das conversas. Uma situação levava a outra e as histórias iam aparecendo. O 

segundo tipo de memória nós conseguimos perceber nas conversas com o senhor Pedro 

Barros, que logo no início da entrevista nos disse que não tinha histórias para contar, 

mas que ao final de uma tarde prazerosa nos brindou com  belas histórias de seu povo, 

da ilha São Vicente. 

Esses dois tipos de formas de lembrar, rememorar, ou simplesmente lembranças, 

são apresentados por Ecléa Bosi que as divide em duas formas isoladas e bem distintas. 

As que são fixas e as que vagueiam pela mente e aparecem no decorrer de conversas, 

dos contatos, dos gestos, que fazem um entrevistado lembrar, externar as vivências do 

passado. Para ela: 

De um lado, o corpo guarda esquemas de comportamento de que vale 

muitas vezes automaticamente na sua ação sobre as coisas: trata-se da 

memória hábito, memória dos mecanismos motores. De outro lado, 

ocorrem lembranças independentes de quaisquer hábitos: lembranças 

isoladas. Singulares, que constituem autênticas ressurreições do 

passado. (BOSI, 1994, p. 48) 

 

No início da conversa, Pedro Barros quando nos disse que não era bom de 

histórias, nos confidenciou que: “- o lugá bom di contar é na roça, na lida, lá a gente 

lembra de mais coisa, em casa assim é mais difícil”. Essas lembranças são 

independentes como diz Bosi (1994), pois ressurgem com evoluir das ações de quem as 
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contam. “Se lembramos, é por que os outros, as situações presentes nos fazem lembrar. 

O maior número de nossas lembranças nos vem quando nossos pais, nossos amigos ou 

outros homens, no-las provocam”, como diria Bosi (1994, p. 54-55). O melhor 

provocador para o Senhor Pedro, segundo ele próprio, era o ambiente da ilha. 

Observou-se durante a coleta das narrativas que se remetia sempre a questões 

familiares, ao convívio social de cada um. As narrativas coletadas eram sempre 

contadas com as expressões: “Minha mãe contou; meu pai contava; ouvi na casa do meu 

pai, eu vivi isso, meu amigo próximo”. Como é possível observar nesta narrativa do 

senhor Pedro Barros;  

A Sucuri e o pé de Babaçu 

O cara viu uma sucuri do lado do pé de babaçu e chamou o Salvador 

meu irmão, né!?  

- Ôh salvador, traz o machado aqui pra nois matar a “sucruiu”.  

E Salvador foi e levou o machado, o cara bateu no “sucruiu”, sucuri, 

ai o sucuri deu aquela volta na palmêra. Ele enrolou tanto que o 

palmito subiu e acho que ainda hoje ele vai subindo (risos) (Coletado 

em Outubro de 2017) 

 

 Observa-se que o narrador faz questão de ressaltar que o Salvador presente na história é 

irmão dele, esta é uma maneira de atestar que o contava de fato aconteceu. “A memória do 

indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe social, com a 

escola, com a igreja, com a profissão; enfim, com grupos de convívio e grupos de 

referência peculiares a esse indivíduo”, Como diria Bosi (1994, p.54) 

Oralidade: Definições e Teorias 

O teórico Paul Zumthor (1993), aponta a existência de sociedades orais distintas, 

classificando-as em três tipos de oralidade, a saber: a primária, secundária e mista. A 

oralidade primaria pertence a culturas totalmente desprovidas da escrita e que, portanto, 

fazem uso somente da “voz” ao se comunicar, sem registro escrito. Dentro da oralidade 

secundária, encontram-se os grupos nos quais a escrita causa interferência na oralidade 

da comunidade. Por fim, a oralidade mista, quando a escrita faz parte de determinada 

cultura, mas não influencia sobre as expressões orais.  

Em suas concepções, Walter Ong (1998), aponta uma divisão para as culturas 

orais apenas em duas vertentes, cultura oral primária e secundária. Cultura oral primária 

é aquela que se desenvolve sem qualquer interferência da escrita. Esse tipo de cultura 

pouco existiria hoje, restando, por exemplo, as tribos indígenas mais isoladas do Brasil. 

A cultura oral secundária seria a cultura contemporânea, centrada na tecnologia e na 
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escrita, nessas culturas, a oralidade é sustentada por meios midiáticos como telefone, 

televisão, meios que por mais que se estabeleçam o uso pela voz, mas que necessitam 

também da escrita. Para Ong, nos dias de hoje, quase inexiste uma cultura capaz de 

viver afastada dos efeitos da escrita.  

Não obstante, viver sob influência da escrita, não significa dizer que a oralidade 

perdeu sua primazia, seu valor. Para Ong (1998, p. 16) “a escrita, espacialização da 

palavra, amplia quase ilimitadamente a potencialidade da linguagem, reestrutura o 

pensamento”, desta forma, segundo o próprio Ong, seria a escrita um complemento do 

discurso oral, já para Derrida (1997), um suplemento. Entretanto, o que se vê hoje é 

uma clara valorização da escrita em detrimento da oralidade. 

Este desprestígio da oralidade perante a escrita, não condiz com o valor que de 

fato a primeira possui, servindo como fonte de comunicação entre muitas sociedades 

mundo afora, pois mesmo a inserção da escrita não extingue a necessidade da oralidade 

para os mais variados tipos de comunicação, seja pessoal, de saber ou cultural.  Para 

Ong: 

Na realidade, a linguagem é tão esmagadoramente oral que, de todas 

as milhares de línguas – talvez dezenas de milhares – faladas no curso 

da história humana, somente cerca de 106 tiveram submetidas a 

escrita num grau suficiente para produzir literatura – e a maioria 

jamais foi escrita. Das cerca de 3 mil línguas faladas hoje existentes, 

apenas aproximadamente 78 têm literatura. (ONG, 1998, p. 15) 

 

Os dados apresentados por Ong nos mostram o quanto a oralidade é útil à 

sociedade contemporânea, no entanto a escrita ainda é colocada como superior a 

oralidade por apresentar-se como fundamental nas principais comunidades da 

atualidade, as mais desenvolvidas, ficando as comunidades orais sem literatura escrita 

relegadas ao nível do preconceito, sendo apontadas como grupo iletrados. 

Não se pode negar a proximidade presente e constante entre a oralidade e a 

escrita, pois há uma primazia tanto pelo registro quanto pelo resgate da oralidade, 

valorizar a expressão oral, seja artística ou não, é também uma forma de compreender a 

caminhada do homem e suas manifestações. Sendo assim, “a oralidade básica da 

linguagem é constante”, Como diria Ong (1998, p. 15) 

A escrita pode se manifestar de diversas formas, na sociedade atual em meios 

diversos, impressos ou digitais, já a oralidade, essa continua sendo repassada da mesma 

forma desde que começou a existir, pela “VOZ”, assim mesmo, maiúscula, grande como 
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seu valor. A voz nos individualiza e ao mesmo tempo nos faz sociais. Como diz 

Zumthor; 

Ela [a voz] interpela o sujeito, o constitui e nele imprime a cifra de 

uma alteridade. Para aquele que produz o som, ela rompe uma 

clausura, libera de um limite que por aí revela, instauradora de uma 

ordem própria: desde que é vocalizado, todo objeto ganha para um 

sujeito, ao menos parcialmente, estatuto de símbolo. O ouvinte escuta, 

no silêncio de si mesmo, esta voz que vem de outra parte, ele a deixa 

ressoar em ondas, recolhe suas modificações, toda “argumentação” 

suspensa. Esta atenção se torna, no tempo de uma escuta, seu lugar, 

fora da língua, fora do corpo. (ZUMTHOR, 2010, p. 15) 

 

É certo que alguns meios eletrônicos permitem a transmissão da voz, expandem a 

oralidade, mas estes, retiram a presença do corpo, do cheiro, do sentimento, não sendo 

capazes de abarcar a oralidade em sua totalidade, em sua performance, como diria o 

próprio Zhumthor (2000). 

Não queremos aqui colocar em polos opostos oralidade e escrita. O que queremos 

é trazer à baila o valor da oralidade para os dias atuais, mesmo estando ela relegada a 

marginalidade e associada a sociedades menos desenvolvidas, iletradas. Trazer à tona, a 

principal a forma de transmissão da oralidade, o homem, o corpo, sua voz, deixada de 

lado com a ascensão da escrita. Segundo Ong (1998, p. 52) “Pelo fato de armazenar o 

conhecimento fora da mente, a escrita – e mais ainda a impressão tipográfica – deprecia 

as figuras do sábio ancião, repetidos do passado, em favor de descobridores mais jovens 

de algo novo”. Valorizar a oralidade e literatura produzida por ela traz das sombras a 

imagem do velho e de seu valor à sociedade, por isso, este trabalho buscou trabalhar 

com os mais velhos e suas memórias. 

A comunidade onde foi feita a pesquisa de campo, apesar de expor diversas 

histórias presentes em sua oralidade e ter transmitido sua história por mais cem anos 

através do oral, apresenta-se segundo o conceito de Ong como oralidade segunda, ou 

secundária, uma vez que a cultura escrita já está inserida na comunidade. Essa inserção 

se deu quando os primeiros vieram para a cidade trabalhar e depois estudar, fato que 

acontece até os dias atuais, o que acaba modificando o discurso e a identidade dos 

remanescentes locais da ilha, principalmente dos mais jovens. 

Literatura Oral 

A expressão “literatura oral” parece mesmo paradoxal para designar as expressões 

artísticas verbais orais, uma vez que “litera” (literatura, de litera em latim, letra do 

2100



 

 
 

alfabeto) leva-nos certamente a produção de escritos e evidencia caráter grafocêntrico 

das culturas letradas. A associação lógica de literatura a letra, escritos, acaba por negar 

aos povos que não detêm domínio da escrita o direito a literatura. 

Quanto à expressão literatura oral, Ong diz o seguinte: 

(....) a erudição produziu no passado conceitos monstruosos como 

“literatura oral”. Esse termo decididamente absurdo permanece em 

circulação hoje, até mesmo entre estudiosos cada vez mais plenamente 

conscientes de quão constrangedora se mostra nossa inabilidade para 

imaginar uma herança de materiais verbalmente organizados, exceto 

como alguma variante da escrita, mesmo quando nada têm a ver com 

ela. (ONG, 1998, p.20). 

Principal pesquisador da literatura oral brasileira, Câmara Cascudo em seu 

renomado livro “Literatura Oral no Brasil” traz a seguinte definição para o termo 

segundo seus estudos: 

O termo foi criado por Paul Sébillit no seu Literature Orale de la 

Haute- Bretagne, 1981, e reúne contos, lendas, mitos, adivinhações, 

provérbios, parlendas, cantos, orações, frases feitas tornadas 

tradicionais ou denunciando uma estória, enfim todas as 

manifestações culturais, de fundo literário, transmitidas por processos 

não-gráficos.(CASCUDO, 2006, p. 21). 
 

Os elementos apresentados por Cascudo (2006) como pertencentes à literatura 

oral fazem parte do cotidiano de todos nós, é impossível viver longe deste tipo de 

manifestação, e assim como nos acompanham, também acompanharam Cascudo desde 

sua infância: 

Todos sabiam contar estórias. Contavam à noite, devagar, com gestos 

de evocação e lindos desenhos mímicos com as mãos. (...). Não tinha 

conhecimento anterior para estabelecer confronto nem subalternizar 

umas das atividades sem serviço da outra, era o primeiro leite 

alimentar da minha literatura. Cantei, dancei, vivi, como todos os 

outros meninos sertanejos do meu tempo e vizinhanças, sem saber da 

existência de outro canto, outra dança, outra vida. ( CASCUDO, 2006, 

p. 14) 

 

A literatura oral como apresenta Cascudo (2006), está presente em nossas vidas 

desde muito cedo, desde “menino” como afirma o autor. Quem nunca ouviu uma 

história, uma lenda, um causo, quando era criança? 

O senhor Pedro Barros, nos agraciou com o a seguinte narrativa de sua infância: 

Pedra Grande e a Caixa do Divino 

Na pedra grande quando é de verão sempre a gente escuta a caixa do 

divino bater por lá e chega lá não é a divindade. É uma visão. Lá já 

alagou uma canoa que tinha o pessoal da divindade e morreu foi um 

ou foi dois que morreu lá, sabe!! É por isso que fez foi encantar, de 
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vez em quando é assim mais de verão a pessoa escuta bater a caixa e 

pensa que é a divindade, aí corre pra lá e quando chega num tem nada. 

Eu mesmo já ouvi uma vez, tava na ilha quando escutei. Aí nesse 

tempo eu era piquenu, ainda tinha minha mãe. Aí eu disse:  

- Mãe olha a divindade.  

Ela ficou assim e disse:  

- Não meu filho, aquilo é pessoal da divindade, os que morrêru, que se 

encantou que tão batendo na caixa do divino lá na pedra grande. 

Aí eu fiquei foi cum medo quando ela falou que não era a divindade. 

A gente fica assim meio sismado, assustado, mais eu lembro bem de 

ouvir tocar a caixa. (Coletada em Outubro de 2017) 

 

 Observa-se novamente que a história ocorre no seio familiar, o caso acontece 

entre o narrador e sua mãe, no tempo que ela ainda era criança, ou “piqueno”, como ele 

mesmo afirma 

Os elementos que compõem a literatura oral, são constantemente associados 

somente ao folclore, fazendo com que a riqueza cultural oral seja reduzida somente a 

este traço, não que o folclore seja pequeno, mas associar a literatura oral somente a esta 

face, a empobrece, esvazia e apequena seu valor perante a sociedade de forma geral. 

Segundo Cascudo: 

A literatura folclórica é totalmente popular, mas nem toda produção 

popular é folclórica. Afasta-a do folclore a contemporaneidade. (...). 

Natural é que uma produção que se popularizou seja folclórica quando 

se torne anônima, antiga, resistindo ao esquecimento e sempre citada 

num ou noutro meio denunciador da predileção ambiental. 

(CASCUDO 2006, p. 22-23) 

  

A oralidade esconde-se por trás da escrita, se ficar relegada somente ao folclore, 

perderá em parte seu brilho e continuará sendo vista como histórias para sorrir, 

“mentiras boas” de se ouvir, passatempo do dia, nunca como ensinamento de mundo, 

do nosso mundo.  

A literatura oral constrói-se a partir das vivências do povo de uma determinada 

região, agregando conhecimentos do seu ambiente e externos trazidos por imigrantes. A 

mescla dos povos no Brasil e suas variadas características contribuíram para uma 

formação vasta de nossa literatura oral. Para Cascudo: 

A literatura oral brasileira se compõe dos elementos trazidos pelas três 

raças para a memória e uso do povo atual. Indígenas, portugueses e 

africanos possuíam cantos, danças, estórias, lembranças guerreiras, 

mitos, cantigas de embalar, anedotas, poetas e cantores profissionais, 

uma já longa e espalhada admiração ao redor dos homens que sabiam 

falar e entoar. (CASCUDO, 2006, p. 28). 
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Em nossa pesquisa, com remanescentes quilombolas, pertencentes ao grupo dos 

africanos, como afirma Cascudo, constatou-se que um dos primeiros moradores 

constituiu união com uma índia Arara, pertencente ao grupo dos indígenas, soma-se a 

isso os brancos que vieram povoar a região no ano de 1868 e temos a mistura de dos 

três tipos de classes citados por Cascudo que ainda afirma: 

Não há povo que possua uma só cultura, entende-se por ela uma 

sobrevivência de conhecimentos gerais. [...] reunião de contos, 

fábulas, exemplos, brincadeiras, superstições alheias inteiramente ao 

cerimonial da tribo, além de lendas e contos etiológicos que 

pertencem ao mundo inteiro,adaptando-se às cores locais para efeitos 

divulgativos. (CASCUDO, 2006,p. 30). 

 

 Associado as três classes citadas por Cascudo, temos o ambiente: as matas da 

região norte tocantinense, o rio Araguaia e a magia das águas que tanto contribui para 

formação de lendas na região na Amazônica, como resultado desse conjunto dentro do 

imaginário popular, temos narrativas como a “A sucuri e o pé de babaçu”,  “A caixa do 

divino” já citadas aqui, além de “As arraias que viram rodero”, mais uma das narrativas 

que o senhor Pedro Barros nos relatou  

AS ARRAIAS QUE VIRAM RODERO  

Num tem as arraias que viram rôdero? Arraia grande, o cara que 

ia passando no canal grande, tem um canal que de verão só 

passa lá motor grande, mas era tempo de cheia e  aí o cara ia 

numa canoinha pequena, de remo mesmo, né!? e quando chegou 

no meio do canal, na pancada mesmo a canoa começou  a 

baixar, afundar mesmo no rio, a canoa parada e baixando, 

afundando. Aí ele ficou assim e pensou no rodeiro. Aí ele já 

tinha visto falar qui quando a pessoa sabe que era assim um 

rôdero, um bixo que tava puxando a canoa, pegava um facão e 

tacava no meio da canoa assim (gesto com as mãos pra indicar), 

aí a canoa subia.  

Aí assim ele fez, ele lembrô da história que um cara contou pra 

ele, aí pegou e enfio o facão no meio da canoa e a canoa subiu, 

subiu e ele remô nela cum força, nesse tempo era só no remo, 

hoje qui tem motô, então ele remô  e ele foi embora. O bixo que 

puxou ele era uma arraia que viro rôdero, ai puxa a canoa. A 

arraia quando vira rôdero já caiu o esporão, já caiu tudo, da 

quase o tamanho dum carro, e bicho muito grande qui da medo 

né?! (Coletada em Outubro de 2017) 

 

O canal citado na narrativa, é um estreito entre um pedral, obstáculo no meio do 

rio Araguaia por onde todos tem que passar quando estão descendo ou subindo o rio a 

caminho da ilha ou da cidade. Em meio a este caminho entre ilha do quilombo e a 
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cidade, nasceu mais uma história. “Elas (as histórias) nascem no coração e, 

poeticamente, circulando, se espalham por todos os sentidos, devaneando, gatiando, até 

chegar ao imaginário”, como diria Busatto (2006, p. 58-59); assim, ocorreu com o 

imaginário popular na Ilha de São Vicente. 

Durante as coletas, encontramos fontes riquíssimas de literatura oral, 

principalmente na representação das narrativas de causos e lendas. Utilizada 

frequentemente no dia-dia com o contar para as crianças e mesmo assim marginalizada 

pela literatura das elites letradas, o que faz com que a mesma seja afastada da escola ou 

como já citamos aqui, relegada e reduzida apenas ao folclore local. Como diria Zumthor 

(2000, p. 55) “literatura é uma das manifestações culturais da existência do homem”, 

faz-se necessário que a sociedade compreenda tal ato. 

Considerações finais 

Ao longo deste trabalho, buscou-se abordar a história do quilombo Ilha de São 

Vicente localizado em Araguatins-To, entender a história de um povo é passo 

importante para compreender sua literatura oral. Os Barros que vivem na ilha desde o 

ano de 1888 fizeram dela seu lar, do rio Araguaia sua via de transporte entre a ilha e a 

cidade de Araguatins, Essa relação se mostra na literatura produzida por eles, pois as 

mesmas apresentam narrativas de fatos acontecidos nas águas do rio que os cercam, 

talvez este seja o motivo de não aparecer narrativas que remetam a história africana e 

sim ribeirinha, a proximidade com água do vasto rio possibilitou esta vivência e a 

criação de sua literatura oral. 

A compreensão da literatura oral, possibilita entender a cultura e a memória de 

nosso povo. Relegado a sombra da escrita, a oralidade e sua literatura necessita ser posta 

a mostra como uma arte, a do contar, a do ouvir, do dizer de si e por que não, do outro 

que está a seu redor, de nossa sociedade, e nossa cultura, tão próxima e as vezes tão 

distante. Conhecer literatura oral, possibilita reconhecer o mundo a nosso redor. A 

“literatura oral possibilita ou externa uma maneira de interpretar o mundo bastante 

peculiar” Como nos diz Penalva (2002, p. 144) 

 Assim, este trabalho não busca sobrepor a literatura a escrita, o valor da segunda 

é claro, não sendo menor e nem maior, podem certamente coexistir juntas, cada uma 

com sua história e legado, o que buscou-se aqui foi mostrar a valor da literatura oral 

para nossa sociedade, pois, “entre o consumo [...] de um texto poético escrito e de um 
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texto transmitido oralmente, a diferença só reside na intensidade da presença”, como 

nos diria Zumthor (2000, p.69), basta apenas “abrir” os ouvidos para nossa sociedade, 

em especial os mais velhos, não apenas os olhos para nossos livros. 
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PSSICA, DE EDYR AUGUSTO: AMAZÔNIA LAISSE-FAIRE OU O RETORNO 

AO INFERNO VERDE? 

 

Alex Moreira (UFPA)1 

 
Resumo: Uma adolescente de 14 anos, após ter a intimidade exposta em um vídeo que circulou 

por celulares é expulsa de casa pelos pais e acaba sendo conduzida a uma trama vertiginosa de 

violências, as quais listam-se: abuso e prostituição infantil, narcotráfico, tráfico humano, 

corrupção política e policial e miséria social. Ao drama de Janalice, conectam-se o de Manoel 

Coutinho, imigrante angolano, que busca vingar a morte da jovem esposa assinada por “ratos-

d’água”, e o de Préa, garoto que após o assassinato do pai assume a liderança de um bando 

criminoso no Marajó (PA). A violência desenfreada narrada na obra pode levar o leitor mais 

incauto a inferir que a Amazônia é uma região infernal, primitiva, bárbara e incivilizada; cujo 

paradigma em torno das narrativas amazônicas se estabelece com Euclides da Cunha (1866-1909) 

nos escritos ensaísticos de À margem da história (1909) e que posteriormente passaram a 

integram a coletânea Um paraíso perdido: ensaios amazônicos (1976). Contudo, a história da 

região, desde a chegada dos primeiros europeus até os dias atuais, está marcada pelo assédio, 

principalmente, do capital. Com efeito, vista a partir do ponto de vista rentável, a Amazônia possui 

uma trajetória de perdas e danos (LOUREIRO, 2002) regida pelos mandos e desmandos do 

liberalismo econômico; o qual determina o destino da região a partir de ideias que desconsideram 

as especificidades dos habitantes da floresta tropical. Diante disso, o presente trabalho tem por 

objetivo expor como o enredo do romance de Edyr Augusto, Pssica (2015), está estruturalmente 

organizado no intuito de evidenciar a ligação entre os problemas individuais das personagens e 

os problemas históricos da Amazônia. Pois, a progressão da ação narrativa e do conflito dramático 

do romance acompanham a ampliação do espaço que parte do restrito, especificamente, a cidade 

de Belém, passando por Breves, Soure e Muaná (na ilha do Marajó), indo em direção à Pan-

Amazônia, precisamente, a cidade de Caiena, capital da Guiana Francesa. 

Palavras-chave: Pssica; Edyr Augusto; Amazônia; Literatura brasileira contemporânea.  

 

Introdução 

 O enredo de Pssica (2015), de Edyr Augusto2, expressão cujo sentido usado pela 

população paraense significa má-sorte, azar ou desejar agouro a uma outra pessoa, 

apresenta a seguinte trama narrativa: uma adolescente de 14 anos, após ter a intimidade 

exposta em um vídeo que circulou por celulares, é expulsa de casa pelos pais e acaba 

sendo conduzida a uma trama vertiginosa de violências, as quais listam-se: abuso e 

prostituição infantil, narcotráfico, tráfico humano, corrupção política e policial e quadro 

crônico de marginalização social. Ao drama da protagonista Janalice conectam-se o de 

Manoel Coutinho ou “Portuga”, imigrante angolano, que após um trágico assalto busca 

                                                           
1Doutorando em Letras (UFPA/PPGL), Mestre em Letras – Estudos Literários (UFPA). Contato: 

alex.smoreira15@gmail.com. 
2O Edyr Augusto nasceu e vive em Belém. O escritor já atuou como radialista, redator publicitário, autor 

de jingles e professor de jornalismo. São de sua autoria os romances: Os Éguas (1998), Moscow (2001), 

Casa de caba (2004), Selva concreta (2014) e Pssica (2015) e o livro de contos Um sol para cada um 

(2008). Algumas de suas obras foram traduzidas para o francês, inglês, inglês e espanhol. Em 2015, recebeu 

o prêmio Caméléon de melhor romance, na Université Jean Moulin Lyon 3, em Paris.  
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vingar a morte da jovem esposa assassinada por “ratos-d’água”, e o de Préa, garoto que 

assume a liderança de um bando criminoso na ilha de Marajó, depois de ter o pai 

brutalmente assassinado. Tanto Portuga, quanto Préa apaixonam-se à primeira vista por 

Janalice e violentamente empreendem esforços para livrá-la de uma rede de exploração 

sexual e de escravidão. 

  Quanto à construção do enredo do romance de Edyr Augusto, a obra está 

estruturalmente organizada no intuito de evidenciar a ligação entre os problemas 

individuais das personagens e os problemas históricos da Amazônia. Com efeito, a 

progressão da ação narrativa e do conflito dramático acompanham a ampliação do espaço 

que parte do restrito, especificamente, a cidade de Belém, passando por Breves, Soure e 

Muaná (na ilha do Marajó), indo em direção à Pan-Amazônia, precisamente, a cidade de 

Caiena, capital da Guiana Francesa. No romance tem-se a elaboração de uma dada 

realidade a partir de um ponto de vista que vislumbra a Amazônia como um espaço de 

conflitos, acentuando as diferenças entre as individualidades e a força inexorável do 

neoliberalismo. Desse cenário emerge parte das tensões existentes na sociedade brasileira 

contemporânea (tensões econômicas, de classe, de gênero, étnicas, de relações 

internacionais, etc.). Dado que recai sobre a questão da representação literária, conceito, 

que 

abrange desde a mimese até a representação política. Nada mais 

apropriado para os estudos que analisam o dado político no discurso 

literário e esse próprio discurso como ato político. O problema da 

representação apresenta-se como núcleo de problematizações como o 

conceito de literatura e o papel da literatura; a questão da alteridade; a 

violência brutal como elemento recorrente nas narrativas 

contemporâneas; a representação de grupos marginais (a mulher, o 

pobre, o negro, o bandido, o idoso, o louco) na literatura atual. Neste 

último caso, explora-se o duplo sentido mencionado: representação no 

texto (o marginal como narrador ou personagem); representação pelo 

texto (o autor como representante autorizado do seu grupo) (NUTO, 

2008, p. 184 [grifos do autor]).  

 

O conceito de literatura, intrínseco em Pssica, parte de uma visão de mundo 

contrária a qualquer forma de idealização e sacralização da própria literatura. Atualmente, 

a noção de literatura envolve um campo discursivo heterogêneo, o qual inclui gêneros 

híbridos, difíceis de classificar, cujo caráter testemunhal predomina como traço de 

composição. Vale frisar que o entrelaçamento de ficção e de confissão não é recente, a 
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novidade está no “surgimento de novas vozes autorais marginais procurando se afirmar 

como produtores de discurso literário” (NUTO, 2008, p. 184-185). 

Amazônia laissez-faire 

 Assinala-se que a história da região amazônica, desde a chegada dos primeiros 

europeus até os dias atuais, está marcada pelo assédio, principalmente, do capital. Com 

efeito, vista a partir do posto de vista rentável, a Amazônia possui uma trajetória de perdas 

e danos (LOUREIRO, 2002) regida pelos mandos e desmandos do liberalismo 

econômico; o qual determina o destino da região a partir de ideias que desconsideram as 

especificidades dos habitantes da floresta tropical. Não obstante, os projetos 

desenvolvimentistas, orquestrados pelos interesses do liberalismo e do neoliberalismo, 

têm afetado sobretudo as comunidades tradicionais, deslocando-as de seus espaços de 

convivências, de suas tradições e da sua história.  Esse deslocamento tem como 

consequência o surgimento e a intensificação de um grande número de contradições 

locais, gerando mais perdas e danos à Amazônia.  

De acordo com Ana Pizarro, no livro Amazônia: as vozes do rio (2012), o 

discurso racionalista europeu condicionou à Amazônia a três imagens: a fantasiosa (com 

monstros, canibais, amazonas, etc.); a demoníaca (na qual o mal se faz presente na selva) 

e a de tesouro a ser explorado (isto é, uma fonte de lucro e riquezas).  Este último discurso 

motivou a exploração dos recursos naturais da floresta, tornando-a a maior produtora e 

exportadora de matéria-prima para as indústrias nacionais e estrangeiras. Contudo, 

recentemente, a exploração do grande vale desenvolve-se de forma mais desenfreada. 

Seja como fonte de ouro, como em Serra Pelada, que serviu para pagar 

parte da dívida nacional, deixando na região apenas as reproduções das 

fotográficas que percorreram o mundo, mostrando a condição 

subumana do trabalho de homens no garimpo; seja como geradora de 

energia elétrica para exportar para outras regiões do Brasil e para os 

grandes projetos, que a consomem a preços subsidiados, enquanto o 

morador da região paga pela mesma energia um preço bem mais 

elevado; seja como última fronteira econômica para a qual milhões de 

brasileiros têm acorrido nas últimas décadas, com vistas a fugirem da 

persistente crise econômica do país, buscando na Amazônia um destino 

melhor (o que, infelizmente, poucos encontram) (LOUREIRO, 2002, p. 

107). 

 

As tentativas de modernização, por meio da industrialização da região – a qual 

preteritamente foi concebida como primitiva, incivilizada e bárbara – têm causado mais 

contradições; pois são poucos os que conseguem ascender socialmente. Soma-se a isso, a 
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política crônica de abandono do Estado às classes mais pobres, transformando a 

Amazônia desde as últimas décadas do século XIX em um espaço onde confluem os 

conflitos pela terra, a miséria urbana e rural, o desperdício de recursos naturais, a 

violência contra as comunidades indígenas, a poluição ambiental, o império do 

narcotráfico, o avanço predatório do agronegócio, etc. 

Em A invenção da Amazônia (1994), Neide Gondim estabelece a máxima na 

qual a Amazônia não foi descoberta e muito menos construída; na verdade, trata-se de 

uma invenção que envolve a historiografia grego-romana, a mitologia indiana, o 

imaginário medieval e parte da mentalidade expansionista-mercantilista europeia, cujos 

discursos sustentavam a dominação e a exploração da grande floresta. Além desses dados, 

pode-se incluir nesse bojo da invenção das terras do novo mundo, a ficção literária. 

Notoriamente, sabe-se que o gênero romance, ao longo dos séculos XVIII e XIX, será um 

dos principais divulgadores da ficção; assim como, será também um importante veículo 

de divulgação de valores e ideias.  

Os dados mencionados anteriormente corroboraram em minha compreensão do 

romance de Edyr Augusto, levando-me a considerar a personagem Janalice como um 

símbolo representativo da história da Amazônia, pois, tanto a personagem quanto a região 

foram desgrenhadas, amassadas, espancadas, violadas e prostituídas pelo capital 

cumprindo o laissez-faire3 (deixar fazer) do neoliberalismo econômico (contudo, essa 

discussão precisa ser desenvolvida em outro momento). Os fatos que me conduziram a 

esse entendimento foram a própria tessitura do romance e a lição do eterno mestre 

Antonio Candido, para o qual a leitura da obra literária deve ser dialogicamente íntegra, 

fundindo texto e contexto. Com efeito, o que não falta é contexto à urdidura de Pssica.  

Romance policial contemporâneo e ficção amazônica em Pssica 

 1) Começo apontando as primeiras considerações acerca do livro feitas em blogs 

e as críticas publicadas em periódicos, as quais filiam o livro de Edyr Augusto ao romance 

                                                           
3 A expressão de origem francesa laissez-faire está diretamente relacionada ao liberalismo econômico, cuja 

ideia central apregoa a liberdade do mercado financeiro longe de interferências governamentais. O termo é 

um desmembramento do provérbio francês laissez faire, laissez aller, laissez passer, significando em 

português: “deixar fazer, deixar ir e deixar passar”. De acordo com E. D. Peters o neoliberalismo é baseado 

na liberdade e na propriedade privada de indivíduos que procuram maximizar suas preferências. Isto é, 

Peters considera que, no neoliberalismo, “a liberdade individual é sinônimo de liberdade econômica, porque 

dela decorre todo o resto” (PAULANI, 1999, p.  123). Contudo, nesse ponto mora o perigo: o 

neoliberalismo cria máscaras para a abertura econômica sem limites, a defesa do Estado mínimo, a 

desregulamentação, etc., desprezando valores humanos universais e consolidando a inexorabilidade da 

sociedade de mercado.  
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policial contemporâneo – enquadramento corretíssimo4 – e a aproximam da ficção 

brutalista de Rubem Fonseca, sobretudo porque o livro de Edyr Augusto possui uma 

escrita de ritmo frenético e ágil, os diálogos das personagens estão fundidos ao ato 

enunciativo do narrador e ao discurso indireto livre, e a verossimilhança da narrativa é 

mantida pelo uso dos traços linguísticos das localidades por onde transitam os 

protagonistas e pelo abuso das paixões, do sexo e da violência (o sangue humano jorra 

aos borbotões nas páginas do livro): 

Já passava das duas da manhã quando, silenciosamente, amarraram a 

rabeta em um toco e chegaram ao Portuga. Pitico bateu na porta. Seu 

irmão, Índio, ficou atrás. Uma mulher perguntou quem era. Tô 

precisando de um quilo de açúcar, comadre! É madrugada, tá fechado! 

Por favor, é uma emergência! Abriu uma fresta. Entraram com tudo. 

Cala a boca e dá o serviço! Manoel! Ela grita e leva uma coronhada que 

lhe abre um rasgo no supercílio. Do segundo andar, um tiro. Índio grita 

e caí. O filho da puta me acertou, caralho! Puta que pariu, vaza, vaza, 

porra! Eles atiram na direção da escada enquanto Preá carrega Índio e 

Pitico carrega a mulher como escudo. Saem correndo. Mais tiros no seu 

encalço. Na rabeta, ao largo, Índio geme, estrebuchando. Pitico o 

abraça. Mano, tu não vai morrer. Não vou deixar. O filho da puta me 

acertou! Olha o rombo. Isso foi fuzil! Índio foi se engasgando com 

sangue e tombou. Mano, não morre! E agora, meu Deus?! Vou voltar 

pra matar esse desgraçado. E tu, mulher, tu vai morrer. Vai morrer 

devagar como meu mano morreu. Tu vai sofrer. Não faz isso, não. Não 

me mata, pelo amor de Deus! Preá, dá aí esse terçado. Não faz maldade, 

não. Não me mata, por favor. Pitico desfere um golpe e decepa a mão. 

Ela grita, se curva, tenta se jogar da rabeta. Pitico não deixa. Vai morrer, 

filha da puta, sofrendo. Agora ele corta o pé. Ela grita. Vai, Preá. Tá 

gelado, porra? Vamos, caralho! Sem paciência, ele enfia o terçado no 

bucho da mulher, que já não se mexe. E a decapita em uns cinco golpes. 

Joga fora a cabeça. O corpo. Está todo ensanguentado. Senta na proa e 

fica assim até voltarem. Preá, o Portuga vem aí atrás da gente. Vaza, 

some por uns tempos. Eu me cuido. Quero que ele venha porque eu vou 

me vingar (AUGUSTO, 2015, p. 13-14). 

 

Acerca da técnica ficcional da obra, observo em partes sua filiação à ficção 

desenvolvida no Brasil durante as décadas de 1960 e 1970; conforme o ensaio A nova 

narrativa, de Antonio Candido, o desdobramento das fronteiras em alguns gêneros 

literários torna-os indefiníveis, os quais incorporaram “técnicas e linguagens nunca 

dantes imaginadas dentro de suas fronteiras” (CANDIDO, 1989, p. 209), resultando em:  

... romances que mais parecem reportagens; contos que não se 

distinguem de poemas ou crônicas, semeados de sinais e 

fotomontagens; autobiografias com tonalidade e técnica de romance; 

                                                           
4 Ver o estudo de Fernanda Massi, O romance policial do século XXI: manutenção, transgressão e 

inovação do gênero (2011). 
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narrativas que são cenas de teatro; textos feitos com a justaposição de 

recortes, documentos, lembranças, reflexões de toda a sorte. A ficção 

recebe na carne mais sensível o impacto do boom jornalístico moderno, 

do espantoso incremento de revistas e pequenos semanários, da 

propaganda, da televisão, das vanguardas poéticas que atuam desde o 

fim dos anos [19]50... (CANDIDO, 1989, p. 209-210). 

 

Na leitura de Pssica, o leitor deve atentar para os pormenores da construção da 

narrativa, isto é, a desestruturação psicológica e econômica (ou a destruição da dimensão 

pessoal e íntima) das personagens está, direta e indiretamente, envolvida nos torneios de 

poder da gente graúda: Janalice após o sequestro é vendida para realizar os desejos 

sexuais de Zé Elídio (homem rico, de origem não revelada, mas, provavelmente, trata-se 

de um deputado), Portuga tem seu pequeno e próspero comércio assaltado por “ratos-

d’água”, bando criminoso controlado, financiado e protegido por políticos e pelos grandes 

comerciantes locais. O leitor deve, também, reconhecer, que, apesar da presença do 

narrador onisciente, a narrativa abre espaço para a voz das personagens, sobretudo, pelo 

uso de gírias, palavrões, da ruptura das distinções entre a fala e a escrita e a veemência 

do ritmo alucinante da matéria narrada – coerente com a violência brutal do mundo do 

crime, da prostituição e do tráfico. Considero que o narrador, ao focalizar as experiências 

subjetivas das personagens, não as desatrela do contexto social, político, econômico e 

histórico que as cercam. Entre os extremos da vida de uma adolescente traficada, drogada 

e prostituída; de um jovem maturado na criminalidade e de um imigrante remediado 

financeiramente a partir de seu trabalho, em uma região onde se somam os piores índices 

de desenvolvimento humano do país, encontra-se a brutalidade de uma realidade 

marginal, que, de um lado “assume seu desgarramento contemporâneo” 

(SCHØLLHAMMER, 2009, p. 15), de outro, a desgraça das pequenas histórias coletadas 

do cotidiano da gente miúda, anônima e invisível dos grandes centros urbanos,  das 

veredas de rios e florestas da Amazônia, e, por outro lado, os obscuros, obscenos e cruéis 

meandros dos detentores de poder e dinheiro para a manutenção do status quo. 

A obra apropria-se de algumas estratégias do romance policial contemporâneo: as 

referências espaciais e temporais são contemporâneas, evidenciando a atualidade do 

enredo; a tecnologia é um recurso recorrente na vida das personagens (celulares, redes 

sociais e internet), além disso, “os romances policiais contemporâneos têm a ‘malícia’ da 

modernidade, que inclui os subornos financeiros, as chantagens (emocionais, 

hierárquicas, sexuais), as relações sexuais descompromissadas e explícitas, as 
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‘sacanagens’, enfim, elementos do mundo real, ao qual o leitor pertence” (MASSI, 2011, 

p. 59). Alguns elementos do romance policial tradicional são mantidos em Pssica, por 

exemplo, o detetive (Amadeu, policial aposentado); contudo, este personagem fracassa 

na tentativa de descobrir o paradeiro de Janalice, pois, o imbricamento da rede criminosa 

que sequestra a adolescente coliga perspicazes políticos corruptos (prefeito e vereadores 

de uma das cidades onde se passa a narrativa), policiais desonestos, narcotraficantes, 

comerciantes, garimpeiros e ratos-d’água (piratas que agem violentamente nos rios do 

arquipélago do Marajó)5; situação que distancia a obra de Edyr Augusto do romance 

policial tradicional, haja vista não termos um criminoso central, porém uma organização 

criminosa. Outro dado distintivo é a ausência do mistério e do suspense sobre as 

motivações dos crimes, as quais são explícitas em Pssica: o desejo por poder, dinheiro, 

vingança e sexo.  

2) Penso Pssica como um romance cuja função descortina os brásis existentes 

dentro do Brasil, tendo em vista que o gênero romance ainda é no século XXI um 

instrumento de descoberta e interpretação do país, uma vez que a ficção, principalmente 

por meio do romance, consolidou-se como um importante instrumento de descoberta e 

interpretação da realidade nacional. Com efeito, o fato de o romance ser o mais irregular 

e universal dos gêneros, isto é, “um gênero eminentemente aberto, pouco redutível às 

receitas” (CANDIDO, 2012, p. 429) clássicas; isso possibilitou aos escritores a 

elaboração consciente da realidade humana e a incrementação paulatina da matéria 

romanesca e das técnicas narrativas. Devido a essa plasticidade, a ficção brasileira 

incorporou em sua urdidura temas que versavam (direta e indiretamente) sobre a história, 

a economia, a política, a moral, a ética e a sociedade do país. Sendo assim, as composições 

literárias ficcionais (romances, novelas, contos, peças teatrais) amalgamavam em sua 

tessitura, de um lado a fantasia e do outro o documentário, sustentando assim a viga da 

verossimilhança. O verossímil nas narrativas literárias ficcionais foi obtido justamente 

pelo ajustamento íntegro entre a forma literária e os problemas humanos que têm sido 

expressados pela ficção literária.  

                                                           
5 Isto é: “A galera que mandava no Marajó. Vereadores, prefeitos, atravessadores, ratos-d’água, 

fazendeiros. A fina flor do crime reunida. Aqui e ali, com seus capangas, namoradas, alguns com a família, 

amesandados e se divertindo (...). Só os chefes. Mesa grande. Travessas cheias de cocaína à disposição” 

(AUGUSTO, 2015, p. 53). 
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No Brasil, segundo Antonio Candido (2012), o romance do século XIX “elaborou 

a realidade graças ao ponto de vista, à posição intelectual e afetiva que norteou todo o 

Romantismo, a saber, o Nacionalismo literário”. No intuito de descrever a nação e os 

brasileiros, os romancistas e demais prosadores escreveram sobre lugares, cenas, fatos e 

costumes do Brasil numa ânsia topográfica de apalpar o país. Destaca-se que apesar das 

transformações e mudanças temáticas, ao longo do tempo, o desenvolvimento do romance 

brasileiro evidencia o quanto a literatura teve consciência do seu papel na construção de 

uma visão do país.  

Por isso mesmo, pode-se conceber os ficcionistas do passado e do presente como 

intérpretes do Brasil, justamente por meio de narrativas. Desde o século XIX até à 

contemporaneidade, eles têm apresentado à sociedade letrada brasileira “interpretações 

originais da nação e dos brasileiros” (SANTIAGO, 2009, p. 19). Seguindo a forma como 

a ficção mapeou o Brasil a partir do século XIX, considera-se que o romance de temática 

amazônica possui um forte caráter histórico, pois muitas obras cujo enredo tem a região 

como tema, tecnicamente, constroem uma ficção crível na qual a veracidade amarra-se a 

fatos da história da Amazônia. Consequentemente, a literatura romanceada local, ao 

incorporar fatos e figuras históricas à tessitura narrativa, predominantemente, apresenta e 

representa os problemas do espaço amazônico.  

Por se tratar de um importante ecossistema do planeta, a Amazônia despertou 

imenso fascínio nos primeiros homens que tentaram desbravar os seus rios e matas. A 

imensa floresta passou por processos de “descoberta” que se traduzem em diversos 

discursos, cujos desdobramentos em vários gêneros literários expõem não só o processo 

de formação da região, mas do próprio país. Sabe-se que a história política da região 

acumula muitos casos de abandono das classes menos favorecidas pelo Estado brasileiro, 

os principais projetos de tentativa de modernização eram ideias deslocadas da realidade 

da floresta, por não contemplarem a sociedade e as singularidades do homem amazônico. 

Todavia, antes mesmo dos grandes projetos, esse território sofreu com os choques 

de interesses sobre seus recursos naturais, cita-se como exemplo a dizimação de várias 

tribos indígenas opositoras dos interesses mercantilistas dos exploradores europeus. O 

poema Muhuraída (1875), de Henrique João Wilkens, tido como a obra fundadora da 
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literatura amazônica6 na tradição literária brasileira, ficcionaliza a dizimação da tribo de 

índios Mura durante o Brasil colônia. Acerca da inserção da Amazônia na tradição 

literária nacional, Márcio Souza (1977) argumenta que o poema épico de Henrique João 

Wilkens e o Diário da Viagem filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, 

Mato Grosso e Cuiabá, de Alexandre Ferreira Rodrigues, são inauguradores de uma 

forma de expressão sobre a Amazônia cuja base é mercantilista e colonialista, a qual tinha 

como único objetivo o domínio do grande vale. 

É lugar-comum a informação que o romance brasileiro e por extensão o de 

temática amazônica são herdeiros dos romances europeus, contudo, a ficção romanceada 

amazônica é tributária de outros gêneros cultivados por europeus que se aventuraram no 

novo mundo e escreveram relatos técnicos, cartas e crônicas de viagem. Esses textos de 

forte caráter descritivo e informativo forneciam dados, principalmente, sobre a paisagem, 

a topografia, as populações e as culturas por aqui encontradas. De forte caráter 

documental e histórico, esses escritos, atualmente, são importantes ferramentas para se 

recontar a história da Amazônia, porém, neles, é possível observar como a ficção calcada 

no imaginário europeu medieval ajudou a erigir uma visão acerca da região amazônica.  

A visão dicotômica da floresta, ora enxergada como paraíso perdido, ora como 

inferno verde, colaborou sobremaneira para o éthos ficcional do romance amazônico. 

Conforme a hipótese de Neide Gondim, no processo de formação da Amazônia, 

principalmente durante o século XIX, os males antigos misturaram-se aos novos males 

reforçando o imaginário sobre a região. E esse imaginário inventado pelos autores 

modernos de ficção assemelha-se ao dos primeiros viajantes. Todavia, nesse processo de 

retomada dos primeiros relatos de viagem empreendida pela ficção romanesca, se tem um 

jogo de recuperação e de subversão, o qual renova e mantêm um certo modus operandi 

da fabulação em torno do espaço amazônico. 

                                                           
6 Entre os textos literários que fundaram uma tradição literária na Amazônia tem-se o citado Muhuraída 

(1785), de Henrique João Wilkens, e os poemas de Bento Figueiredo Tenreiro Aranha, ambos datando do 

século XVIII. No século XIX, tem-se o romance indianista Simá (1857), de Lourenço da Silva Araújo 

Amazonas, e Os selvagens (1875), de Francisco Gomes de Amorim. De Acordo com Allison Leão (2011, 

p. 50) “são livros que detêm sobremaneira nos embates sociais que se dão na Amazônia – a colonização e 

a cabanagem, respectivamente”. A essa lista de obras inclui-se a prosa de ficção de Marques de Carvalho, 

autor de uma volumosa produção narrativa, sua principal obra é o livro Hortência (1888), e os canônicos 

Inglês de Sousa e José Veríssimo, que completam o quadro de escritores durante o século XIX que 

contribuíram para a formação de uma tradição literária na Amazônia.   
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Na maioria das vezes, nos romances, a manutenção de discursos anteriores à 

“descoberta” da região, e que ajudaram a construir mitos7 identificadores do espaço 

amazônico, justificam-se porque permitem vislumbrar a mentalidade e o imaginário de 

personagens e narradores diante do grande vale. As pesquisas já mencionadas de Neide 

Gondim e de Ana Pizarro, apesar de temporalmente distantes uma da outra, 

complementam-se a partir do momento no qual mostram como cartas, relatórios de 

cientistas, crônicas de viagens e informes de missionários colaboraram discursivamente 

para a fundação de uma imagem do território amazônico.  

Destaca-se que, apesar de não focalizar a ficção, Ana Pizarro (2012) coloca em 

evidência como os discursos orais e escritos surgidos na Amazônia têm pensado a região, 

uma vez que:  

Ela tem sido pensada, em nível internacional, através de imagens 

transmitidas pelo ideário ocidental, europeu, sobre o que eles entendem 

ser sua natureza, ou, em outras palavras, sobre o lugar que a Amazônia 

ocupou na sua experiência, imagem que foi ratificada em diversos 

textos: crônicas, relatos de viajantes, relatórios de cientistas, informes 

de missionários. Somente no final do século 19, foram recuperadas as 

linguagens que deram pluralidade ao discurso amazônico, de forma que 

hoje já podemos escutar vozes distintas (PIZARRO, 2012, p. 31). 

  

Uma nova perspectiva sobre a região surgiu, conforme menciona Pizarro, apenas 

no século XIX quando foram escritas e publicadas a prosa de ficção e os primeiros 

romances, instaurando, desse modo, novos discursos e formas de representação do espaço 

e das gentes da Amazônia. A prosa de ficção do século XIX foi ficcionalizando e criando 

novos mitos amazônicos condicionados aos anseios do capitalismo e da ascendente 

burguesia, principalmente, com o desenvolvimento da economia gomífera, pois o ciclo 

da borracha e suas contradições “marcam de forma indelével a maneira de expressar a 

região” (SOUZA, 1977, p. 111). 

A exploração da borracha deixou feridas marcantes na Amazônia, o seringueiro 

foi uma figura que sofreu incontáveis violências na sua luta pela terra e contra a terra. 

Essa figura estará presente em narrativas como A selva (1901), do português Ferreira de 

Castro (1898-1974); Inferno verde (1908), de Alberto Rangel (1871-1945); Os seringais 

                                                           
7 Entre os mitos fundacionais amazônicos, historicamente construídos, pode-se listar: a grandeza territorial 

da região; a opulência da fauna e da flora; a extrema produtividade vegetal, fluvial e mineral da região; um 

espaço despovoado, primitivo, incivilizado e selvagem; os povos autóctones (indígenas, caboclos e 

ribeirinhos) recorrentemente são taxados como preguiçosos, etc. Desse modo, a Amazônia nasce vinculada 

aos apetites mercantilistas da metrópole portuguesa.   
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(1914), de Mário Guedes; Terra de Icamiaba (1931), de Abguar Bastos (1904-1995); 

Coronel de Barranco (1970), de Cláudio Araújo Lima (1908-1978), e tantas outras 

obras. Todavia, o paradigma em torno das narrativas amazônicas se estabelece com 

Euclides da Cunha (1866-1909), nos escritos ensaísticos de À margem da história 

(1909), e que posteriormente passaram a integrar a coletânea Um paraíso perdido: 

ensaios amazônicos (1976). Para Marlí Furtado (2013), a partir de Euclides da Cunha 

formou-se uma tradição, apesar de retrógrada à construção narrativa de Inglês de Sousa, 

de romancistas epígonos do estilo e do modelo de denúncia social empreendida pelo autor 

de Os sertões.  

Porém, em fins do século XX, alguns romancistas como Dalcídio Jurandir (1909-

1979), Márcio Souza e Milton Hatoum rompem técnica e estilisticamente com o modelo 

euclidiano de representação da Amazônia, afastando-se sumariamente suas obras da 

tradição narrativa ficcional, na qual a grande floresta prefigurava cindida entre a visão 

edênica e a infernista. 

A violência desenfreada narrada em Pssica pode levar o leitor mais incauto a 

inferir anacronicamente que a Amazônia é uma região infernal, primitiva, bárbara e 

incivilizada. Contudo, o amálgama do tema e da forma ficcional no livro de Edyr Augusto 

desconstrói tal discurso.  As antinomias do espaço e das ações das personagens resultam 

de um ponto de vista que enxerga a ligação direta dos problemas individuais dos 

habitantes da região aos problemas históricos do grande vale. A presente ficção denuncia 

a ação inexorável do laisse-faire neoliberalista no território amazônico: a liberdade 

individual é subtraída, a vida humana torna-se mais um produto comercializado na 

sociedade de consumo, o Estado desregulamentado é incapaz de intervir nos conflitos, a 

voracidade do acúmulo de capital sente-se livre para desprezar valores humanos 

considerados universais, etc.  

A progressão da ação narrativa e do conflito dramático do romance acompanham 

a ampliação do espaço saindo da Amazônia brasileira (representada pela capital paraense 

e por cidades da ilha de Marajó e chegando à Pan-Amazônia (representada pela a cidade 

de Caiena, capital da Guiana Francesa). O deslocamento espacial na narrativa pode 

remeter também à existência de dois sistemas socioculturais distintos coexistentes no 

Brasil: um mundo urbano, baseado na cultura letrada e citadina, e um mundo rural 

organizado atualmente, em partes, pela oralidade e pela tradição de hábitos e costumes 
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(GIL, 2013). Nesse trânsito espacial, o enredo da obra descortina a presença das mesmas 

mazelas (violência, miséria, crueldade, tráfico, prostituição, consumismo, tenebrosos 

desejos de poder, etc.) nos dois sistemas, descaracterizando-as como peculiares de um ou 

outro sistema, mas concebendo-as como primícias de uma sociedade-monstro8 neoliberal. 

As monstruosidades do neoliberalismo transformam Janalice, Portuga e Préa em 

protagonistas fracassados diante da vida devido às crueldades que viveram, pois todos 

foram achacados por outros personagens. Por mais que se esforcem para acabar com seus 

dramas e insucessos, sempre fracassam em meio ao emaranhado de inimigos tentaculares. 

A profusão de crueldades, segundo Regina Dalcastagnè (2001, p. 116), integra a narrativa 

contemporânea, haja vista que o “espaço da ficção, hoje, é tão ou mais traiçoeiro que o 

da realidade. Não há a intenção de consolar ninguém, tampouco de estabelecer verdades 

definitivas ou lições de vida”. É evidente que o ponto de vista do narrador busca 

enquadrar imagens da vida humana marcadas pela negatividade, frustração e 

incapacidades de controlar a própria existência.  

Acerca dos recursos narrativos da obra, Edyr Augusto situa sua narrativa entre os 

narradores descentrados da literatura brasileira contemporânea; pois, de acordo com 

Jaime Ginzburg, haveria na contemporaneidade:  

[...] uma presença recorrente de narradores descentrados. O centro, 

nesse caso, é entendido como um conjunto de campos dominantes na 

história social – a política conservadora, a cultura patriarcal, o 

autoritarismo de Estado, a repressão continuada, a defesa de ideologias 

voltadas para o machismo, o racismo, a pureza étnica, a 

heteronormatividade, a desigualdade, entre outros. O descentramento 

seria compreendido como um conjunto de forças voltadas contra a 

exclusão social, política e econômica (GINZBURG, 2012, p. 201). 

  

A denúncia e o combate às forças de exclusão e alienação são essenciais em um 

país que historicamente as nutriu. Focalizando o histórico da região amazônica, a 

exclusão, a exploração e a alienação tornam-se ainda mais vorazes, pois o lastro do real 

conjuga-se ao hiper-realismo das cenas mostradas: 

As meninas entram em fila, nuas, enfeitadas por colares. Há uma 

vibração no recinto. Elas param e ficam expostas. Barrão toma a 

palavra. Meus queridos, elas são suas. Naquela direção, há três quartos 

                                                           
8 Segundo Jean-Claude Guillebaud, a expressão sociedade-monstro foi usada algumas vezes por 

historiadores e antropólogos para “qualificar as formas sociais criadas pelos dois totalitarismos do século 

XX. Eles se referiam às formas sociais monstruosas que essas sociedades haviam produzido (extermínio, 

deportações em massa, racismo radical, destituição do humano, etc.). Ninguém pode descartar o 

reaparecimento dessas ‘sociedades-monstros’ na atualidade” (GUILLEBAUD, 2015, p. 24). 

2117



 

 
 

com boas camas e muita camisinha. Fodam muito! São meninas novas, 

com o xiri apertado, cheirando a leite. Algumas ainda são cabaço! 

Sabem quanto custa um cabaço? Sabem? Não vou dizer quem é cabaço 

e quem não é. Descubram. Mas, antes de liberar geral, Phillipe vai 

mostrar a tração da noite. Cheirando a leite. Trazida de Belém pelo Zé 

Elídio. Preparada pelo Zé para ser uma foda especial. Phillipe, por 

favor, mande entrar. Quando Jane entrou naquela sala, um arrepio 

passou em sua coluna. Sentia como se estivesse em uma jaula de feras 

famintas, babando por seu corpo. A bebida despertou algo, lá no seu 

fundo que não sabia que existia. Houve um urro de satisfação. Alguns 

levantaram antes do tempo e foram contidos. Branquinha, certinha, com 

seios grandes e uma boceta raspadinha, era o grande troféu da noite. 

Barrão disse: o nome dela é Jane e, se vocês me permitem, o dono da 

festa será o primeiro a provar. Depois de mim, façam seus lances. 

Vamos foder! Está liberado! (AUGUSTO, 2015, p. 55). 

 

As sucessivas brutalidades vão esfacelando a individualidade da jovem; 

estilisticamente, esse esfacelamento manifesta-se no sutil abandono do narrador à 

perspectiva de Janalice. Ao final do livro, não é mais possível acessar a subjetividade da 

personagem, sobretudo porque os traumas e agressões fraturam a adolescente, tornando-

a incapaz de lembrar do seu passado e de sua identidade. A desgrenhada e desconhecida 

Jane – abrigada no consulado brasileiro na Guiana Francesa – é um fantasma, isto é, o 

que sobra são restos mínimos de Janalice (qualquer semelhança da personagem com o 

processo de exploração da Amazônia não é mera coincidência). Outro dado que merece 

destaque em Pssica é o problema da representação do outro associado à violência e às 

suas formas mais brutais. Os escritores brasileiros contemporâneos, de certa maneira, 

possuem uma obsessão pela violência; o close que obras como Cidade de Deus, de Paulo 

Lins, Estação Caramdiru, de Dráuzio Varela, Capão Pecado, de Ferréz, e tantas outras, 

parecem desnovelar o fio de Ariadne das consequências, às vezes inimagináveis, dos 

efeitos do neoliberalismo nas sociedades brasileiras. Tal tarefa revela o senso de 

responsabilidade e de denúncia dos escritores, ao pintar com vermelho sangue suas 

narrativas. Ao deparar-se com essas obras, o leitor deve atentar que a degeneração de 

crianças, adolescentes, mulheres, homens e idosos em recorrentes cenas de crueldade não 

tem por fim banalizar ou espetacularizar a violência e a brutalidade, como a nossa 

sociedade da cultura imagética está fazendo, quando imagens de violações sexuais, 

acidentes de trânsito, assassinatos, e muitos outros horrores são compartilhadas no 

WhatsApp, Facebook e outras redes sociais da internet. 
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Retornando ao destino trágico de Janalice, o romance implicitamente deixa uma 

pergunta ao leitor: qual é a sua sensação diante das imagens hiper-realistas de violência 

sexual sofridas por Janalice? Colocando em outros termos, a mesma pergunta ficaria 

assim: as situações-limites da vida social, a obsessão enfática do narrador por cenas de 

sexo explícito, a desumana marginalização e exclusão de pessoas na contemporaneidade 

e os objetivos e extremos recortes da torpeza humana, causaram-lhe estranhamento ou 

satisfizeram seu voyeurismo mórbido? Se o seu voyeurismo mórbido foi satisfeito, caro 

leitor (a), você aumentou a má-sorte da personagem.   

Para finalizar, considero que o romance apresenta aos leitores, mais do que uma 

tragédia, mas ficcionalmente apresenta um panorama das ameaças às populações e à 

própria existência da região amazônica – a qual desde o século XVI é maculada por um 

azar, isto é, uma pssica. 
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NEGRITUDE E POÉTICA EM “CACHAÇA”, DE BRUNO DE 

MENEZES 

Edvaldo Santos Pereira (UFPA)1 

Resumo: Em abordagem sobre a negritude, pela expressão da memória de remanescentes 
africanos, a poética de Bruno de Menezes, poeta paraense, traz a figura do negro na luta para se 

inserir na sociedade de Belém, marcada pela hegemonia da cultura europeia. Embora distante da 

manifestação em prol da negritude, iniciada em Paris por estudantes negros de colônias francesas, 
Bruno de Menezes mostra o negro em semelhante busca, contrapondo-se aos atributos do 

colonialismo etnocêntrico imposto aos países latino-americanos. Como narrativa memorialística 

de traços identitários afro-americanizados, propõe-se aqui a análise do poema “Cachaça”, com 
focalização na resistência do negro contra o poder do senhorio. 

Palavras-chave: Negro; Negritude; Identidade; Memória; Poder 

 

Apresentação 

A partir de uma análise do poema “Cachaça”, com temática acerca da negritude 

como forma de expressão de uma memória africana guardada pelos remanescentes dos 

negros que foram trazidos ao Brasil do século XVI ao século XIX, este trabalho traz, pela 

poética de Bruno de Menezes, poeta paraense, a figura do negro e dos afrodescendentes, 

na luta diária para se inserir na sociedade de Belém, maior metrópole da Amazônia no 

início do século XX, marcada pela hegemonia da cultura europeia, que se manteve como 

cultura primordial, já que a organização política e social firmava-se sob os mesmos 

princípios e valores cultivados pelo colonizador. 

Ainda que distante geograficamente da manifestação em prol da negritude, iniciada 

em Paris pelos estudantes negros de colônias francesas, como forma de colocar à mostra 

as culturas africanas dispersas pelo mundo, sobretudo pelos países americanos, a 

expressão poética de Bruno de Menezes traz a figura do negro e afrodescendentes, em 

semelhante busca, contrapondo-se aos atributos de um colonialismo etnocêntrico imposto 

aos países latino-americanos. 

Nessa luta, a cultura europeia não conseguiu se sobrepor de forma a extinguir traços 

identitários das culturas de uma variedade de etnias africanas, trazidas para a América 

como mão-de-obra escrava, e sob essa condição permaneceram por três séculos, até o 

momento da abolição de uma escravatura que, mesmo instituída sob os efeitos legais, 

ainda continuou velada nas ações de grande parte do povo e até mesmo na prática 

repressora do Estado. 

                                                             
1 Graduado em Psicologia e Letras (UFPA), Mestre em Estudos Literários (UFPA). 

Contato: pereira.edvaldo56@gmail.com 
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Como narrativa memorialística de uma identidade afro-americanizada, propõe-se 

aqui a análise do poema “Cachaça”, com focalização na resistência do negro, em sua luta 

contra o poder do senhorio. No poema, é possível perceber o uso dessa bebida em 

circunstâncias diversas, seja como artifício de consolo, de manifestação religiosa, de 

diversão ou de força, motivo do desenvolvimento de uma observação pautada na 

valorização dos traços africanos que se mantiveram e se tornaram contribuintes para a 

formação de uma identidade coletiva, não apenas de Belém, cidade cenário da maioria 

dos poemas de Bruno, porto de chegada para muitas etnias africanas, mas também de 

saída, ou até mesmo de fuga para a formação de quilombos em outras localidades da 

região Amazônica. 

Daqueles que permaneceram em contato com as diferentes culturas da região, muito 

foi absorvido, possibilitando a abertura de novos horizontes relacionados à formação de 

cidadãos dessa sociedade que, em sua diversidade étnica e cultural, congrega traços 

significativos de etnias africanas, assim como acontece em outras regiões do Brasil, de 

um modo geral, oportunizando um estudo mais aprofundado das tendências da poesia de 

uma época em que os poetas descobriam as vozes que construíram a nossa identidade 

nacional, passando então a valorizá-las pela transmissão de uma memória cultural desses 

caracteres passados de uma geração a outra, com função relevante no processo de 

assimilação de valores sociais, e também para o desenvolvimento de todo indivíduo, 

enquanto membro de qualquer sociedade. 

 

O poema 

A partir da representação de uma memória histórica no poema “Cachaça”, do poeta 

paraense Bruno de Menezes, toma-se neste trabalho a perspectiva de Alfredo Bosi acerca 

da elaboração da linguagem, que desde o princípio de sua evolução, recebeu da poesia “o 

abrigo da memória, os tons e as modulações do afeto, o jogo da imaginação e o estímulo 

para refletir, às vezes agir” (2013, p. 9). 

Como demonstração de aspectos que registram a presença africana na Amazônia, o 

poema enfoca a relação que o negro estabeleceu com a bebida como um recurso para 

enfrentar o desafio da busca pela garantia de espaço num meio social hostil, marcado 

pelas imposições de uma colonização europeia. 
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Muito se tem discutido, especialmente entre os historiadores, a respeito da chegada 

do negro à Amazônia, e sua efetiva participação na sociedade dessa região. Sem uma 

definição exata, mas logo no início da ocupação portuguesa, navios provenientes da 

África aportaram na cidade de Belém, um dos primeiros assentamentos urbanos fundados 

na região, no início do século XVI. “A busca da data da introdução do primeiro 

carregamento de negros para esta parte da colônia, por iniciativa dos portugueses tem sido 

no entanto um esforço inútil. De qualquer forma, ele chegou na primeira centúria” 

(SALLES, 1971, p. 16). Essa iniciativa está relacionada à busca de mão-de-obra para 

novas terras onde se estendia o plantio da cana-de-açúcar, em virtude do declínio 

econômico ocasionado pela ocupação holandesa no nordeste brasileiro, detendo o poderio 

sobre a produção do açúcar naquela região. 

Personagem marcante no desenvolvimento da lavoura canavieira, fonte econômica 

no princípio da colonização, o negro aparece mencionado na literatura brasileira, nos 

sermões do padre Antônio Vieira, como o escravo subjugado que não tinha direito algum, 

nem mesmo sobre o produto do seu trabalho, condição demonstrada no “Sermão do 

Rosário dos Pretos” que, direcionado ao negro na sua labuta nos engenhos, pondera: “Não 

há trabalhos mais doces que os das vossas oficinas; mas toda essa doçura para quem é? 

Sois como as abelhas, de quem disse o poeta: Sic vos non vobis mellificatis, apes” 

(VIEIRA, 1633, p. 14). O verso latino mencionado no sermão é atribuído ao poeta 

Virgílio, da antiguidade romana, e faz referência ao doce produto como resultado do 

árduo trabalho executado na produção dos engenhos de cana, que se estabeleceram à custa 

da força física do negro. 

Essa mesma condição, enfatizada no sermão, recebe uma outra conotação 

observada por Alfredo Bosi, ao considerar que no engenho retratado por Antônio Vieira 

havia uma exposição de características medievais, também sugerida por Inácio de Loyola, 

o padre espanhol que foi o primeiro superior-geral da Companhia de Jesus, empenhado 

nas missões jesuíticas da contrarreforma. Assim, é levado em conta que “esse poder de 

fantasia não enevoava na consciência do homem o fato bruto da exploração do servo pelo 

senhor” (BOSI, 2015, p. 47), representados no Brasil colonial pelo escravo africano e 

pelo senhor de engenho, respectivamente. 

A insatisfação diante de tais circunstâncias que relegavam o negro a um lugar à 

margem dessa sociedade, foi o incentivo à luta por um espaço que, embora garantido após 
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a abolição da escravatura, não era reconhecido por muitos que mantiveram o mesmo 

posicionamento de um regime escravocrata já não vigente. 

Nessa luta, a cultura europeia não se sobrepôs a ponto de extinguir traços 

identitários das culturas africanas trazidas para a América pela mão-de-obra escrava, e 

sob essa condição permaneceram por mais de três séculos, até o momento da abolição de 

uma escravatura que, mesmo revogada sob os efeitos legais, ainda continuou velada nas 

práticas de grande parte do povo, e também nas ações repressoras do Estado. 

Na poética de Bruno de Menezes, poeta paraense afrodescendente, a figura do negro 

e dos seus descendentes é apresentada na luta diária para se inserir na sociedade de Belém, 

no início do século XX, marcada pela hegemonia da cultura europeia, que se manteve 

como cultura primordial, mesmo após os movimentos de emancipação do Estado 

brasileiro, como a independência e a república, em cuja organização política e social 

firmavam-se os mesmos princípios e valores cultivados no período colonial. 

Distante geograficamente da manifestação em prol da negritude, iniciada em Paris 

pelos estudantes negros de colônias francesas, como forma de inserção social que colocou 

à mostra as culturas africanas dispersas pelo mundo, sobretudo pelos países americanos 

onde o contingente negro era significativo, a expressão poética de Bruno de Menezes põe 

à mostra a figura dos remanescentes de várias etnias africanas em semelhante busca, 

contrapondo-se aos atributos impostos aos países latino-americanos, mantidos sob os 

ideais de um colonialismo etnocêntrico. 

Nesse contexto, Bruno de Menezes focaliza, em suas narrativas memorialísticas de 

uma identidade afro-americanizada apresentada em inúmeros de seus poemas como o 

poema “Cachaça”, o processo de resistência do negro na luta, em princípio, contra o poder 

do senhorio e, posteriormente, pela inserção numa sociedade, que mesmo após a abolição 

da escravatura, pouco perdera dos hábitos escravocratas, conservados desde o período 

colonial. 

Numa perspectiva benjaminiana, o poema é criado a partir do olhar do flâneur, 

como um observador atento, capaz de expressar a “memória individual que se abre à 

partilha, aspirando, desse modo, a uma memória plural e tornando-se assim patrimônio 

ou memorial de um tempo escoado, mas que continua a marcar, como uma ferida ou 

cicatriz, o presente...” (RIBEIRO/VECHI, 2012, p. 90). Assim, pelo presente que se faz 

sob vestígios do passado, a memória construída no poema é marcada pelas adaptações 
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decorrentes da condição de uma escravidão mantida por um longo período de nossa 

história, numa elaboração peculiar da expressão poética de Bruno de Menezes, 

observadas nas estrofes a seguir: 

 
Ó negro arrancado ao torrão congolense: 

 

Tocaste urucungo nos brigues corsários, 
dançaste de tanga batuque e jongos 

à força de peia 

fingindo alegria! 
Foste quem plantou partidas de cana 

na terra da América, 

que o engenho ainda hoje mastiga rangendo. 

 
Surrado vendido 

mas tendo na alma 

seu santo Orixá. 
Sem nunca esqueceres da selva do Congo, 

os verdes coqueiros os teus bananais, 

fizeste o açúcar o mel a cachaça 
que esquenta o teu sangue, 

que te dá coragem. 

 

Cachaça é tua vida, 
tua festa teu mundo, 

saúde remédio até valentia. 

Coleira de ferro, 
“bacalhau” palmatória, 

tu nada sentias tomando da “pura”. 

 

Cachaça nascida do olho da cana, 
que faz com que o negro nem pense em morrer, 

que põe nas mãos dele cuícas e surdos 

na hora dos ranchos dos sambas e choros. 
                                                           (MENEZES, 1993, p. 245/246) 

 

 

Como representação memorialística, o poema é, do início ao fim, constituído em 

forma de diálogo, repleto de traços da oralidade. O primeiro verso “Ó negro arrancado ao 

torrão congolense:”, destacado como um vocativo, desperta a atenção do negro para a 

condição do exilado que não teve a escolha de viver em sua própria terra. Essa forma de 

expressão dá-nos a ideia do direcionamento a uma segunda pessoa. Porém, no decorrer 

da narrativa, a manifestação do eu lírico tomará duas direções; uma pela qual o narrador 

se dirige a uma segunda pessoa, sendo ora ao negro, ora à cachaça; e outra quando o 
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narrador se reporta em terceira pessoa ao negro, à cachaça e outros referentes, tecendo 

comentários acerca de aspectos da sua relação com a bebida. 

O verso “Tocaste urucungo nos brigues corsários” dá-nos a percepção do negro 

espoliado, viajando de sua terra rumo ao desconhecido. Embora ciente de sua condição 

de escravo, não deixou de manifestar muito de suas tradições, em especial as musicais, 

mostradas no poema pelos instrumentos e danças africanos, representantes de uma 

variedade de manifestações, seja como divertimento, disfarce ao sofrimento, ou pela 

expressão de religiosidade. Com o afastamento de sua terra, a aquisição de novos hábitos 

não o impediu de conservar as reminiscências de uma África, que mesmo distante, 

desfocando-se com o tempo, continuava viva em sua memória. 

O uso da bebida, aplicado em circunstâncias diversas, seja como artifício de 

consolo, de manifestação religiosa, de diversão ou de encorajamento, foi o recurso 

utilizado pelo negro como forma de resistência às imposições da escravidão a qual estava 

submetido. Por outro lado, foi também o motivo do desenvolvimento de uma observação 

poética pautada na valorização dos traços culturais africanos que se mantiveram e se 

tornaram contribuintes para a formação de uma identidade coletiva, não apenas de Belém, 

cidade cenário da maioria dos poemas de Bruno de Menezes, porto de chegada para 

muitas etnias africanas, mas também de saída para outras localidades da região 

amazônica, refúgios que deram origem à formação de quilombos. 

O trajeto da narrativa é feito a partir da vinda dos navios proveniente da África, 

com os primeiros escravos trazidos para trabalharem no plantio da cana no início do 

período colonial, indo até o período pós abolição da escravatura em que os 

afrodescendentes, sem muitas opções, encontraram no porto de Belém, muito 

movimentado no início do século XX, no trabalho pesado como estivadores, uma forma 

de ganharem o seu sustento, sob os efeitos da bebida, realçados nos versos: Que fazes os 

braços ficarem mais ágeis/na estiva no rolo empurrando carrinho,/dando pão de fogo pra 

boca das fornalhas. 

 

Considerações finais 

Com uma poética voltada à questão do negro ainda sob os efeitos das imposições 

de uma sociedade conservadora do pensamento escravocrata, não abolido com a outorga 

dos direitos que a Lei Áurea lhe conferiu, o poeta transpõe em seus versos as dificuldades 
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enfrentadas por aqueles que, embora livres pelo rigor da lei, pouco conseguiam para 

sobreviverem, sendo relegados, pelas condições desfavoráveis de melhor preparo ao 

mercado de trabalho, a colocações inferiores, sobretudo aquelas que lhes eram atribuídas 

mesmo antes da revogação da escravatura. 

Ao focalizar o negro na luta diária pela inserção na sociedade belenense, Bruno de 

Menezes possibilitou a abertura de novos horizontes relacionados à formação dessa 

sociedade que, em sua diversidade étnica e cultural, congrega particularidades 

significativas de etnias africanas, assim como em outras regiões do Brasil, de um modo 

geral, oportunizando um estudo mais aprofundado das tendências da poesia de uma época 

em que os poetas descobriam as vozes que construíram os matizes de tantas identidades  

de uma nação plural, valorizados pela transmissão da memória cultural dos caracteres 

passados de uma geração a outra, com função relevante no processo de assimilação de 

valores sociais, e também para o desenvolvimento do indivíduo enquanto membro dessa 

sociedade. 

Portanto, com a exaltação à bebida produzida da cana plantada, inicialmente pelos 

escravos no período colonial, o poema mostra a estreita relação que o negro manteve com 

ela, sendo por ele usada como elemento que estava presente em todas as suas formas de 

manifestação cultural, como nas danças, para o divertimento, e nos cultos religiosos, para 

invocação de suas divindades, servindo ainda como objeto de fuga da difícil realidade 

enfrentada nas senzalas e no duro trabalho de subemprego ao qual submeteu-se após a 

abolição da escravatura. 
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KOCH-GRÜNBERG, A AMAZÔNIA E MÁRIO DE ANDRADE:  

CIRCULAÇÃO, TRAMA E SENTIDO DO MODERNISMO BRASILEIRO 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da Amazônia como inspiração e 

consagração do Movimento modernista brasileiro; demonstrar, especificamente, a importância 

de uma Amazônia descrita, narrada e idealizada pelo pesquisador alemão Theodor Koch-

Grünberg e pelo poeta paulista Mário de Andrade, os quais dela subtraíram um rico filão para a 

renovação das artes e do pensamento sociocultural brasileiro e universal. 

Palavras-chave: Amazônia; Theodor Koch-Grünberg; Mário de Andrade; Modernismo 

brasileiro. 

 

A formação do pensamento sobre a Amazônia  

A Amazônia foi, e ainda é, muito mais do que um espaço rico em biodiversidade 

vegetal e animal, como também em uma infinidade de elementos minerais. Ela é, sem 

sombra dúvida, uma complexa construção de discursos, muitos destes, estrangeiros, 

exóticos e cheios de intenções econômicas e colonizantes, bem ao gosto das nações 

hegemônicas do Velho Mundo.  

Entretanto, vale lembrar que, ainda no século XVI, em que Portugal pisa 

definitivamente em solo tupiniquim, a região amazônica está sob o domínio espanhol, 

tendo em vista o Tratado de Tordesilhas. Portugal só irá alcançar a Amazônia para 

usufruir de suas riquezas no século XVII com a instituição da União Ibérica. Contudo, 

alguns países já se movimentavam pela região com o mesmo intento exploratório, tais 

como França, Inglaterra, Holanda, entre outros.  

Destas vozes discursivas que constroem a Amazônia, podemos destacar, num 

breve recorte, Francisco de Orellana que, em 1541, faz todo trajeto entre Guaiaquil e 

Quito, dando continuidade à expedição de Gonzalo Pizarro em busca da Terra da Canela 

e do El Dourado mítico. Conclui esta expedição relatando a existência das Amazonas, 

mulheres guerreiras que, segundo ele, povoavam a região.  

No limiar do século XVII, o português Pedro Teixeira e o jesuíta Cristóbal de 

Acuña reforçam o conhecimento da cartografia da região e a composição do seu grande 

rio designado de Grande Rio das Amazonas. Até aqui é reforçado o desejo destes 
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aventureiros em compreender o labirinto que é a região, ora representada por “Inferno 

Verde”, ora, por “Paraíso edênico” cujas bênçãos/benesses entorpeciam a mente 

capitalista e expansionista do Velho Mundo. 

Já no século XVIII, a figura do francês Charles Marie de La Condamine surge 

buscando verificar as postulações de Newton sobre o achatamento do Planeta Terra nas 

zonas polares, tema que gerava ainda muita divergência entre a comunidade científica. 

Entretanto, La Condamine não se priva de ter acesso, através dos povos indígenas, às 

drogas do Sertão e, especialmente, ao conhecimento das peculiaridades da quina e da 

borracha. 

Os discursos sobre a Amazônia são construídos basicamente em dois eixos: um 

pautado em compreender a geografia da região, bem como seus rios, fauna, flora e 

povos locais; outro, firmado em reforçar as estratégias comerciais de como melhor 

dominá-la para uma efetiva exploração de sua riqueza. Neste eixo surgem as mais 

variadas e fantasiosas histórias e narrativas que, com o passar dos séculos, teimam em 

ser incorporadas à própria história da região. 

Todavia, digno de nota é registrar o clamor do escritor e historiador amazonense 

Márcio Souza quando afirma que  

 

É preciso voltar-se para a Amazônia e, reconhecendo a sua agonia, 

procurar restaurar a sua verdade por um consciente trabalho de 

solidariedade. Não se pode mais permitir que a região seja 

considerada uma categoria do exótico, pois isto será uma maneira de 

evitar que aqueles que a exploraram tomem essa exploração também 

como um desfrute. Um conhecimento mais aprofundado das culturas 

autóctones derruba por terra as velhas pretensões etnocentristas. 

(SOUZA, 1977, p. 37) 

 

Assim como a  pesquisadora chilena Ana Pizarro (2005) afirma que a Amazônia 

é uma construção de discursos ingleses, franceses, espanhóis, holandeses, entre outros, e 

assim como Renan Freitas Pinto (2008) ressalta a influência dela na idealização da 

Revolução Francesa, não seria exagero afirmar, derrubando, desta forma, “as velhas 

pretensões etnocentristas” de uma Europa como umbigo do mundo, que a região 

amazônica também marcou a Revolução Industrial e seus reflexos no mundo do 

trabalho, e dos Movimentos de vanguarda do qual resultou o Modernismo brasileiro, em 

especial.  

As mudanças germinadas pelas revoluções dos séculos XVIII e XIX, não apenas 

no mundo do trabalho e da tecnologia, mas, principalmente, da produção científica nos 
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principais centros europeus e estadunidenses, fazem da Amazônia um campo fértil para 

os estudos sobre a manutenção do poder e do capital das grandes nações. Contudo, sob 

o pretexto (antropo)(etno)lógico de compreender melhor o homem em seu estágio mais 

primitivo, um grupo de cientistas da Alemanha se aventura pelas terras encharcadas e de 

difícil acesso do Norte brasileiro. Neste, destaca-se a figura do pesquisador Theodor 

Koch-Grünberg que passa a integrar no Brasil, em 1898, a expedição de Hermann 

Meyer. Koch-Grünberg será uma referência indelével tanto para as pesquisas 

antropológicas, como para a linguística, a fotografia, enfim, para as expressões artístico-

culturais da Europa e do Brasil. 

 

Theodor Koch-Grünberg: o último viajante naturalista de uma tradição  

oitocentista na Amazônia 

O século XIX, dentro de um contexto expressivo de mudanças e revoluções, é 

marcado pelo incremento da chegada da Coroa portuguesa e a instauração do Rio de 

Janeiro como capital do império. A modernização da próspera colônia lusitana, ainda 

com fortes marcas de divisões regionais, traz consigo não apenas a abertura dos portos e 

o alargamento das atividades comerciais com a Europa, mas torna imperativo a 

composição da unidade política, econômica e social do País.  

Este século tem sua importância quando busca reparar as rupturas e brechas que 

impediam a validação do Brasil como nação. Novamente a Amazônia surge como 

protagonista desta reparação, acompanhado uma série de Revoltas acontecidas no País 

afora, a exemplo da Cabanagem (1835-1840) que fez (ou se propôs a fazer), direta ou 

indiretamente, a correção histórica do movimento de Independência em 1822. 

Neste contexto de modernização no Brasil e na Europa, principalmente no 

campo da ciência antropológica, aparece a figura do jovem cientista Theodor Koch-

Grünberg. O etnógrafo alemão esteve na Amazônia entre 1903 e 1911, desta vez no 

comando de pesquisas e documentação etnográfica, as quais tiveram como resultado os 

cinco volumes de uma monumental
2
 produção de valor histórico, antropológico, e 
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do Brasil. Depositadas no Arquivo de Berlim, foram utilizadas na época para estudos de musicologia 

comparada, a futura etnomusicologia. Outra contribuição inestimável do trabalho de Koch-Grünberg são 
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de artefatos. (MONTARDO, 2005) 
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artístico-literário: um diário de viagem, uma robusta coleção de contos e mitos dos 

Taulipang, dos Macuxi e dos Wapishana, uma análise musicológica de canções destes 

povos, um volume de linguística comparativa de três dúzias de línguas indígenas 

distintas, faladas entre os rios Branco e Orinoco, e o quinto volume denominado, pelo 

próprio autor, de Atlas de tipos indígenas – marcante para a antropologia física naquele 

momento
3
. 

Mais do que isso, o filho e neto de teólogos da Doutrina Batista, ao passar pela 

região, registra a Amazônia e seus habitantes com a sensibilidade de quem realmente 

busca captar mais do que imagens, sons e movimentos. Através da fotografia e da 

parafernália tecnológica que conduzia em plena selva, Koch-Grünberg esforça-se para 

extrair a essência física e espiritual da floresta, das pessoas e de toda e qualquer vida 

que ali venha a se revelar. 

 Para Farage&Santilli (2006, p.12),  

 

Koch-Grünberg é o último viajante naturalista de uma tradição 

oitocentista na Amazônia que, além de etnógrafo e filólogo, traz, 

ainda, em sua bagagem o telescópio, o barômetro e o teodolito, com 

vistas a uma história natural. O povoamento humano da região, sua 

origem e diversidade, não deixam de ser vistos sob o ângulo de tal 

história.  

 

 Desta afirmação podemos conjecturar que, para Koch-Grünberg, ainda que ele 

fosse mais uma voz e visão estrangeira em terra amazônica, a história e a identidade 

cultural dos povos da região deveriam ser analisadas levando-se em consideração a 

história natural em que estes povos estavam inseridos não como objetos, mas sujeitos de 

suas próprias histórias.  

 O diário de viagem do cientista alemão registra esta história natural, detalhando 

e traduzindo de forma sui generis a alma de um Brasil profundo: 

 

(...) dados registrados com minúcia quase obsessiva, como se tivesse a 

ambição de captar o movimento da vida, a cor dos dias e das estações. 

Por isso queixa-se até mesmo de seus filmes fotográficos, em preto-e-

branco: “Toda vez, lamento não poder fixar essa sinfonia: de cores. 

Como a fotografia é insuficiente”. Sua escrita, entretanto, nada fica a 

                                                           
3 FRANK. Erwin H. Viajar é preciso: Theodor Koch-Grünberg e a Völkerkunde alemã do século XIX.  
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dever às imagens; além de detalhista, é forte e envolvente. 

(FARAGE;SANTILLI, 2006, p. 11-12) 

 

 Desta escrita, imagens policromáticas e formas poéticas de ver a Amazônia, 

surge a figura emblemática do herói mariodeandradiano – Macunaíma -  e a essência do 

Movimento modernista brasileiro: a busca da unidade do País através da caracterização 

plural, mestiça e multirracial (caracterização policromática; uma aquarela) de sua 

história. 

 

 Mário de Andrade: um turista aprendiz e suas viagens de (re)conhecimento  

           do Brasil 

 Intelectual multifacetado, desde a juventude Mário de Andrade já esboçava o 

desejo de compreender com mais afinco as raízes culturais brasileiras, tendo em vista o 

interesse precoce que marcou sua adolescência. Não obstante a esse desejo e antes de ir 

a Amazônia, ele fez duas viagens a Minas Gerais: em junho de 1919 e abril de 1924. Na 

primeira, ficou deslumbrado com os conjuntos arquitetônicos mineiros e com as obras 

de Aleijadinho; na segunda, batizada de Viagem de descoberta do Brasil, sobressaiu o 

interesse pelo conhecimento do passado nacional e dos valores tradicionais da cultura 

brasileira, esquecidos face ao processo de colonização. Em Minas Gerais 

 

(...) a brasilidade teria se desenvolvido de maneira mais espontânea e 

autêntica, uma vez que estava mais distante dos centros litorâneos e 

sofria, por isso mesmo, menos influência da metrópole portuguesa. 

Nas Gerais residia esquecido o Brasil primitivo, o Brasil de 

Aleijadinho e do barroco mineiro, o país em suas primeiras 

manifestações identitárias e tradições históricas. Os modernistas 

incumbiram-se de desvendar e resgatar a nação mediante a 

redescoberta de Minas Gerais. (NATAL, 2007, p.11) 

 

Todavia, o desejo de Mário de Andrade – a figura mais ilustre do Modernismo 

brasileiro - e sua necessidade vital de conhecer ainda mais o Brasil, que foi aguçado 

pelas leituras de Caspistrano de Abreu e de Barbosa Rodrigues, acabou esbarrando no 

trabalho de Theodor Koch-Grünberg
4
 que lhe foi apresentado, talvez, nas reuniões do 

                                                           
4
 No momento da descoberta do pesquisador germânico, Mário de Andrade confessa: “Resolvi escrever, 

porque fiquei desesperado de comoção lírica quando lendo o Koch - Grünberg percebi que Macunaíma 

era um herói sem nenhum caráter nem moral nem psicológico, achei isso enormemente comovente nem 

sei porque, de certo pelo ineditismo do fato, ou por ele concordar um bocado bastante com a época nossa, 

não sei ... Sei que botei dois dias depois pra chácara dum tio em Araraquara levando só os livros 

indispensáveis pra criação seguir como eu queria e zás, escrevi feito doido (...). Seis dias e o livro estava 

completo. (ANDRADE, 1978, p. 257.) 
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grupo modernista. Conforme sugere Telê Ancona Lopez (2013, p.3), o etnógrafo 

alemão foi apresentado a Mário por Paulo Prado: 

 

discípulo de Capistrano de Abreu, entre 1924-1928 [Paulo Prado] 

assiste os moços modernistas como uma espécie de mentor na área da 

História do Brasil, na etnologia e nas incursões pela obra de seu 

mestre, sobretudo. Ra-txa hu-ni-ku-i, exemplar sem anotações 

indicativas de apropriação, fornece, de pronto, a Mário de Andrade, a 

lenda caxinauá do menino raptado pela andorinha, matriz da “Lenda 

do céu”, poema por ele escrito ainda em 1925, incluído em Clã do 

jabuti, importante meditação sobre o Brasil [...] Capistrano supre seu 

leitor de personagens e contos de teor etiológico que ficam em 

repouso, assim como as “lendas, contos e cantigas” de Poranduba 

amazonense ou Kochiyma-uara porandub, de Barbosa Rodrigues 

(1890), leitura fundamental para a criação do Macunaíma, também 

certamente aconselhada por Paulo Prado. E este – vale a pena 

especular –, ao percorrer, em 1925-1926, páginas de Capistrano de 

Abreu – ou, quem sabe em conversa com o próprio professor, teria 

chegado a Theodor Koch-Grünberg. (LOPEZ, 2013,p.3) 
  

Assim sendo, Mário de Andrade, relutante, depois de concluir a primeira e 

segunda versões de Macunaíma: o herói sem nenhum caráter (1928) - marco do 

Modernismo brasileiro - decide não mais procrastinar a viagem ao Norte e Nordeste do 

País e parte para a Amazônia em 1927: “resolvi ceder mandando à merda esta vida de 

merda”. (ANDRADE, 2001, p.304-341)  

Numa forma lírica e emocionalmente mais comedida, ele explica ao poeta 

Carlos Drummond de Andrade o objetivo desta viagem e seu sacrifício: “Nós temos que 

dar ao Brasil o que ele não tem e que por isso até agora não viveu, nós temos que dar 

uma alma ao Brasil e para isso todo sacrifício é grandioso, é sublime...” (ANDRADE, 

2015, p. 21-22) 

Para Luiz Philippe P. Torelly, nesta busca pela alma do Brasil, 

 

O contato, ora com a floresta, ora com o sertão, e seus diversos tipos 

humanos e manifestações culturais, religiosidade, folguedos, danças, 

músicas, quase sempre impregnados de sincretismo e superstição, 

causa grande impacto em nosso “turista”, consolidando uma visão de 

nacionalidade abrangente em oposição aos valores regionais até então 

majoritários. (TORELLY, 2015, p.12) 

 

Tal qual Koch-Grünberg, Mário de Andrade viaja e analisa a região amazônica, 

partindo de uma história natural para entender a formação cultural e identitária de um 
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Brasil ainda “sem nenhum caráter”: um país anímico e envergonhado dos estigmas e das 

acusações de não se desvencilhar o complexo de “vira-lata”. 

 A publicação do marco do Modernismo brasileiro – Macunaíma - é o resultado 

das viagens que fizera ao longo de sua vida – a Minas, Amazônia, Nordeste, e pelo 

mundo da leitura realizada do seu gabinete na rua Lopes Chaves, para onde o poeta, aos  

28 anos, mudou-se e por lá ficou até o dia de sua morte, 25 de fevereiro de 1945. 

 Das viagens à Amazônia e ao Nordeste (1927,1928), o diário de viagem de 

Mário de Andrade tem se colocado como instrumento indispensável para uma 

interpretação mais contundente do Brasil e do Movimento modernista que tinha também 

as mesmas aspirações: 

 

O relato dessas viagens reforça valores já presentes na Semana de 

Arte Moderna de 1922. Valores esses que, em nosso ambiente, onde 

passado e presente coexistem com grande proximidade, revelam-se, às 

vezes, contraditórios (...)  

O resgate de um Brasil de feição mestiça e desgarrado dos padrões 

europeus de então, mais indígena, mais africano, mais caboclo e 

caipira, inicia uma nova síntese cultural que procura abarcar as 

múltiplas faces da brasilidade. Trata-se de reinventar o país a partir do 

seu reconhecimento e indeterminações. Não é por acaso que sua 

inovadora obra Macunaíma, um herói sem caráter vem à luz em 1928, 

depois do contato com o universo amazônico. [grifei] (TORELLY, 

2015, p.12) 
 

 Na esteira desta síntese cultural pelo viés das múltiplas faces da brasilidade, a 

Amazônia alcança um espaço e representação simbólicos ainda bastante sugestivos para 

pesquisadores e intérpretes de um Brasil que, indubitavelmente, não é para iniciantes, 

como afirma o maestro Antonio Carlos Jobim, intérprete da cultura brasileira pelo viés 

da música. Neste hall de interpretações do Brasil, principalmente quando o século XX e 

o levante das bandeiras dos movimentos de vanguarda prometem fazer uma revisão 

crítica dos conceitos de arte e de sociedade, Theodor Koch-Grünberg e Mário de 

Andrade dão suas contribuições que vão ser canonizadas num futuro não muito distante.   

 

 O Modernismo brasileiro e a(s) Amazônia(s) 

Sob o signo de Futurismo a Semana de Arte Moderna em 1922 fez rebentar os 

ideais renovadores sobre os fundamentos de arte e sociedade vinculados aos rumos 

tomados tanto pela efervescência tecnológica no mundo do trabalho quanto pela palavra 

de ordem engendrada por um sistema econômico de base industrial: o Capitalismo. 
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Este, apesar de se servir, em larga escala, da economia agropecuária que alavancou por 

vários séculos muitas regiões brasileiras, apontava suas preferências pela cidade e seus 

bens de consumo mecanizados, diferentemente dos valores apregoados pela sociedade 

rural que, até aquele momento, no Brasil, estava voltada para a plantação de café, 

criação de gado, entre outras atividades campesinas. 

Capitaneado por figuras ilustres de uma elite rural paulista, a exemplo de dona 

Olívia Guedes Penteado  (cognominada por Mário de Andrade de a rainha do café), por 

Oswald de Andrade e Paulo Prado, o Movimento modernista e seu célebre evento -  a 

Semana de 22 – revela um grupo de artista e intelectuais que investem boa parte do seu 

tempo e de suas reflexões para interpretar o Brasil num contexto tão ambíguo, 

contraditório e paradoxal em que  o mundo se apresentava. Além dos já citados, 

destacam-se Anita Malfatti, Di Cavalcante, Graça Aranha, Lasar Segal, Villa-Lobos e 

Mário de Andrade. 

Diferente de várias figuras modernistas que optam por viajar para a Europa e os 

Estados Unidos, Mário de Andrade investe em viagens ao interior do Brasil - Minas 

Gerais, Amazônia e Nordeste. Talvez aí esteja o ponto nevrálgico em que críticos e 

autoridades da historiografia literária brasileira colocam-no como líder intelectual do 

Movimento. Desta inversão de valores surge seu grande lamento: 

 

É mesmo uma pena, os nossos compositores não viajarem o Brasil. 

Vão a Europa, enlambuzam-se de pretensões e enganos do outro 

mundo, pra amargarem depois toda a vida numa volta injustificável. 

Antes fizesse o que eu fiz, conhecesse o que amei, catando por terras 

áridas, por terras pobres, por zonas ricas, paisagens maravilhosas, essa 

única espécie de realidade que persisto através de todas as teorias 

estéticas, e que é a própria razão primeira da Arte: a Alma coletiva do 

povo. (ANDRADE, 1984, p. 388) 

 

Mário de Andrade e o Movimento Modernista perseguiram esta razão da Arte 

buscando a Alma coletiva do povo brasileiro das mais diferentes regiões de um País 

circunscrito ao Sul e Sudeste. Nesta busca, descobre, através da visão poética e de 

mundo um Brasil mestiço - índios, negros, trabalhadores assalariados, nordestinos e 

caboclos atapuiados do Norte brasileiro. Dessa descoberta sobressai a poesia: 

 

Descobrimento 

Abancado à escrivaninha em São Paulo 

Na minha casa da rua Lopes Chaves 
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De supetão senti um friúme por dentro. 

Fiquei trêmulo, muito comovido 

Com o livro palerma olhando pra mim. 

Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus! 

muito longe de mim 

Na escuridão ativa da noite que caiu 

Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos, 

Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, 

Faz pouco se deitou, está dormindo. 

Esse homem é brasileiro que nem eu5
. 

 

Além de levar-nos à atmosfera cultural que envolveu o poeta paulista com suas 

leituras de inúmeros livros e uma vasta coleção de revista e jornais vindos da Europa, 

em especial, mas também oriundos de todas as regiões brasileiras, 

 

o poema dá conta de uma preocupação quase constante na obra de 

Mário de Andrade, que sempre sentiu o “friúme por dentro” e, num 

rompante, após acabar de escrever as duas primeiras versões de 

Macunaíma, sentiu a necessidade de completar as informações 

colhidas nos “livros palermas” sobre a realidade brasileira dos lugares 

que, diferentemente do Brasil litoral, ainda guardavam resquícios de 

cultura pouco influenciados pela cultura europeia. Daí a lembrança, 

quase denúncia, de que lá muito longe, nos rincões do Norte, na 

escuridão ativa da noite, um brasileiro, que nem o poeta paulista, um 

caboclo atapuiado de cabelos escorrendo nos olhos, depois de labutar 

na colheita da balata – riqueza dos outros – faz pouco deitou e agora 

(na linha fora do tempo do poema) está dormindo. (SANTOS, 2017, 

p.88) 

 

 

 O autor de Há uma gota de sangue em cada poema acorda do sono, sonhos e 

devaneios que marcou a produção artística e cultural do Brasil, voltando-se, em 

especial, para a Amazônia que se mostra como “uma espécie de enigma na 

representação do problema da unidade/diversidade brasileira” (SANTOS, 2017, p.9); 

problema que, de certa forma, foi assumido pela geração modernista, não apenas aquela 

de 1922, mas a de 1870, nas figuras de Sílvio Romero, José Veríssimo, José de Alencar 

etc. Mário de Andrade volta-se para a Amazônia, ou as Amazônias presentes em tantos 

discursos que buscaram interpretar um Brasil bem brasileiro, como na música de Ary 

Barroso “Aquarela do Brasil”.    

                                                           
5
 Disponível http://www.portalsaofrancisco.com.br/obras-literarias/descobrimento-mario-de-andrade em 

acessado em 12 de maio de 2017. 
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Considerações finais 

Macunaíma, ou Makunaíma (com k) relatado por Koch-Grünberg como herói 

das narrativas ameríndias dos povos da região circundante do Monte Roraima, é prova 

cabal da importância da Amazônia para a inspiração e consagração do Movimento 

modernista que já vinha sendo desenhado desde 1870 pelos “primeiros modernistas das 

cavernas” (ANDRADE, 2002, p. 253): José de Alencar [1829-1877], Joaquim Nabuco 

[1849-1910], José Veríssimo [1857-1916], Sílvio Romero (1851-1914), Monteiro 

Lobato [1882-1948] entre outros.  

Historicamente descrita por esses modernistas e pelos intérpretes da cultura 

brasileira, tais como o pernambucano Alberto Rangel, o carioca Gastão Cruls, o 

potiguar Peregrino Júnior, além de Raimundo Morais, Vianna Moog, Lauro Palhano, 

entre outros já pertencentes ao cânone da nossa historiografia literária, a Amazônia tem 

representado não apenas verdadeiro enigma para a constituição e o desenvolvimento do 

pensamento científico e para a imaginação do Ocidente, mas ela se impõe, ainda hoje, 

como representação para a definição da questão da diversidade e da unidade da cultura e 

da sociedade brasileira, trazendo do esquecimento os vestígios de alma suplantados pelo 

processo colonizador. 
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A AMAZÔNIA BRASILEIRA RETRATADA FORA DO BINARISMO 
PARAÍSO/INFERNO VERDE EM CINZAS DO NORTE DE MILTON HATOUM 

 

Ivanete da Silva Alves (UFMG)1 

 
Resumo: A imagem de “paraíso/inferno verde” que circula entorno da região amazônica foi 
divulgada mundo a fora pelo imaginário externo. Contudo, a visão dúbia nega a multiplicidade 
desse espaço. Diante disso, entende-se que é interessante pensar a Amazônia fora da ideia 
binária, dando relevo ao caráter complexo e heterogêneo que ela apresenta. Para essa reflexão 
toma-se como objeto de análise o romance Cinzas do norte (2005), de Milton Hatoum porque a  
narrativa põe em pauta questões contundentes para o debate, como os processos migratórios.  
Palavras-chave: Amazônia; paraíso; inferno; heterogeneidade; Cinzas do norte. 
 
 

Introdução 

 

A Amazônia foi amplamente divulgada por uma perspectiva homogênea. Essa 

percepção continua sendo pautada e começou ainda no início do período de ocupação 

europeia. Viajantes naturalistas e colonizadores difundiram discursos que mostravam a 

Amazônia por uma perspectiva “genesíaca”, já que propagaram a imagem de terra 

virgem e selvagem, fonte inexploradas de riquezas e habitada por pessoas primitivas. 

Assim sustentou-se uma percepção essencialista a qual se fixou no imaginário coletivo. 

Contudo, “esse verdadeiro consenso que existe a respeito do que seja a Amazônia 

é, na verdade, uma imagem que foi contraditoriamente construída ao longo da história”, 

constituindo “mais uma imagem sobre a região do que da região” (GONÇALVES, 

2005, p. 17). As representações que repousam em uma essência não condizem com a 

Amazônia: além de a região ser habitada por diferentes grupos indígenas, ela também 

foi palco de vários processos migratórios o que lhe garante multiplicidade social, 

política e cultural. Tudo isso contribui para questionar as visões homogeneizantes. É 

objetivando adentrar nesse debate que se propõe refletir sobre a heterogeneidade da 

Amazônia brasileira. Tal reflexão poderá ampliar o olhar sobre o espaço e, fomentar o 

campo epistemológico. Para a produção considera-se relevante a análise do romance, 

Cinzas do norte, de Milton Hatoum porque tal obra recria a Amazônia dando 

visibilidade ao aspecto plural dos sujeitos e do espaço.  

                                                             
1 Mestre em Letras: Estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
e-mail: ivanety_23@hotmail.com 
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A obra hatouniana publicada em 2005 é ambientada na Amazônia brasileira. 

O enredo é movido por conflitos pessoais, familiares e coletivos que se desenrolam num 

período que vai de 1950 até o início dos anos 1980, perpassando assim toda a vigência 

da Ditadura Militar brasileira. Na narrativa, Manaus é o espaço ficcional de maior 

relevo, uma vez que a história narrada se passa predominantemente no ambiente urbano. 

A selva e o meio rural aparecem com bem menos destaque. O próprio escritor fala a 

respeito do espaço de suas narrativas: “O norte dos meus romances é uma cidade, 

Manaus, que mantém vínculos fortes com o interior do Amazonas” (HATOUM, 2006b, 

s/p).  Em entrevista para um grupo acadêmico da Universidade Estadual do Norte do 

Paraná o escritor dá uma explicação sobre essa opção:  

 

Porque eu nasci em Manaus, eu sou de lá, nasci numa família amazonense, de 
imigrantes, e a minha infância, também minha primeira juventude, foram 
passadas em Manaus. [...] Então, muita coisa do meu primeiro romance, de 
todos na verdade, tem a ver com esse mundo, com esse pequeno mundo de 
Manaus e um pouco também com o interior do Amazonas que eu conheço, 
vamos dizer, profundamente. (HATOUM, 2016: 131)  

 

O livro mostra uma cidade complexa e diversificada em decorrência das 

migrações. Compreendemos que assim, Hatoum constrói um ambiente ficcional que 

problematiza os pensamentos de unidades e as organizações binárias.  Por isso nesse 

trabalho vamos nos deter a tentar mostrar como a narrativa dá relevo a heterogeneidade 

étnica, social e cultural.  

A heterogeneidade da Amazônia brasileira  

A pluralidade étnica 

O texto hatouniano põe em relevo o construto plural da região e evidencia que tal 

aspecto é o resultado dos processos migratórios para esse lugar, os quais ocorreram em 

diversas épocas como no período de expansão da borracha (1850-1920). Sabe-se que no 

referido momento a região foi vista como significativa referência comercial, o que a 

tornou atrativa para diversos indivíduos que desejavam melhorias financeiras. Em 

decorrência disso, Manaus passou a ser o destino de muitos que viam na cidade 

perspectivas de sucessos e, então, a urbe alargou a multiplicidade étnica, social e 

cultural. Hatoum (2006a) pontua isso ao escrever sobre a sua cidade natal. 
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Além dos nativos (índios e mestiços), a cidade abrigou um grande 
contingente de nordestinos que, ao fugirem da seca do sertão, 
povoaram os seringais e as cidades da Amazônia. Muitos, estrangeiros 
(portugueses, espanhóis, italianos, alemães, ingleses, sírios e libaneses 
e judeus marroquinos) desembarcaram em Manaus já na década de 
1880. (HATOUM, 2006a, p. 55). 
 

Os forasteiros tiveram papel relevante na estruturação do aspecto atual da 

Amazônia. Eles, “foram responsáveis pela dinamização do comércio, serviços urbanos e 

atividades terciárias. Alguns eram regatões e faziam a ponte entre a capital e o interior 

do Amazonas. Muitos, sobretudo os mais pobres, trabalhavam na construção civil” 

(HATOUM, 2006a, p. 55). A importância dos estrangeiros é focalizada em Cinzas do 

norte, e um exemplo disso é o destaque à migração japonesa. A obra fala do 

personagem Oyama, que “viera com a família em 1934” (HATOUM, 2005, p. 70) e, 

realça que, 

 

Mais tarde chegaram dezenas de jovens agrônomos de Tóquio, 
passaram uns dias na Vila Amazônia e viajaram para o rio 
Andirá, onde fundaram uma colônia. Tinham construído um 
pequeno hospital, uma escola agrícola e Okayama Ken: uma vila 
onde até hoje moravam os trabalhadores mais antigos. 
(HATOUM, 2005, p. 70). 

 
A narrativa mostra que a presença dos orientais aumentou a misturas de raças. 

“Tiveram filhos com mulheres daqui: jovens mestiços, metade índios, metade orientais, 

trabalhadores e forçudos” (HATOUM, 2005, p. 70). A miscigenação também é 

evidenciada no trecho que segue: “uma família antiga, americanos que fugiram da 

Guerra de Secessão e se fixaram no Pará. Os herdeiros venderam o seringal para uma 

família inglesa, e hoje todos são brasileiros, caboclos com sobrenome inglês” 

(HATOUM, 2005, p. 77).  

Assim, o romance focaliza a mestiçagem como uma amostra da heterogeneidade 

do lugar. Mas a obra não se detém apenas a multiplicidade étnica, já que, concede 

relevo à pluralidade social decorrente das migrações ao focalizar Manaus habitada por 

diferentes sujeitos que Pellegrini (2007) os chama de “estratos humanos”, “o estrato 

indígena, o do imigrante estrangeiro, o do migrante de outras regiões do país”. 

(PELLEGRINI, 2007, p. 101) 

A multiplicidade social 
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A Manaus evidenciada no romance encontra-se em transformações diante do 

projeto de modernização que visa imprimir uma nova imagem à cidade e acompanhar as 

mudanças que havia ocorrido ou estão ocorrendo no país. Na descrição de Slater (2007) 

pode-se perceber o aspecto da urbe. “Um conjunto de fábricas sem árvores, hotéis e 

lojas de importação que revelam uma mistura de culturas que florescem nas ruas 

enlameadas dos fundos e nas novas estradas de concreto” (SLATER, 2007, p. 355). 

 No contexto de transformações é notório que a cidade recebeu investidores 

crentes na prosperidade do lugar, a exemplo de empresários que viam à Amazônia 

propícia para negócios voltados à industrialização, como nota-se na narrativa (2005, p. 

169). Contudo, a urbe também atraiu muitas pessoas pobres esperançosas por melhorias, 

mas que geralmente não encontravam. Diante disso, a obra pontua cenários de misérias 

e, desse modo dá relevo às contradições do progresso. 

A narrativa mostra vários exemplos de pessoas vivendo em estado de exclusão 

total, como os mendigos nas ruas de Manaus: “Uma mulher veio rastejando; ficou 

agachada aos pés de Arana [...] virou a cabeça: pressentia a sombra da mulher aos pés 

dele. [...] tirou da carteira um cédula, a dobrou e atirou ao tronco da árvore. Olhou para 

a roda de mendigos e fez uma careta de asco” (HATOUM, 2005, p. 226). Outra 

representação de sujeitos renegados são as prostitutas. Na grande maioria, meninas do 

interior que procuravam a urbe com intuito de melhorar de vida, mas deparavam-se com 

a miséria e a exploração (HATOUM, 2005, p. 147). Os vendedores ambulantes também 

são rejeitados socialmente: “O peixeiro virou o rosto para nossa mesa, meu tio o 

cumprimentou. Ele vai morrer na porta de uma casa da Frei José dos Inocentes antes de 

vender a última fiada de sardinhas. Vai cair durinho, de pés inchados, estorricado pela 

insolação.” (HATOUM, 2005, p. 102). São pessoas que passam toda a existência sem 

visibilidade.  

 

O vendedor de melancias, coxo e desdentado, era um velho conhecido 

na Vila da Ópera. Enfiou a cabeça no vão da janela: a patroa estava na 

igreja? Com as mãos trêmulas, abaixou o tabuleiro, pôs umas fatias 

suculentas num pedaço de papel e pediu que as entregasse a minha tia. 

Parecia um ambulante imortal, outro que sobreviveria a mais um 

Quinze de Novembro da nossa história. Dei-lhe uns trocados, e ele 

saiu mancando naquela tarde quente. (HATOUM, 2005, p. 173) 
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A situação dos povos nativos focalizada na narrativa também evidencia esse 

regime de exclusão: “Uma família de índios catando as moedas que jogara, moravam 

ali, entre o gradil e a fachada da casa em ruínas” (HATOUM, 2005, p. 39). Sobre esses 

povos, Galeano (2015) observa que eles “participam como vítimas, de uma ordem 

econômico-social em que desempenham o duro papel de os mais explorados entre os 

explorados” (GALEANO, 2015, p. 79). 

A narrativa evidencia vários espaços tomados por misérias como o bairro Novo 

Eldorado, criado pelo prefeito, o coronel Zanda, para abrigar pessoas empobrecidas, 

como os ribeirinhos os quais viviam da pesca e que, como consequência do processo de 

modernização e embelezamento de Manaus, foram desalojados de suas antigas 

moradias. A fala do protagonista revela tal ação: “Os moradores da beira do rio. Foram 

jogados do outro lado da cidade. A área foi totalmente desmatada, construíram umas 

casas.” (HATOUM, 2005, p. 144). O aspecto do lugar é pontuado pela narração: 

 

Mundo contou que no internato tinha pesadelos com a paisagem 
calcinada: a floresta devastada ao norte de Manaus. Visitara as 
casinhas inacabadas do Novo Eldorado, andara pelas ruas enlameadas. 
Casinhas sem fossa, um fedor medonho. Os moradores reclamavam: 
tinham que pagar para morar mal, longe do centro, longe de tudo. 
Queriam voltar para o rio. Alguns haviam trazido canoas, remos, 
malhadeira, arpões; a cozinha, um cubículo quente; por isso, levaram 
o fogareiro para a rua de terra batida e preparavam a comida a comida 
ali mesmo. Ele dormira na casa da família do Cará. O sol da tarde 
esquentava as paredes, o quarto era um forno, pior que o dormitório 
do internato. Os moradores do Novo Eldorado eram prisioneiros em 
sua própria cidade. (HATOUM, 2005, p. 148). 

 
O espaço degradante desse bairro levou o protagonista a confrontar o governo por 

meio de sua arte. Ele produziu o “Campo de Cruzes”, a obra mais significativa, no que 

se refere ao embate com a Ditadura Militar e a ideologia de seus defensores. A produção 

consistia na fixação de uma cruz de madeira a cada casa do bairro Novo Eldorado para 

ressaltar a degradação humana naquele ambiente.  

 

Na tarde em que a obra de Mundo foi inaugurada, o coronel Zanda 
logo informou Jano. No Novo Eldorado, ele [Jano] viu um horizonte 
de cruzes chamuscadas e quis saber que diabo era aquilo: porque 
tinham construído as casas num cemitério? Onde estava o trabalho do 
filho? Rindo, o prefeito disse: “Na tua cara Trajano. Teu filho é 
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atrevido: Fez do bairro um cemitério. Bela obra. Mas vamos destruir 
toda essa porcaria em pouco tempo. Um dia a gente dá um susto nele.” 
(HATOUM, 2005, p. 183). 

 

É notável a exclusão social a qual tenta mascarar a miséria excluindo a população 

pobre.  O próprio Hatoum (2006a) diz que, “na cidade planejada segundo um ideário 

burguês muito mal aclimatado no equador, é preciso pensar em formas de isolamento 

dos excluídos” (HATOUM, 2006a, p. 55). Nesse contexto, os indivíduos a exemplo de 

mendigos, vendedores ambulantes, indígenas e prostitutas, entre outros, estão à margem 

do processo modernizador, riscados das políticas públicas. Sobre esse contexto, Hatoum 

(2006a) afirma que “na nova cidade, os índios e imigrantes pobres tornam-se 

trabalhadores urbanos, homens e mulheres excluídos de um projeto em que só há lugar 

para as elites e uma classe média incipiente” (HATOUM, 2006a, 55).  

Em decorrência dessa marginalização, os menos favorecidos têm vidas que, de 

certa forma, são imutáveis. Então, “essas famílias não podem prever, nem planejar, nem 

projetar. Suas vidas se sintetizam num esforço cíclico e repetido de sobrevivência que 

lhes consome todo o presente e lhes consumirá o futuro” (SARLO, 2014, p. 62). Essa 

realidade do contexto amazônico reafirma o fato de que “o brusco crescimento 

demográfico de Manaus revela a face perversa de uma modernização inacabada ou 

falha” (HATOUM, 2006a, p. 55).  

Diante dessa abordagem presencia-se as modificações na urbe e percebe-se que 

tais transformações contribuem para pautar um meio social fluído, uma multiplicidade 

do lugar por meio do destaque de diferentes espaços e sujeitos. Isso também acarreta na 

pluralidade de culturas a qual o romance dá relevo por meio da focalização no embate 

cultural entre colonizador e colonizado.    

As múltiplas culturas  

Cinzas do norte pontua as relações culturais entre povos distintos na Amazônia e 

evidencia os conflitos entre elas. O texto focaliza a figura do colonizador, mostra que 

ele concebe a cultura local com inferioridade e, por isso almeja a suplantação das 

práticas nativas. A mentalidade hegemônica é representada, principalmente pelo pai do 

protagonista, Trajano Mattoso, Jano, importante empresário de origem portuguesa o 

qual menospreza as manifestações dos povos locais e regionais por ser tomado pela 

percepção de uma superioridade cultural.  
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O perfil do personagem é pautado em várias partes da narrativa, dentre elas o 

trecho em que ele fala a respeito da tradicional festa folclórica que acontece anualmente 

em Parintins: “Boi-bumbá, uma asneira. Começam a vadiar nesta época. Em março 

pedem dinheiro para o festival, e em junho ninguém trabalha mais.” (HATOUM, 2005, 

p. 79). O pensamento do empresário é evidenciado também quando ele presencia o 

sincretismo religioso nos atos dos índios: “Da varanda, assistiu ao ritual dos mortos, 

meio indígena meio cristão [...] ‘São como crianças, um dia rezam para Nossa Senhora 

do Carmo, outro dia esquecem a santa e a Igreja. A fé dessa gente não está em lugar 

nenhum.’” (HATOUM, 2005, p. 73). De sua perspectiva essencialista e eurocêntrica, 

Jano ignora que “não existe uma fronteira cultural nítida entre os grupos, e sim, pelo 

contrário, um continuum cultural” (BURKE, 2003, p. 14), pois “todas as culturas estão 

mutuamente imbricadas; nenhuma é pura e única, todas são híbridas, heterogêneas” 

(SAID, 1995, p. 28).  

Por essas posturas, Jano mostra que seu propósito é o do colonizador sobre o 

colonizado, o de “sabotagem dos valores culturais e sociais” (SANTIAGO, 2000, p. 15). 

Esse objetivo decorre de uma concepção imperialista a qual sempre compreendeu que 

“as raças subjugadas não possuíam a capacidade de saber o que era bom pra elas” 

(SAID, 2007, p. 70).  Essa mentalidade também é exemplificada no romance por meio 

de histórias sobre o pai de Jano e a construção da Vila Amazônia: 

 

Perguntei por que por que havia tantas pinturas de São Francisco 
Xavier, feitas pelo um mesmo artista português. Ele me explicou que, 
no fim da Segunda Guerra, seu pai mandara trazer aquelas imagens 
para decorar as casinhas dos empregados japoneses. Queria que todos 
adorassem o santo, mas eles não gostaram da ideia e as devolveram. 
(HATOUM, 2005, p. 68) 

 

Contudo, vale observar que, embora o colonizador tenha renegado e tentado 

apagar a cultura local, a fim de impor suas próprias práticas e valores aos colonizados, 

não houve o êxito pretendido, uma vez que a população regional sempre demonstrou 

alguma forma de resistência a essas imposições. Para além dos hibridismos culturais, 

em grande parte provocados pelo próprio processo de colonização, os povos locais 

procuraram manter os traços de suas culturas e identidades. No texto hatouniano, o 

ritual dos mortos é uma demonstração dessa perseverança:  

 

2146



 

 
 

Agora muita gente dançava e cantava em homenagem ao artista 
morto, um dos fundadores do boi vermelho. As vozes e batuques 
foram aumentando, o chão trepidava, parecia que a metade da 
população de Parintins estava ali. Subi num banco para assistir à 
dança, com seus passos ensaiados ao redor de animais de madeira que 
se moviam lentamente. (HATOUM, 2005, p. 76) 

 
Assim, as práticas culturais são usadas como importantes ferramentas de luta. Isso 

fica claro também em uma obra de arte do indígena Nilo, trabalho que pode representar 

a violência do contato das etnias locais com os colonizadores: “Tirou de uma caixa 

pequenos objetos de madeira que o índio esculpira duas décadas antes: um rosto 

desfigurado, ou com expressão dilacerante; homens e mulheres jutos, numa expressão 

de pavor” (HATOUM, 2005, p. 106). Com suas manifestações artísticas, os povos 

nativos buscam reafirmar suas identidades e culturas, diante dessa realidade de violência 

provocada pela modernização. Assim, apesar de subjugados pelos colonizadores, eles 

conseguem lutar contra as imposições de culturas externas. Como nos lembra Bhabha 

(1998), “as forças de autoridade social e da subversão ou subalternidade podem emergir 

em estratégias de significação deslocadas, até mesmo descentradas” (BHABHA, 1998, 

p. 206), 

O reconhecimento da arte indígena pelo protagonista do romance, que é filho de 

um representante da cultura europeia, também pode ser visto como uma forma de 

resistência das culturas indígenas, apontando novamente para a violência desse embate: 

“Na noite da chegada, Mundo me acordou para dizer que havia encontrado um índio 

velho e doente. Um artista. Acendeu a luz e mostrou uma pintura em casca fina e fibrosa 

de madeira: cores fortes e o contorno diluído de uma ave agônica”. (HATOUM, 2005, 

p. 69).  Essa resistência mostra que as pessoas “possuem vidas e culturas com 

identidades não totalmente controladas pelos reformadores” (SAID, 1995, p. 19). Ela 

reforça, também, a ideia de que “os processos de penetração de culturas hegemônicas na 

América Latina não supuseram, nem é provável que suponham, uma uniformização 

aculturada” (ACHUGAR, 2006, p. 84).  

Problematização de estereótipos 

Nota-se que o texto hatouniano pontua a multiplicidade étnica, social e cultural na 

Amazônia. A perspectiva heterogênea questiona olhares que compreendem a Amazônia 

a partir de uma formatação una ou binária. Assim, a narrativa tenta desconstruir 
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estereótipos, como a ideia de Eldorado e Inferno Verde. A problematização da ideia de 

Eldorado fica evidente nos cenários de miséria, como o bairro Novo Eldorado.  

O nome desse espaço remete ao mitológico lugar afortunado, contudo, nele só há 

mazelas e sofrimento como é notável na fala do protagonista. “Os amigos do meu pai 

vão inaugurar com pompa [...] É, vais ver que lindo Eldorado, disse Mundo. Nem Fogo 

ia querer morar lá” (HATOUM, 2005, p. 144-145). Assim, transformada em nome de 

bairro, a fonte de riqueza tão sonhada por Francisco de Orellana e Gonzalo Pizarro não 

passa de mera fantasia.  

A crítica mais contundente contra a imagem de uma Amazônia paradisíaca, no 

entanto, é feita pelo “Campo de cruzes”, obra realizada por Mundo no bairro Novo 

Eldorado a qual já mencionamos nesse trabalho. As cruzes diante de cada casa podem 

ser lidas como o próprio sepultamento dessa imagem. Um cemitério de sonhos dos 

muitos que foram para a região buscando enriquecimento e tiveram que aceitar a 

condição de vencidos. Como alguns moradores do bairro, que o livro descreve da 

seguinte forma: “brasileiros do Maranhão, todos pobres, só com farrapos do corpo. Ela 

trabalhava num babaçual. Veio atrás de fartura, não encontrou nada” (HATOUM, 2005, 

p. 273). 

Já a imagem de “Inferno Verde” é questionada, no livro de Hatoum, pela recusa 

do estereótipo da “Amazônia genesíaca”, da imagem do espaço construída a partir da 

ideia de isolamento e virgindade da floresta, desdobrada na ingenuidade e no exotismo 

da população local. Contrapondo-se a esse estereótipo, a narrativa expõe uma região 

multifacetada e heterogênea. Focalizando principalmente a cidade de Manaus, a 

Amazônia hatouniana é formada por diversas influências culturais, econômicas, sociais 

e políticas, em decorrência da ação de diferentes sujeitos. 

A adaptação estrangeira nesse espaço pontuada na narrativa também confronta o 

discurso do “Inferno Verde”, baseado numa suposta impossibilidade de se viver na 

região por muito tempo. Esse movimento de chegada e permanência de povos distintos 

mostra uma Amazônia que, apesar de todos os problemas é ocupada por pessoas que 

procuram, sim, um lugar para viver. Como o médico japonês Kazuma San, o próprio 

Jano (que é de origem portuguesa) e mesmo muitos dos nordestinos que foram para a 

região seduzidos pela ilusão de riqueza. 
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 O questionamento das imagens essencialistas é uma reivindicação da pluralidade, 

uma forma de luta contra discursos homogeneizantes. Achugar (2006, p. 155) diz que, 

“a heterogeneidade foi e é, de algum modo, uma reivindicação e uma característica do 

discurso de resistência, diante de um projeto homogeneizante”. Canclini (2015, p. 9) 

também aponta para isso ao afirmar: “Quero dizer que reivindicar a heterogeneidade e a 

possibilidade de múltiplas hibridações é um primeiro movimento político para que o 

mundo não fique preso sob a lógica homogeneizadora”.  

Partindo dessa compreensão, não é infundado pensar que, Hatoum, por meio de 

sua obra, tenta desconstruir imagens e discursos os quais atribuem um aspecto 

essencialista a esse lugar. O conceito de “desconstrução” definido por Jacques Derrida 

cabe nessa percepção reflexiva, porque o escritor manauara, de certa forma, desestrutura 

a imagem estereotipada dessa região ao se distanciar da concepção homogênea, 

ostentando um espaço plural. Sobre tal conceito, Derrida menciona: 

 

Então, a desconstrução, evidentemente, podemos considerar que 
consiste justamente em colocar os ladrilhos do avesso, enfim, a 
perturbar a ordem. Mas consiste também em interrogar-se sobre o que 
não funciona na ordem. Sobre o que na ordem é uma desordem, o que 
a ordem oculta como desordem. A desconstrução não consiste apenas 
em recolocar ordem, mas se interessa pela desordem. (DERRIDA, 
2012, p. 138) 

 

Considerações finais  

Como se observou nessa reflexão, a Amazônia é bastante diversificada, tanto no 

que se refere ao espaço quanto aos sujeitos. Nesse cenário são múltiplas a interações 

sociais e culturais. Desse modo, a identidade da região não repousa em uma essência. 

Diante disso, as imagens homogeneizantes que insistem em estereotipar esse lugar não 

se sustentam em uma experiência. Elas foram pensadas e fomentadas a partir de 

discursos fantasiosos e ideias de dominação do projeto colonialista. 

Compreende-se que, ao invés de se fomentar pensamentos engessados e de olhar 

as questões socioculturais por uma perspectiva vertical deve-se ter uma ótica mais 

rizomática. Assim, não se nega as diferenças e, então, as relações de alteridade se 

sobressaem. Partindo de tal compreensão torna-se importante tecer reflexões sobre a 

Amazônia para problematizar estereótipos que inviabilizam um olhar mais alargado à 

diferença no campo cultural e social, favorecendo os conflitos entre os sujeitos.  
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MAÍRA: UM ESTUDO DO ROMANCE DOS ÍNDIOS DA AMAZÔNIA 

 

Vanessa Gonçalves Oliveira (UFJF)1 

 

Resumo: Este trabalho estuda como o gênero romance, ao relacionar a história dos índios e a 

ficção, por meio da obra Maíra, de Darcy Ribeiro, pode contribuir na discussão sobre o 

desenvolvimento do gênero e a construção da identidade cultural na América Latina. Para isso, 

foi necessário trabalhar com os conceitos de Transculturação, de Ángel Rama, além de recorrer 

a Bakhtin ao seu estudo sobre o gênero romanesco.  
Palavras-chave: romance; transculturação; Maíra.  

 

Ao pensar as narrativas de fundação tem-se a oportunidade de entender que o 

gênero romance foi um dos grandes aliados na constituição do Estado/nação, 

principalmente, no sentido de promover a concepção essencialista e de unidade cultural 

no Velho e Novo Mundo. Um dos traços mais relevantes que se apresenta no romance e 

contribui na comprovação da ideia de ser um gênero em formação, é seu caráter 

profundamente autocrítico, a partir da composição híbrida de outras formas de discurso, 

a maneira como é penetrado pela ironia sinalizam para sua ligação com o contexto de 

sua época.  

Nesse sentido, faz parte da natureza do romance, apropriação dos gêneros para 

parodiá-los, reinterpretá-los e integrá-los na composição do gênero. Isso, só corrobora 

para a compreensão de que o romance é um gênero complexo, mesclado e plural. Além 

do mais, ele está inscrito na história da arte pela sua linguagem plural, é por meio dela, 

que é possível conhecer de si e do outro, promovendo a redescoberta de muitas vozes 

sociais do mundo, no nosso caso, a redescoberta da voz silenciada dos índios da 

Amazônia. Por isso, trata-se de um gênero de caráter indeterminado permeado pela fala 

do outro.  

Nossa análise tem origem no conceito de transculturação narrativa, de Ángel 

Rama, que assim como os pensamentos de heterogeneidade, crioulização, hibridismo, 

estabelecem novas formas de compreender o território latino-americano, dessa maneira, 

se distanciando das visões etnocêntricas, que, por muitas vezes, são responsáveis por 

olhares carregados de exotismo.  

                                                           
1 Discente do curso de Doutorado e mestra em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. Contato: vanessa.litterae@gmail.com. 
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Na contemporaneidade, torna-se constante a consolidação da identidade por 

meio da especificidade, da heterogeneidade e da diferença, uma vez que o conceito de 

identidade nacional não corresponde à fragmentação e à descentralização do indivíduo e 

das culturas. Ao trabalharmos com o romance Maíra, não pretendemos legitimar sua 

versão acerca do processo de construção da história do Brasil, entretanto, levantaremos 

questões acerca das diversas significações apresentadas pelo autor por meio do discurso 

ficcional e o emprego da linguagem e de um pensamento cultural acerca da história dos 

índios da Amazônia. 

A partir do conceito trabalhado por Ortiz, Ángel Rama, intelectual uruguaio, 

compreende que a obra literária é uma das ferramentas políticas empregadas na 

transformação da consciência e do mundo, principalmente ocidental. Na 

contemporaneidade, tal conhecimento será feito a partir da emergência de se reafirmar o 

território e a identidade da América Latina. Nesse sentido é que Rama concebe o 

intelectual/artista como agente de transformações políticas e culturais, destacando, 

portanto, a literatura enquanto mecanismo de reflexão, além de integração do continente 

latino-americano.  

Na obra Transculturación narrativa em América Latina, o autor discorre de 

maneira mais detalhada sobre o conceito a respeito da cultura e a literatura latino-

americana, salientando o conflito entre vanguardismo e regionalismo sem deixar de 

explicar a apropriação do termo antropológico de Fernando Ortiz. Dessa maneira, Rama 

atenta para a relação entre literatura e cultura, e procura não desassociá-las, colocando o 

conceito proposto por Ortiz no território da crítica literária. Com o objetivo principal de 

estabelecer os processos transculturadores que os escritores da América latina realizam 

ao longo das suas obras. Rama é um teórico que considera a obra literária como 

instrumento político que age como transformador da consciência e do mundo. Tal 

consciência de transformação está presente no processo de reafirmação cultural da 

América Latina. Por isso, para o uruguaio, o intelectual/artista/escritor possui o poder de 

questionamento e mudança no que se refere à política e a cultura. Nesse sentido, Rama 

acredita no poder de transformação e integração dado a partir da literatura, criando o 

conceito de transculturação narrativa.   

Assim como Ortiz discorda do emprego do conceito aculturação, Ángel Rama 

igualmente considera o conceito inapropriado, uma vez que se trata de uma perspectiva 
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de viés etnocêntrico que tende a relativizar o ambiente e as condições de trocas culturais 

entre as comunidades, prevalecendo o olhar encoberto pelos interesses e propósitos da 

dominação imperialista ocidental.  

Por isso, o vocábulo que melhor expressa as condições que sucedem o processo 

de transição de uma cultura a outra, é, segundo Rama, a transculturação. Para o autor, 

este não consiste somente em contrair uma cultura distinta implicando num sentido 

único, que é o que determina o vocábulo anglo-americano aculturação, porém, acarreta, 

necessariamente, na perda ou no desligamento de uma cultura antecedente, provocando 

uma parcial desaculturação e, também, concomitantemente, representa a consequente 

criação de novos fenômenos denominados neoculturação. 

Tentar compreender a América no momento de uma descolonização cultural e a 

ainda se contrapor ao discurso dominante universal já estabelecido na sociedade é 

assumir a responsabilidade de se repensar a história do latino-americano, refletindo 

sobre um passado inacabado que assombra o presente e, também, o futuro.  

O conceito de Transculturação narrativa foi desenvolvido em três níveis, 

conforme Rama afirma em sua obra. Dessa forma, as narrativas consideradas 

transculturadas apresentam o uso da língua, a estruturação literária e a cosmovisão. Por 

meio do viés linguístico, o escritor pode recuperar a linguagem regional e 

consequentemente apresentar a relação conflituosa entre o culto e o popular. Quanto à 

estruturação, trata-se do momento em que a comunidade que sofreu a imposição busca 

engendrar sua própria literatura a partir de imagens características da sua cultura e etnia, 

por exemplo, no Brasil, o índio, o negro e o mestiço são as representações recorrentes 

da nossa literatura. Por último, a cosmovisão, momento no qual se reconhecem novos 

significados que buscam romper ideologias. 

Em Maíra, podemos observar claramente a utilização inventiva da linguagem 

para demonstrar o diálogo entre as tradições populares e eruditas, de forma a acrescentar 

as complexas imbricações culturais do povo indígena e a população ribeirinha ao 

discurso literário, através de elementos líricos e dramáticos ao longo da narrativa. A 

partir das falas e dos relatos dos personagens, Darcy Ribeiro apresenta a cultura e a 

presença dos indígenas, mestiços, estrangeiros e brasileiros na floresta e nas margens 

dos rios amazônicos, ambiente cercado por desigualdades sociais e interesses 
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capitalistas. O autor contempla, de maneira autêntica, a questão cultural indígena, 

retratando através da narrativa a herança cultural da região.  

Bakhtin é responsável por nos fazer repensar a condição do romance na 

modernidade, sua análise é feita pelo viés histórico-discursivo. Para o autor, o romance 

é dos responsáveis pelo discurso literário da modernidade – pensamos, também, na 

contemporaneidade – já que este se adaptou às condições culturais contemporâneas, 

prevalecendo, sempre, pela não linearidade, como um gênero híbrido. 

No romance podemos observar uma amálgama de outros estilos de texto. Nele, 

encontramos um quê de narração, reportagem, biografia que podem vim a ser em tons 

poéticos, dramáticos ou extraliterários. Sem falar na inclusão de características de outras 

formas artísticas, tais como a fotografia, o cinema, a música, a arte digital, entre outras 

maneiras de expressar o rompimento de padrões e os limites do espaço e do tempo. 

Leva-se em conta que as obras de arte carregam em si uma organicidade, são 

elementos vivos, enraizadas nas dimensões espaço-temporais da humanidade, não 

podem nem devem ser isoladas do mundo em que foram produzidas. Uma vez que 

transbordam discursividade, estão elas atreladas a variados processos externos e a arte 

está diretamente vinculada aos elementos histórico, sociais e culturais. Dessa maneira, 

Bakhtin se contrapôs ao movimento da estética material que reconhecia e considerava a 

arte como objeto isolado do todo.  

Bakhtin situa-se como um oposto de Saussure por não admitir a concepção 

linguística sausseriana, que isola a língua da linguagem humana. Logo, a linguística de 

Saussure é aquela que trabalha somente como uma parte da linguagem, 

descaracterizando seu ambiente heterogêneo. Ramon Luiz Arenhardt e  Cristiane Rojas 

Cespedes, mestrandos do PPGEdu/CUR/UFMT, assim compreendem a relação dos 

pensamentos de ambos os teóricos no texto A linguagem e a linguística: Bakhtin 

confrontado Saussure (I –II): 

 
Ocorre que Bakhtin pretende, fundamentalmente, entender o exercício 

da linguagem humana por parte dos indivíduos. Ele escolhe o filme 

em lugar da filmadora, por mais difícil que seja o rumo a desvendar. O 

que Saussure alija do estudo da linguística é o que atrai as atenções de 

Bakhtin. Para ele, o único objeto real e material de que dispomos para 

entender o fenômeno da linguagem humana é o exercício da fala em 

sociedade. A língua falada, em todos os lugares comuns, tal como nas 

casas, na rua e na igreja, nas festas e repartições públicas, é sempre o 

que existe de materialmente palpável para o estudo. Para ele, a língua 
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— que Saussure considera o objeto da linguística — não passa de um 

modelo abstrato, construído pelo teórico a partir da linguagem viva e 

real, por isso, plena de sentidos. (ARENHARDT e CESPEDES, 2013, 

não paginado) 
 

Nessa perspectiva, Bakhtin não concilia com os estudos linguísticos, sendo 

considerado um pensador da linguagem, considerando esta uma arte de movimento 

heterogêneo e plural, traçada por uma rede de significados complexos.   

Para o autor, o romance “caracteriza-se como um fenômeno pluriestilístico, 

plurilíngue e plurivocal” (BAKHTIN, 1990, p. 73) 

O romance pode ser pensado como um tecido discursivo no qual é formado por 

uma gama infinita de fios dialógicos, estabelecendo relações com outros discursos que 

ecoam através da narrativa, resultando em um coro de muitas vozes. Essas vozes, 

entendemos que tratam-se do plurilinguismo que pode ser definido como o discurso de 

outro na linguagem de outro, percepção altamente contemporânea.  

A relação dialógica de diferentes discursos presentes no romance faz com que 

este se apresente como uma expressão rica e mesclada, permanentemente marcada pelo 

Outro.  

A emergência de se discutir questões como o autor, o narrador, a história, a 

sociedade, a alteridade, a política, por exemplo, confirmam que algumas obras precisam 

ser estudadas e interpretadas a partir do viés plurissignificativo. Em sua construção, 

Maíra é feita por uma perspectiva dialógica que através dos discursos literário e 

histórico busca reexplorar as condições identitárias, culturais e políticas do índio 

brasileiro, evidenciando se pela multiplicidade de vozes.  

 
Assim, Maíra põe em relevo o trânsito entre a condição identitária do 

nativo e as consequências do seu envolvimento com a cultura 

invasora. O caráter pluridiscursivo do mosaico desenhado pelas 

biografias reúne-se no Índez, último capítulo, em que a polifonia se 

vincula ao sentido da obra, permitindo que as vozes acentuem, nos 

seus hiatos, a constante da desindianização, na qual se põe a lume à 

marginalidade a que o índio foi submetido. (SANTOS, 2009, p. 33) 
 

Assim, um dos aspectos mais importantes deste romance é a sua linguagem 

plural. Através dela, é possível ouvir diversas vozes que certificam ou até mesmo 

contestem suas identidades. A respeito da importância da linguagem, em especial, a 

linguagem oral, Ángel Rama afirma que “A língua faz parte dos mitos latino-
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americanos que testemunham sua singularidade cultural, e é ela que compôs, mais com 

a voz que com a escritura, suas obras-mestras” (2008, p.192). Levando em consideração 

essas reflexões, podemos observar o trabalho linguístico de Darcy Ribeiro, que faz 

mediação entre a tradição oral e escrita, além de inserção de vozes das populações 

indígenas e das camadas mais simples da Amazônia. Como exemplo, temos a voz de 

Antão, o empregado de Juca: 

 
- Minha vontade é fugir. Mas aqui, o senhor sabe, rio abaixo é só para 

cair na mão dele mesmo. E o avião do CAN só tira pobre daqui pra 

morrer no hospital. E seu Juca falou claro: “Quero pagamento em pele 

de lontra e jaguatirica, nem que Dóia, sua velha, tenha de parir os 

bichos para você matar. “Estou atolado e sem saída. Já andei 

rastreando sinais de jaguatirica, não achei nenhum. A que havia estava 

pegando galinha de Dóia, eu peguei no mundo e ele já levou a pela. 

(RIBEIRO, 2007, p. 155) 
 

No trecho acima, Antão é “um paraense de nuca fina, cabeçudo, falador” 

(RIBEIRO, 2007, p. 153), e é possível estabelecer a relação do descaso que é vivido 

pela comunidade amazonense ribeirinha. Estes só conseguem sair pelo avião do CAN se 

for para morrer. Além do mais, temos a crítica sobreposta à exploração do trabalhador.  

Em Maíra, podemos observar não só a perspectiva oral – dialetos de indígenas e 

os dialetos regionais – mas também a perspectiva escrita através dos diferentes gêneros 

da norma culta da língua portuguesa – ofícios, relatórios e cartas dos funcionários do 

governo – apresentados ao longo do texto. Dessa maneira, essas “outras vozes”, esses 

outros tons, são bem marcantes e perceptívies no romance do autor. 

 

Mas escrever na presença de todas as línguas do mundo não significa 

conhecer todas as línguas do mundo. Significa que no contexto atual 

das literaturas e da relação da poética com o caos-mundo, não posso 

mais escrever de maneira monolíngue. O que quero dizer é que 

deporto e desarrumo minha língua, não elaborando sínteses, mas sim 

através de aberturas linguísticas que me permitem conceber as 

relações das línguas entre si em nossos dias (...) (GLISSANT, 2005, p. 

49) 
 

Uma das vozes principais no livro é a do índio Avá/Isaías, que denuncia o 

descaso com os índios, demonstrando a miséria nas margens do rio Itaparanã. Já a vida 

difícil do povo de Corrutela é apaziguada pelos clamores de Xisto, um profeta que 

busca a redenção e o encontro pelo encantado: 
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Outra doutrina extravagante era a de que, com a vinda do filho de 

Deus, não só haveria, afinal, a paz sobre os escombros da última 

guerra como haveria também, insistia, fartura para todos. Tudo isso 

estava muito bem, mas não a insistência de que a fartura viria da 

redistribuição das terras, que seriam devolvidas a Deus, seu único 

dono. Também o gado, dizia seu Xisto, seria dividido entre todos. Os 

outros bens também. Tudo seria repartido para que cada família 

tivesse sua roça, sua vaca, seu cavalo. (RIBEIRO, 2007, p. 335) 
 

Além disso, é possível observar a multiplicidade de vozes presentes nessa obra 

por meio das diversas línguas e dialetos utilizados ao longo do romance, seja com o 

latim, nas orações feitas por Isaías e pelos missionários e freiras católicos; seja com o 

inglês, na ladainha cantada pelo missionário norte-americano Bob; ou com as línguas 

indígenas usadas pelos mairum; e, ainda, a regional, nas pregações do cearense, o Beato 

Xisto, papa-chibé, Antão, dentre outras personagens.  

No decorrer da narrativa, conta-se a trajetória do povo mairum, um mesmo 

evento é contado a partir de diversas vozes, revelando ao leitor uma mesma história, que 

é apresentada ao longo do romance que termina com um capítulo totalmente polifônico, 

Indez, no qual as várias vozes abarcadas neste enredo falam sem marcação diferenciada, 

demonstrando as divergências e diversidades que envolvem a questão indígena. 

A personagem Xisto, preto beato, representa a sabedoria da cidade Corrutela. 

Com seus sermões a moda brasileira, Xisto prega a palavra de Deus através do seu 

conhecimento de mundo, mesclando a sabedoria cristã á compreensão cultural abarcada 

na vivência regional do ambiente amazônico. Nesse sentido, mais uma vez, podemos 

observar a rasura do discurso etnocêntrico que foi imposto na língua e na religião, nesse 

trecho, porém, tal perspectiva é duplamente questionada tanto na apropriação de um 

vocabulário coloquial quanto na apropriação de uma entidade religiosa “encantada” que 

seria o Messias salvador. 

 

- Este mundo tem mistério, tudo aqui é encantado. Até a velha Calu, 

lavando roupa esse coçando. Até o velho Izupero, que trabalha no 

ofício de dia e de noite, ferrando cascos. Até eles tem mistério. Há um 

que manda, o senhor. Outro que desmanda, é o Demo. Mas há também 

o que há-de-vir, o encantado. (RIBEIRO, 2007, p. 77/78)  
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No trecho abaixo, vemos a crítica ao sistema de trabalho industrial em que não é 

possível mais manter os laços com a tradição, com o costume de ouvir as histórias. No 

livro, por tratar de uma cultura autóctone, vemos a importância da narração das histórias 

para que o sujeito possa se manter culturalmente no mundo. 

 
Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 

quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque 

ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o 

ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o 

que é ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta 

as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de 

narrá-las. Assim se teceu a rede em que está guardado o dom 

narrativo. E assim essa rede se desfaz hoje por todos os lados, depois 

de ter sido tecida, há milênios, em torno das mais antigas formas de 

trabalho manual. (BENJAMIN, 1994, p. 204/205) 
 

Pensamos sobre a construção plural do romance, e como este se configura como 

um espaço aberto e sem fronteiras, destacando-se pelo seu plurilinguismo, dialoguismo 

e polifonia. Dessa maneira, entendemos que o gênero, ao conviver e se formar em meio 

a uma gama de possibilidades, gêneros, línguas e contextos distintos, vive sem 

definições, caracterizando-se por uma existência oscilante. De qualquer forma,    

 

(...) escrever na presença de todas as línguas do mundo não significa 

conhecer todas as línguas do mundo. Significa que no contexto atual 

das literaturas e da relação da poética com o caos-mundo, não posso 

mais escrever de maneira monolíngue. (GLISSANT, 2005, p. 49) 
 

Portanto, por se tratar de um romance. Maíra é uma obra traçada pela 

pluralidade de línguas, gêneros e narradores que apresentam/representam uma gama de 

interesses complexos que, sobretudo confirma o caráter múltiplo da contemporaneidade.  
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IMAGENS ABERRATIVAS NA POÉTICA DE HILDA HILST 

 

Diego Ferreira (UERJ)1 

 

Resumo:  Esta é uma proposta de investigação estética da poética de Hilda Hilst, objeto central 

deste trabalho, na medida em que se aproxima do que intitulo “imagens aberrativas”. Imagens 

que se produzem no estranhamento, nos ruídos da percepção, nas torções da forma, nos restos da 

experiência, nos sintomas de um real que nunca se completa na linguagem. A aberração provoca 

ranhuras na percepção, cria um efeito de estranhamento, através da associação de elementos 

improváveis, corpos dissonantes, enfrentando assim os paradigmas do antropomorfismo, da 

tautologia e, fundamentalmente, do biográfico (se tratamos o corpo como uma bioescrita). 

Palavras-chave: Aberração; Corpo; Percepção; Imagem. 

 

 

O que se pode de uma vida? 

Para iniciar discussões de ordem metafísica, neuroplástica ou quântica, não raro nos 

deparamos com o exemplo dos índios e das caravelas. Diz-se comumente que os índios 

não puderam perceber de imediato a aproximação das caravelas de Colombo na costa da 

América, que o objeto era demasiado distante de uma “realidade indígena”, não fazia 

parte de seu universo perceptivo, o que haveria causado uma falha dessa percepção, um 

intervalo no reconhecimento da forma-caravela. Até que o objeto surgisse, ganhasse 

contornos, se presentificasse, por assim dizer, os índios teriam visto apenas um estranho 

movimento nas águas, algo incomum, que só consolidou uma aparência quando se inseriu 

na linguagem, quando alguém pôde identificar o estranho objeto como uma “grande 

embarcação”, uma “grande canoa”. O mito das caravelas “invisíveis”, tenta colocar em 

discussão a questão da percepção das formas, o ruído ou entropia causado pelo esforço 

de percepção de um objeto fora de um dado paradigma, mas também provoca uma 

reflexão sobre o processo de aquisição e consolidação de uma realidade, ou, para um fino 

ajuste dos termos: sobre a formação e deslocamentos de um paradigma. É bem verdade 

que o mito é contado da perspectiva de um europeu, que, como se percebe, sobrepôs a 

percepção do objeto-caravela à percepção do Outro, minimizando o verdadeiro embate 

que estava ali ocorrendo: embate entre diferentes modos de vida, ente a cultura índios e 

os europeus. Nesse âmbito, o que os olhos puderam ver, a história pôde contar.  

                                                           
1 Graduado em Jornalismo (FACHA), Mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada (UERJ), 

Doutorando em Literatura Brasileira (UERJ). 
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Advirto, no entanto, que esta não se trata de uma discussão metafísica, neuroplástica 

ou quântica, mas um sutil testemunho, errante e diminuto relato crítico-afetivo, sobre um 

tema que se suspende da megalomaníaca discussão sobre “a construção do mundo tal qual 

testemunhamos”, ou “como deslocar o mundo que testemunhamos?”. A literatura – que 

muito tem a ver com isto – se encaixa no tema na medida em que se insinua contra uma 

suposta estabilidade da percepção. É o caso de Hilda Hilst, objeto central deste ensaio, 

com sua literatura que produz estranhamento, que tem como imagens-força formas 

aberrativas – a besta, o menino-porco, o bicho-ninguém, a cadela-poeira. São imagens 

que provocam ranhuras na percepção, que provocam um efeito de estranhamento tal que 

enfrentam os paradigmas do antropomorfismo, da tautologia e, fundamentalmente, do 

biográfico (aqui, assunto de maior interesse). Proponho, portanto, uma discussão que 

coloque em atrito as formas aberrativas criadas por Hilda e o discurso biográfico, na 

medida em que provoque novas problematizações, ou que se abra na busca novos 

caminhos estético-biográficos, em contrapartida a um discurso biográfico historicizante, 

que se apoie no factual, em formas de vida que se constroem em marcadores 

estabelecidos, em vidas enciclopédicas.  

Para desenvolver o assunto, é necessário fazer uma importante distinção entre o que 

chamo de discurso biográfico e a biografia como gênero literário. É fácil notar que a 

biografia como gênero recorre muitas vezes a uma maneira pré-estabelecida de relatar 

uma vida, se apoiando nos marcadores como nascimento, origem, carreira profissional, 

relações afetivas - em suma, marcadores factuais na vida de um personagem. O discurso 

biográfico, por sua vez, antecede à biografia, é, antes, a maneira como se constrói a 

percepção da própria vida ou da vida de outrem, a maneira como se constroem esses 

relatos, como se engendram as narrativas dos modos de vida. 

Não quero fazer parecer que estejamos lidando com categorias estáveis, tanto o 

discurso biográfico quanto o gênero biográfico estão sujeitos a deslocamentos, contágios 

e permutações. Embora sutis, os movimentos que deslocam os discursos biográficos (é 

preciso reconhecer também sua pluralidade) podem ser notados a partir de uma noção de 

real compartilhado, ou seja, no movimento próprio de estender-se à altura de um relato 

que o alcança, na medida em que procura certificação dentro de um contexto (social, 

cultural, político...), um discurso que muitas vezes se tece pelo via do esforço de alcance 

de um real partilhado, e que, através dessa via, cria protocolos de percepção de si e do 
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mundo. Se por um lado podemos constatar uma assimilação coletiva do discurso 

biográfico protocolar, por outro lado, o discurso biográfico também pode, ao se aproximar 

do que Silviano Santiago chama por “grafias de vida”, se aliar ao ficcional, na medida em 

que abandona seu status comprobatório, seu atestado de verificabilidade dentro de um 

contexto. 

Na leitura da grafia de vida ficcional, o personagem não deverá ser 

reconhecido como figura pública (em carne e osso, como seu próximo 

ou distante modelo-vivo), e só o será por uma testemunha ocular do fato 

narrado ou por eventuais recortes de jornal.23 Não tenhamos dúvida, o 

recurso à testemunha ou à imprensa da época apenas reduz a criação 

literária, como no caso da biografia, às suas fontes (legítimas, claro, 

mas não é para isso que se lê e se discute uma obra literária). 

(SANTIAGO, 2018. P. 21) 

 

Esse deslocamento do discurso biográfico se faz por uma via que não espera por 

confirmação, se distancia de um “discurso triunfante da veracidade”, do esforço por efeito 

de verossimilhança, da factualidade, podendo aproximar-se mais e mais de uma imagem 

inconcebível, absurda, incabível. A produção dessas imagens rompe, por assim dizer, com 

um pacto, rompe o protocolo perceptivo. É fácil notar, desse modo, o quanto Hilda flerta 

com a segunda categoria, quando o discurso biográfico se torna uma imagem aberrativa. 

De todo modo, Hilda tem uma vida dedicada à escrita ficcional, caminhando da 

poesia à prosa. Não estamos tratando de uma escritora que tenha pretendido 

deliberadamente publicar um material documental ou biográfico. Sua escrita só pode 

colocar em questão, problematizar ou tocar o discurso biográfico na medida em que a 

situamos neste lugar mais amplo das grafias de vida. Algumas das perguntas me guiam: 

pode a literatura deslocar o discurso biográfico? Como a obra de Hilda o faz? Só se produz 

descolamento no discurso biográfico de maneira disruptiva? Deslocar o discurso 

biográfico protocolar é produzir novos modos de vida? Como as aberrações de Hilda 

perturbam a monocromia dos discursos biográficos?  

Para dar seguimento à discussão sobre o discurso biográfico, faz-se necessário 

delimitar os contornos daquilo que insisto em chamar por aberração, ou melhor, 

demonstrar como a aberração se pode se inserir numa imagem – literária, em nosso caso 

- a ponto de impedir a construção de uma forma fechada. A aberração não significa, 

portanto, a ausência da forma, mas a inserção na forma de um elemento disruptivo, que 

sabota a síntese de uma imagem, que atrasa seu reconhecimento, que fere a plasticidade 

paradigmática. No livro Deleuze, os movimentos aberrantes, David Lapoujade define o 
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que reconhece como aberração, a partir da obra de Deleuze, sugerindo que o filósofo 

tenha dedicado seu trabalho na direção da construção de novas superfícies, de fazer 

superfícies virem à tona, de dar existência de discurso à sua criatura, de formar planos. 

Para Lapoujade, os planos criados por Deleuze não se confundem “nem com um abismo 

indiferenciado do qual não sai nada, nem com um mundo diferenciado de onde tudo já 

saiu, já se distinguiu. Ele reside inteiramente no intervalo entre o indistinto e o distinto” 

(LAPOUJADE, 2015, p. 37). 

O papel dos movimentos aberrante, para Lapoujade, é, de maneira sintética, tornar 

a diferença visível, construí-la sobre um plano, uma superfície, produzir uma diferença 

que emite seus sintomas em um plano estético. Imageticamente fundada, a aberração 

aparece introduzindo uma imperfeição na semelhança, como se a fissura em um busto de 

argila nos revelasse um fundo oco, uma imagem porvir, uma imagem sem-fundo: 

Chega-se a um oceano de dissemelhança onde fervilham pequenas 

diferenças infinitesimais que, a cada vez, “se” fazem, não porque 

tendem a zero mas, ao contrário, porque entram em relações 

diferenciais que as distinguem do zero. O sem-fundo não é o informe 

ou o indiferenciado, mas o que sobe do fundo para dele se distinguir, 

para construir a cada vez “sua” própria diferença. (LAPOUJADE, 2015 

p. 55) 

 

A aberração não significa, portanto, o aniquilamento da forma, mas quer frustrar a 

expectativa de uma forma “bem-acabada”, não significa a supressão da forma por uma 

categoria abstrata e desencarnada, mas desenhar no corpo os vestígios de sua 

transitoriedade. O tempo é um fator fundamental para a exposição do sem-fundo, para o 

acontecimento da aberração. O tempo garante seu acontecimento, porque é precisamente 

no tempo que se constrói o hábito, o senso comum e o bom senso, assentando as 

repetições, formando paradigmas; ao passo que o mesmo tempo permite também estancá-

lo, fazendo emergir esta intrusa: a diferença. Aproximo-me, sob alguma medida, do que 

Georges Didi-Huberman descreve como informe – embora Lapoujade recuse o termo - a 

partir do ponto de vista da transgressão das formas, que “reivindicar o informe não quer 

dizer reivindicar não-formas, mas antes engajar-se em um trabalho das formas 

equivalente ao que seria um trabalho de parto ou de agonia: uma abertura, uma laceração” 

(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 29). A aberração se coloca, neste sentido, como uma 

espécie de sintoma de que as formas não existem senão investindo contra outras formas, 

remodelando-as, erodindo e esculpindo, devorando-se, umas às outras, em um processo 
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que nos sugere “aberturas concretas contra clausuras abstratas, insubordinações materiais 

contra subordinações à ideia” (Ibidem, p. 29). 

Se a forma da aberração requer um investimento contra a síntese da forma, a ideia 

de estranhamento é então associada ao olhar, ou como prefere Lacan, produz uma mancha 

retiniana, provocando um efeito, uma estética. Chamo a atenção para a escrita de Hilda 

Hilst como estética aberrativa enquanto corporiza esse estranhamento, em um movimento 

próprio de uma espécie de danação, que evoca o sem-fundo, que se faz imagem por 

investimento dessa intrusão do sem-fundo nas superfícies. Quero dizer, com isso, que há 

um duplo caminho na poética de Hilst: produzir um corpo (um corpo da escrita e do 

sentido), mas também fundá-lo sobre um informe (na medida em que se produz a partir 

de um estranhamento, uma dificuldade em se reconhecer, que, em alguma medida, quer 

continuar estranho). Nas palavras de Deleuze, a aberração acontece quando “alguma coisa 

do fundo sobe à superfície, e sobe sem tomar forma, insinuando-se entre as formas, 

existência autônoma sem rosto, base informal. Na medida em que ele se encontra agora 

na superfície, este fundo chama-se profundo, sem-fundo” (DELEUZE, 2006, p. 381) 

É importante ressaltar que o que chamo de aberração dialoga também com o esforço 

da filosofia contemporânea (em Jean-Luc Nancy, Didi-Huberman ou mesmo em Jacques 

Derrida) de estabelecer relações com uma dialética “sintomal”. Ou seja, de apontar que 

poderia haver, na interação com objetos, um excesso, um informe ou uma diferença, uma 

consciência de que nada é o mesmo, entretanto, nada é inteiramente novo, embora as 

formas, a plasticidade do texto, se desloquem em uma cadeia de outras formas, em uma 

elasticidade que chamo de aberração. Por isso, produzir aberração se coloca aqui em um 

intervalo, um “atraso” no reconhecimento dessas formas. 

Na literatura de Hilda, a aberração nos aparece sintomatizada nos corpos dos 

personagens, suas dilacerações identitárias, em seus dilemas que se constroem como as 

superfícies inundadas pelas insinuações do sem-fundo. Isto aparece de forma clara em 

dilemas como o de Hillé e Ehud, personagens de Obscena Senhora D, como nas 

passagens onde a narradora se esforça por nos mostrar que as superfícies reconhecíveis 

do corpo convivem com um aspecto irreconhecível, como se as aparências que se 

recusassem a sintetizar sua forma, momentos onde a aberração se mostra em ranhuras: 

Também não compreendo o corpo, essa armadilha, nem a sangrenta 

lógica dos dias, nem os rostos que se olham nessa vila onde moro, o que 

é casa, conceito, o que são as pernas, o que é ir e vir, para onde Ehud, o 
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que são essas senhoras velhas, os ganidos da infância, os homens 

curvos, o que pensam de si mesmo os tolos, as crianças, o que é pensar, 

o que é nítido, sonoro, o que é som, trinado, urro, grito, o que é asa hen? 

Lixo as unhas no escuro, escuto, estou encostada à parede no vão da 

escada, escuto-me a mim mesma, há uns vivos lá dentro além das 

palavras, expressam-se mas não compreendo, pulsam, respiram há um 

código no centro, um grande umbigo, dilata-se, tenta falar comigo, 

espio-me curvada. (HILST, 2001, p. 23) 

 

Para seguir reestabelecendo o vínculo entre a ideia de aberração e de informe, 

recorro à imagem um corpo absurdo. Digo isto como questão de perspectiva, pois não há 

o absoluto corpo absurdo, trata-se, antes, de um efeito da interação do olhar, como o 

descrito no exemplo dos índios e das caravelas. Algo no sentido que Georges Didi-

Huberman remete a Bataille no livro A semelhança informe: 

Ora, o que o texto sobre a “Figura humana” também nos permite 

compreender é que a principal forma dessa substancialidade não é senão 

o antropomorfismo, que poderíamos aqui nomear um 

“antropomorfismo da forma”. (...) Transgredir as formas seria, em 

primeiro lugar, transgredir as formas seculares do antropomorfismo. As 

semelhanças do mesmo, poderíamos dizer. (DIDI-HUBERMAN, 2015, 

p. 50) 

 

Em relação à Hilda Hilst, essa imagem da substancialidade humana aparece muitas 

vezes subvertida na figura do inumano, da besta, por exemplo. Não por acaso, no romance 

Kadosh, notamos surgir essa figura de um “vazio escuro” no “coração” da personagem: 

Mas no meu vazio escuro está a besta. E move-se. Grunhe. Um olho 

aberto, outro fechado. Um olho em cada pata. De vez em quando tu te 

aproximas com o punhal. Não, exagerei, não te aproximas, chegas e 

dizes de longe à besta: estás dormindo? Se chegas a tanto (sim, chegar 

a dizer “estás dormindo”, chegas a muito) te louvo, é manifestação de 

heroicidade, a besta não gosta de perguntas. (HILST, 2002, p. 194)  

 

Aqui se nota como essa aberração encontra, por vezes, contornos surrealistas, na 

imagem de uma criatura com olhos nas patas. Mas é no momento seguinte, em que nos é 

revelado o pouco gosto da besta por perguntas, que reside a aberração no campo do 

sentido, se quisermos inferir que há, nesse jogo, um pouco gosto por respostas, ou por 

reconhecimento. Sugiro com isso que a escritora estabelece relações entre esses muitos 

corpos (o da escrita, o do sentido, o corpo humano), na mesma medida de aponta para um 

aspecto de informe em todos eles.  

Percebe-se, pouco a pouco, como essa “coisa que escapa” participa do dito em Hilda 

Hilst, bem como a plasticidade de seus textos encontram na noção de um corpo 
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“impossível” uma imagem de sua relação com a escrita, mas não um completo abandono 

epistemológico – volto a dizer, se funda sobre uma ambiguidade. Como quando Catharine 

Malabou escreve sobre Kafka em seu ensaio sobre a plasticidade destrutiva: 

Apesar de tudo, o monstro consegue tecer seu casulo. Um casulo que, 

lentamente, se torna texto. Esse texto é A metamorfose ela própria, e 

essa metamorfose, somos nós, leitores, que a realizamos. O círculo dos 

possíveis plásticos se fecha de certa maneira aí também. A voz narrativa 

não é realmente a de um inseto. Essa borbelta invisível tem uma voz 

não bestial, uma voz de homem, uma voz de escritor. O que é uma 

metamorfose que pode ainda se dizer, se escrever, não permanecer 

completamente singular quando, entretanto, não cessa de se perceber 

como tal? (MALABOU, 2014, p. 20) 

 

A ideia de metamorfose nos é cara porque é de onde se suspende a aberração, é 

quando o objeto é recuperado de um estado neutralizante do hábito, se desloca para um 

estado de diferença. É uma questão de forma e transitoriedade, de metamorfose, um 

desprendimento do corpo de “uma exaustiva exterioridade de uma álgebra”. Não cabe, 

portanto, diálogo nenhum com um real imaculado, mas de como se nos dá um “real”, uma 

infinidade de reais deslizantes. Acontece com as formas criadas por Hilda algo 

semelhante às desconstruções nos retratos do pintor Francis Bacon. A desconstrução da 

figura humana se dá por “associações improváveis”, como, por exemplo, a besta com 

olhos nas patas, ou, como no caso de Bacon, uma dessimetria no rosto do retratado, um 

esfumaçamento, ou mesmo pela sugestão de uma abertura: a carne por baixo da pele, a 

carne por dentro da carne. 

O que sobra do homem, no final dessa história, é muito pouco: alguns 

vapores, um cadáver em decomposição, ou uma quantidade irrisória de 

matérias-primas que não excede à soma de 25 francos. Mas será 

justamente desse quase nada que alguns autores partem, na contramão 

da grandiloquência humanista, para tentar redefinir a condição humana. 

Esvaziando o homem de toda a concepção ideal e de toda a 

transcend6encia psicológica, só lhes restará o corpo – ou melhor, esse 

“quase nada” revelado em certas partes do corpo como, por exemplo, o 

dedão do pé. (MORAES, 2002) 

 

Das inúmeras imagens criadas por Hilst que poderíamos associar ao caráter dual 

das ideias de plano e sem-fundo, aqui trabalhadas, e que se confundem na imagem de 

uma aberração, destaco a ênfase que a escritora dá aos estados da matéria. Hilst trabalha 

a “aeralidade” como uma metáfora para o inconcebível, objetos que se esfumaçam diante 

dos olhos, se dissolvem, se desfiguram. Por outro lado, também esculpe, por vezes, seu 

oposto: uma espécie de escultura, cratera, crosta, imagem de uma dureza, de resistência 
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à ação do tempo. No livro Tu não te moves de ti, do qual o próprio título sugere 

imobilidade, Hilda utiliza a imagem da “carne de pedra”. Esta carne que se apresenta 

diante dos olhos, que quer triunfar como objeto reconhecível, aponta, ao contrário, para 

estados de incerteza: 

 Os olhos de todos de matéria igual, mas a carne do que eu vejo, a 

envoltura, o espesso que meus olhos atravessam, nada igual, ainda que 

seus olhos se mantenham na mesma direção do meu desejo, lâmina de 

ágata colocada à tua frente, transparência plúmbea, carne de pedra eu 

digo, e a palavra me distancia no mesmo instante em que repito carne 

de pedra e não estou mais ali, nem sou, nem vejo, porque o vínculo se 

quebra quando repito língua intumescida: carne de pedra. Tadeu 

comungado no mesmo existir duro da pedra. E ainda assim Tadeu 

distanciado, te vejo, nos vemos, mas tudo é absolutamente desigual, e 

repito e repenso porque parece maldito o meu olhar.  (HILST, 2004, p. 

27) 

 

Em contrapartida, a escritora nos oferece também a imagem da cadela-poeira, do 

livro estar sendo, ter sido (onde o gerúndio sugere, ao contrário do exemplo anterior, 

mobilidade, ação do tempo). A cadela-poeira se desfigura, não consolida uma imagem 

como a pedra, escapa com o vento, produz uma animosidade irrefreável: 

Não. Sou ninguém não. Sou apenas poeira. Poeira que às vezes se 

levanta e remoinha e depois sobre e levita, procurando o Pai. sou 

apenas cadela-poeira, às vezes fareja o que não vê, ficou cega e 

velha e nem sabe do existir desses muitos porquês. cadela vinda 

de lá: de uma esteira de luz que se desfez na terra. (HILST, 2006, 

p. 112) 

 

De ambas as imagens, da rigidez da pedra e da animação da poeira, notamos um 

aspecto de irreconhecível, um jogo entre estar e não estar, de tangibilidades, de presença 

e escapamento. Ora, trata-se de questões pertinentes ao próprio corpo, já que, como em 

Nancy, o corpo estabelece em um “sistema” de circulação de sólidos, líquidos e gasosos, 

uma “circulação aberta”, uma constante metamorfose. 

O corpo é tão fluido e gasoso quanto sólido. É gasoso no intercâmbio 

rítmico da respiração; das narinas e dos brônquios, um incessante 

intercambio do impalpável com o impalpável, a infraleve suspensão no 

mais volátil estado da substância (a natureza, a coisa, o real). No 

coração desse intercambio, é fluido, fluidez de veias e artérias, circula 

por todos os lados, impregna e embebe a carne, os tecidos. (NANCY, 

2006, p. 21) 

 

Antes de me concentrar exclusivamente em uma possível dualidade entre gasoso e 

sólido, proponho uma leitura da “diferença” em Hilda Hilst, “expressão dialética 
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exemplar capaz de ‘substituir’ a falsa oposição da presença e da ausência” (DIDI-

HUBERMAN, 1998, p. 204). A proposta deste trabalho é, portanto, desdobrar essas faces 

de um mesmo prisma ao passo que se analisa uma plasticidade, a estética trabalhada pela 

escritora para “esculpir” sua voz sobre esses empasses: da matéria, do tempo, do 

reconhecimento.  

 

Do bios aberrativo: uma esquizografia, uma biografia porvir? 

Para voltar ao tema do discurso biográfico, sugiro uma rápida associação entre a 

percepção protolar como e a carne de pedra descrita por Hilda, não porque esteja 

desprovido de animosidade, mas porque o protocolo só se constrói através do hábito, da 

repetição de um discurso que triunfou com o passar do tempo. A esta altura, não é difícil 

imaginar que os nossos paradigmas identitários são aquisições, estando dentro de um 

mecanismo sociocultural que reforçam tais versões do que se trata uma vida e do que é a 

realidade de uma vida. É importante notar que abrir uma brecha no discurso biográfico 

acaba por significar, mesmo como consequência, um investimento contra o que fez dessa 

versão um hábito.  

É preciso salientar que Hilda Hilst ainda não possui uma biografia publicada, muito 

embora sua vida nos ofereça aos montes os tantos marcadores necessários para a 

construção desse tipo de discurso. Por um lado há de se notar, sem dúvida, a importância 

da documentação, da produção dessa narrativa para efeito de consulta. Por outro, pretendo 

fazer notar que as escritas ficcionais de Hilda investem em uma estética aberrativa em 

direção oposta ao do discurso biográfico protocolar. O discurso, é preciso lembrar, é um 

dos tecidos por onde reconhecemos ou estranhamos uma forma. O discurso pode tanto 

expor um hábito, os assentamentos coletivos, quanto deslocar um paradigma, isto é, 

revolucioná-lo. Sem o aspecto aberrativo (que Lapoujade bem identifica como 

movimentos), não haveria deslocamento do discurso, este permaneceria sempre o mesmo. 

Se o nosso tempo é marcado por uma crise no campo da subjetividade - que no seu limite, 

ao contestar por exemplo a noção de identidade, cria novas rotas para a escrita biográfica 

(como as que já experimentamos em Roland Barthes por Roland Barthes, ou em Mil 

rosas roubadas) -, é porque sempre pudemos testemunhar um aspecto aberrativo 

trabalhando por sob o “descolamento das placas”, trabalhando nas “erupções do solo” e 

nas “colisões da matéria”.  
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nós os imundos, os grotescos e as palavras sempre entupindo arcas, 

armários, cestas... se entendêssemos o grande buraco escuro onde nos 

metemos, tudo seria silêncio, e só haveria boca para molhar a língua. 

ahhhh! mas estou longe de entender o funil, apenas ouço silvos, às vezes 

um apito, e me remexo lânguido, até me enterneço, porque o Sem 

Forma e esses sons ainda me dizem que estou vivo, vou dançando no 

arame, alguma piruetas, sou exímio, enquanto danço sei que estou 

chorando, sem lágrimas, esgares na cara, torcidas de boca, um passo em 

falso e agora, caio de lado e quase rompo o baço. (HILST, 2004, p. 60) 

 

Deste modo, é igualmente necessário que a biografia, ao deslocar-se desses 

alicerces que organizam uma vida dentro da lógica da estrutura triunfante, associe-se ao 

que a aberração poderia produzir. Essa seria uma biografia que invoca a univocidade do 

ser, no sentido deleuziano: “o essencial na univocidade do ser não é que o Ser se diga 

num único sentido. É que ele se diga num único sentido de todas as suas diferenças 

individuantes ou modalidades intrínsecas” (DELEUZE, 2006, p. 106). Ainda para 

Deleuze, a diferença se daria num campo plástico, garantindo sua existência pela 

circulação das formas e da matéria.  

Para que a biografia, portanto, acompanhe os movimentos aberrantes é necessário 

deslocar o que no fundo constrói os discursos biográficos. Em um momento histórico 

como o nosso, onde a identidade, não raro, é posta em suspeita, já é possível sentir os 

abalos também no que constitui esse discurso. “Como não supor, então, que nova imagem 

do pensamento se torna a de um ‘esquizofrênico de direito’, cuja esquize é constitutiva 

de sua nova lógica? (...) Essa nova lógica é a lógica da disjunção inclusiva (ou síntese 

disjuntiva)”. (LAPOUJADE, 2015, p. 60) 

Por ora, pode-se observar que tanto as proposições biográficas de Silviano Santiago, 

com as grafias de vida, quanto as de Barthes, com os biografemas, tentam dar conta 

dessas diferenças que já se apresentam no campo do gênero biográfico. Os sintomas assim 

são sentidos conforme “a forma de identidade do fundamento é substituída pelas 

diferenças livres do sem-fundo; as cópias e representações como figuras da semelhança 

são substituídas pelos simulacros e ‘apresentações puras’ da diferença” (LAPOUJADE, 

2015, p. 62). Essa é uma busca muito própria da literatura de Hilda, e se apresenta como 

conflito no coração de seus personagens, como quando nos indaga: “chamam de carne 

isso que nos recobre, mas posso pensar como seria o nome da minha carne se eu 

efetivamente quisesse nomeá-la, pensar a carne longe das referências, pensar a carne 

como se quiséssemos mergulhá-la na pia batismal” (HILST, 2004, p. 32). 
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O que a literatura de Hilda tem a deslocar nos discursos biográficos está na ordem 

da dessemelhança, na experiência de testemunho da força que desloca as formas no 

tempo. Testemunhar a transformação da forma, em Hilda, é movimento ativo, significa 

que não só a ação do tempo tem o poder de erosão sobre as rochas, mas que é o próprio 

olhar quem pode provocar uma disrupção, são os focinhos que trabalham farejando esses 

vestígios, é algo na ordem do desejo que pode evocar o sem-fundo do Ser. E assim os 

discursos biográficos deslizam, se deslocam por contágio. 

 

As caravelas nos invadem a sala, um pequeno exercício perceptivo 

Para concluir, retomo o exemplo inicial dos índios diante das caravelas. Sugiro 

pensar nos europeus chegando a terras desconhecidas, enfrentando um imenso mar dentro 

de uma grandiosa embarcação, um amontoado de madeiras dispostas geometricamente 

para garantir tal empreitada. Talvez a caravela, para eles, fosse um instrumento, objeto 

necessário para cumprir tal objetivo. Talvez o mar fosse apenas a estrada por ande avança 

o veículo, uma esteira por onde se locomove os interesses da corte, rotas e mais rotas de 

cruzadas. Talvez o vento fosse combustível, soprando e apitando, por vezes, reclamando 

sua existência contra os tecidos das velas estendidos. Mas ainda talvez fosse espantoso 

avistar a terra desconhecida, talvez mesmo a vegetação ainda escondesse algum mistério 

que as caravelas já não podiam provocar. De qualquer forma, o exemplo se fixa no olhar 

dos europeus para os índios, afinal, nesta perspectiva, eles são os outros. Pretendo com 

isso apenas uma última provocação: o problema é apresentado de modo a fazer parecer 

que os índios não viram a tal caravela, em um primeiro momento, a ponto de se 

espantarem ao notar sua grandeza. Não seria esse pequeno ruído na percepção uma 

fagulha onde convergem todas as forças do ver? Não seria esse um momento sublime 

(como o descrito por Lacan) onde “desencapsulamos” o objeto, onde “recuperamos” o 

objeto, lançamo-nos assim contra o juízo e a obediência à percepção educada, que 

classifica e pragmatiza os objetos? Não é esse o contato move e arrasta o mundo para a 

vertiginosa diferença? Podemos ainda olhar para o céu com sobressaltos? Podemos 

provocar esse olhar? 
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LIMA BARRETO E WILSON BUENO: 

VOZES DISSONANTES E A HISTÓRIA REVISITADA 

 

Eliza da Silva Martins Peron (UFMS/CPTL)1 

 
Resumo: Os limites entre Literatura e história sempre foram objeto de discussão. Nosso artigo 

terá o escopo de averiguar de que maneira os autores manejam o discurso literário e organizam o 

passado histórico possibilitando esse entrecruzamento literatura, história, passado e presente. A 

análise incidirá sobre as obras Triste fim de Policarpo Quaresma (1994), de Lima Barreto, e 

Amar-te a ti nem sei se com Carícias (2004), de Wilson Bueno. Duas vozes dissonantes distantes 

pelo espaço temporal, mas que tecem na narrativa uma revisão histórica e alegórica de nosso 

próprio presente. Deste modo, nos propomos verificar de que maneira esses vestígios do passado 

encontram-se textualizados e/ou revisitam a história. 

 

Palavras-chave: Literatura e História; arquitetura literária; romance brasileiro; história revisitada. 

 
 

O artigo tem o escopo de demarcar a partir da análise dos romances de Lima Barreto 

Triste fim de Policarpo Quaresma (1994), e Amar-te a ti nem sei se com carícias (2004) 

de Wilson Bueno traços comuns que identifiquem o projeto dos escritores em tecerem 

uma crítica à realidade política e social do Brasil da Primeira República apresentando por 

meio da ironia e da sátira a realidade social, cada um a seu modo.  

A metodologia tangenciou-se a evidenciar de forma comparada os temas similares, 

sendo eles: o preconceito racial, a política, a crítica social emanada de uma sociedade 

escravagista imersa nos ideais europeus propagados pela belle époque e ainda o fato de 

ambos criticarem a linguagem utilizada na época.  

Em Lima Barreto, nosso intuito será o de refletir acerca de quais fatos hegemônicos 

o escritor conjectura pós implantação da República e os problematiza nas linhas do 

romance retratando acontecimentos históricos, dentre eles, as relações e as manipulações 

de poder, a tirania e fatos sociais da época, a descrição do povo, do linguajar simples, da 

dicotomia entre a pobreza e riqueza durante a bélle époque. 

Em Wilson Bueno, o entrecruzamento entre a ficção e a realidade possibilita uma 

re-leitura de acontecimentos passados porque retoma a crueldade no trânsito do século 

XIX para o XX. Nesse entre séculos a crítica tecida permeia desde os bastidores da Guerra 

do Paraguai, a escravidão e o preconceito de uma sociedade a esconder os desmandos via 
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retórica. O autor recupera ainda fatos posteriores à República, evidenciando a 

desagregação instaurada após a queda da monarquia, reflexões para nosso repensar no 

presente.  

Ao comparar essas vozes dissonantes ainda que distantes pelo espaço temporal, 

assinalamos a contestação de valores e da política apresentada pelos autores ao criticarem 

os recônditos da história. Para empreender e nos respaldar nessa apreciação, na Literatura 

nos pautaremos nas teorias de Linda Hutcheon (1991) para quem as narrativas 

contemporâneas se mesclam e se incorporam ao presente de maneira reciclada, 

considerando diferentes processos para o fazer literário, sendo uma delas a metaficção 

historiográfica. Para pontuar as referências históricas utilizaremos, as reflexões de Mary 

Del Priore e Renato Pinto Venâncio (2001) e de Lilia Moritz Schwarcz e Heloísa Murgel 

Starling (2015).  

Lima Barreto formula na obra em epígrafe fatos históricos que remontam ao Brasil 

pós-implantação da República mais precisamente sob a presidência de Floriano Peixoto 

(1891-1894). A descrição dos fatos não se atém ao espaço e à desagregação provocada, 

mas funciona como denúncia das práticas vigentes dentre elas o arraigamento dos valores 

europeus, a política social, as iniquidades da sociedade brasileira de seu tempo, 

ironizando ainda os bastidores das guerras e as imposições de seus comandantes. 

Já Amar-te a ti nem sei se com carícias (um decassílabo perfeito para uma nação 

imperfeita segundo o próprio Bueno), é um romance que, ao enfocar um triângulo 

amoroso (entre um militar, um rico herdeiro e sua esposa), especificamente 

entre os anos de 1850 a 1914, critica o falar vernacular rebuscado dos 

Oitocentos, e segundo Marcelo Pen (2004, p. 1): “[...] assenta pau na empáfia e 

bisonhice das elites nacionais e revela a crueldade latente e ostensiva do século 

19”.  

A obra mistura episódios factuais e inventados e se revela pela apropriação e 

mescla de textos e citações literárias, fatos históricos, referências explícitas e implícitas. 

Nessa miscelânea pode-se inferir que a motivação para a escolha e figuração de um 

personagem, espaço ou acontecimentos, sejam esses fictícios ou plausíveis de 

referências históricas servem tanto para fornecer o efeito de real quanto estabelecer um 

jogo metalinguístico e intertextual com o leitor num paralelo entre o universo linguístico 
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e o extratextual, na tentativa de convencer de que essas realidades são equivalentes: 

história e personagens/acontecimentos fictícios ou reais.   

Exemplo é a alusão ao então prefeito do Rio de Janeiro Pereira Passos que Wilson 

Bueno empresta das referências históricas. O mesmo foi responsável por uma 

política higienista que pressupunha, de certo modo a exclusão das minorias. Vejamos: 

“Mais um pouco, destituíam o velho Pereira Passos, - melancolicamente falecido, aliás, 

não faz dous anos, a caminho da Europa -, e punham em seu logar uma comissão 

nomeada pela malta para desgovernar os destinos deste burgo al maré”. (BUENO, 

2004, p. 174). 

Com esse trecho, o narrador alude também a um episódio referido pela história: a 

indignação que levou a um motim popular em 11 de novembro de 1904, conhecido 

como “A Revolta da Vacina” em que populares se revoltaram contra a vacinação 

obrigatória em massa sob pretexto de erradicar a varíola. Na verdade, uma artimanha 

política tramada pelo médico Oswaldo Cruz sob o comando do prefeito Pereira Passos, 

uma atitude impositiva à revelia dos pobres, negros, subcidadãos, sem poder de 

escolha, sem voz, já que não interessava ao Estado classes tão estratificadas e 

dicotômicas, era preciso “limpar” a sociedade: 

 

Numa demonstração de arbítrio e o pisar mais comezinho das regras da 

lei, vilas inteiras eram invadidas, com os homens do Dr. Cruz caçando 

a laço fosse quem fosse para a vacinação obrigatória contra a varíola. 

Perto de minha data aniversária, lembra-me como se fôra agora há 

pouco, a populaça levantou-se contra os poderes constituídos e fez 

desta cidade do Rio um vero Campo de Batalha. Bondes virados de 

ponta cabeça, lojas comerciais depredadas, incêndios e barricadas. 

(BUENO, 2004, p. 174) 

 

Por sua vez essa mescla entre ficção e história também pode ser observada no 

romance de Barreto ao aliar no constructo da narrativa episódios e fatos plausíveis de 

confirmação histórica tais como Floriano Peixoto e Marechal Deodoro. Com essa 

estratégia o autor escancara os desmandos políticos, as crueldades praticadas 

em nome das guerras, a queda da monarquia e implantação da República, suas 

revoltas, o ambiente opressivo e claro, a belle époque.  

Essa crítica em relação às guerras e revoltas vêm retratadas nos dois 

romances. Da guerra, o romance de Bueno relembra tanto sua face 
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sanguinolenta quanto ironiza os heróis dos pés quebrados, situação observada 

a partir da leitura da reflexão do personagem Leocádio em relação ao amigo 

Licurgo um herói do pé-quebrado e sua vida “flauta” com todos os direitos e regalias 

que a vida militar lhe oferecia sem envolver-se ativamente na batalha, fato esse que 

intuímos por meio da expressão um herói, “ainda que do pé-quebrado”: 

 

Do canapé, consinto no silêncio do Licurgo. Pensaria em quê, ele que 

quase não pensava nada? Desde que voltara da Guerra, levava a vida na 

flauta, com os direitos que eram dele, de herói, aceito, ainda que herói 

do pé quebrado, como os sonetos diletantes, mas ficar lá tocado aonde 

lhe mandasse o vento, era grave, e um pouco danoso à sua juventude 

dele (BUENO, 2004, p. 31). 

 

A denúncia se desvela por meio do questionamento aos cargos e honrarias recebidas 

na maior parte das vezes sem o devido mérito e ascensão desses heróis ainda que dos pés-

quebrados. A sátira se intensifica quando o narrador os compara aos personagens heróis, 

aqueles que vivem apenas nos sonetos, nas ficções. Na obra de Lima Barreto essas 

referências às guerras e aos títulos suspeitos conferem efeitos que vão do cômico ao 

sarcástico. Exemplo é o personagem General Albernaz o qual, embora se vanglorie das 

batalhas, tal como Licurgo, o personagem de Bueno também não participou dela de forma 

ativa:  

 
O general nada tinha de marcial, nem mesmo o uniforme que talvez não 

possuísse. Durante toda a sua carreira militar, não viu uma única 

batalha, não tivera um comando, nada fizera que tivesse relação com 

sua profissão e o seu curso de artilheiro. Fora sempre ajudante de 

ordens, assistente, encarregado disso ou aquilo, escriturário, almoxarife 

e era secretário do Conselho Supremo Militar, quando se reformou em 

General. [...] Nada entendia de guerras, estratégias, de táctica ou de 

história militar; a sua sabedoria a tal respeito, estava reduzida às 

batalhas do Paraguai, para ele a maior e a mais extraordinária guerra de 

todos os tempos. (BARRETO, 1994, p. 16). 

 

A crítica em Amar-te a ti... não se atém a ironizar esses heróis, mas narrar a face 

sangrenta da guerra do Paraguai e fazer com que o leitor reflita sobre o extermínio em 

massa incitada pela ação dos militares republicanos que, no desejo de destronar o rei, não 

se preocupavam no que era ou não bom para a população, matando, torturando, dizimando 

e vem retomada por Bueno (2004, p. 51): 
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- E com o fito de destronar o tirano, vai-se contra milhares de vidas, 

meu amigo? Sei que és um militar de raiz e não o fosse talvez estivesse 

a concordar comigo, se bem tenho visto civis ardorosamente a favor das 

atrocidades dizem que comandadas em pessoa pelo Duque contra a 

indiarara paraguaia [...]  

– Disseste-o bem, indiarada...Aquilo a rigor não é gente, Leocádio  

 

Em relação às atrocidades ocorridas na referida guerra, Priore & Venâncio (2001, 

p. 288) explicitam que essa: “[..] vitimou milhares de paraguaios, brasileiros, argentinos 

e uruguaios, sendo, por isso mesmo, considerada o conflito sul-americano mais 

sanguinolento – e também de mais longa duração – ocorrido durante o século XIX” e 

ratificam ainda as crueldades cometidas pelo exército ou pelos altos cargos por atuarem 

enquanto agentes políticos: “Em relação ao Brasil, a guerra teve repercussões que foram 

muito além dos sofrimentos nos campos de batalha, revelando as contradições da 

sociedade escravista e transformando o exército em um importante agente político”. 

(PRIORE E VENÂNCIO, 2001, pgs. 228-229).  

No romance de Bueno revela-se que as implicações da Guerra foram além da 

insatisfação do povo. Se por um lado o Brasil assolou o Paraguai em sua população e 

poder monetário, por sua vez um dos efeitos dessa guerra foi a consolidação da queda da 

Monarquia.  Linda Hutcheon denomina os romances onde se visualiza uma abordagem 

histórica e reflexiva de metaficção historiográfica e demarca seu caráter “ao mesmo 

tempo, intensamente auto-reflexiva e paródica” (HUTCHEON, 1991, p. 12). Isso posto 

verifica-se que a tematização da guerra, ambientes e bastidores das batalhas e revoltas 

compõem nas obras analisadas um dos motes para o repensar do passado.  

Igualmente, essas insatisfações e implicações históricas são abordadas por Lilia 

Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling em Brasil: uma biografia (2015) e apontam 

como uma das consequências na transição da monarquia para a República, o devotamento 

de uma parcela da população ao período monárquico e aos títulos honoríficos: 

 

Assim, apesar dos esforços, continuava enraizado na nação um 

incômodo imaginário monárquico, presente até hoje não só em 

elementos da retórica patriótica como numa concepção de sociedade 

ainda impregnada pela mística dos títulos de nobreza, das ordens 

honoríficas e dos títulos de consagração. (SCHAWARCZ; 

STARLING, 2015, p. 319). 

 

Com Lima Barreto, a vanglória por altas patentes e insatisfação em torno da 

Monarquia e consequente fortalecimento da República evidencia-se na cena em que o 
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narrador delega a fala aos personagens general Albernaz e almirante Caldas que, embora 

sejam detentores de altos cargos denotam descontentamento: “[...] Albernaz você quer 

saber de uma cousa: estávamos melhor naquele tempo...diga lá o que disserem...” 

(BARRETO, 1994, p. 119). O sentimento de contrariedade evidenciado importa na 

medida em que se ressalta as agitações na política, as revoltas e as perseguições e 

consequentes manifestações contra a república nos primeiros anos pós proclamação: 

 
A cidade andava inçada de secretas, “familiares” do Santo Ofício 

Republicano, e as delações eram moedas com que se obtinham postos 

e recompensas. Bastava a mínima crítica, para se perder o emprego, a 

liberdade, - quem sabe? - a vida também. Ainda estávamos no começo 

da revolta, mas o regime já publicara o seu prólogo e todos estavam 

avisados. O chefe de polícia organizara a lista dos suspeitos. Não havia 

distinção de posição e talentos. Mereciam as mesmas perseguições do 

governo um pobre contínuo e um influente senador; um lente e um 

simples empregado de escritório. Demais surgiam as vinganças 

mesquinhas, a revide de pequenas implicâncias... Todos mandavam; a 

autoridade estava em todas as mãos.  (BARRETO, 1994, pgs. 122-123). 

 

Nessa citação, observamos a comparação dessas perseguições ao “Tribunal do 

Santo Ofício” que julgava as pessoas consideradas ameaças à igreja.  A maneira com que 

o autor entrelaça a história à literatura permite ao leitor delinear o painel do despotismo 

implantado ao narrar as perseguições durante o governo do Marechal Deodoro e que teve 

continuísmo no de Floriano: as intimidações, agressões, ameaças, censura, prisões 

arbitrárias, mortes, tortura dentre outros horrores: “Os funcionários disputavam-se em 

bajulação, em servilismo... Era um terror, um terror baço, sem coragem, sangrento, às 

ocultas, sem grandeza, sem desculpa, sem razão e sem responsabilidades” (BARRETO, 

1994, p. 123).  

O autor, além do retrato das torturas, ameaças, massacres e perseguições pós-

proclamação sugere por meio de fina ironia as possibilidades dos ganhos extras e os 

interesses pessoais auferidos aos que denunciavam “os contrários” à República e à 

ditadura implantada por seus governantes. Exemplo disso está em Albernaz:  

 

Depositava, entretanto, uma certa esperança na ação do marechal. 

Estando em apuros financeiros, não lhe dando o bastante a sua reforma 

e a gratificação de organizador do arquivo do Largo do Moura, esperava 

obter uma outra comissão, que lhe permitisse mais folgadamente 

adquirir o enxoval de Lalá. (BARRETO, 1994, 125) 
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Outrossim, assinala uma política ditatorial que Bueno também explana. Os traços 

do personagem cuja alcunha nos parece ser a de Floriano nos convida a visualizar um 

governo tirânico, cruel: 

 

A sua concepção de governo não  era o despotismo, nem a 

democracia,  nem a aristocracia; era a de uma t irania  

doméstica.  O bebê portou-se mal,  castiga -se.  Levada a  

cousa ao grande o portar -se mal era fazer- lhe oposição,  ter  

opiniões contrárias às suas e o  castigo não eram mais  

palmadas,  sim, porém, prisão e morte .  (BARRETO, 1994, 

p .  137).  

 

O resultado dessa profusão de temas aparentemente insignificantes é reconstruir 

fatos importantes de uma cultura e de uma época, além de aclarar muitos dos horrores 

que a história oficial não conta. Nesse entrelaçamento cada tema histórico é habilmente 

escolhido e se materializa pela ironia ao novo regime e consequente desvanecimento dos 

sonhos de quem acreditara ou sonhara com dias melhores aos subalternos, 

marginalizados, esquecidos nos subúrbios os pobres, negros e excluídos.  

Do mesmo modo, no romance contemporâneo Amar-te a ti nem sei se com carícias 

a presença do passado também não se dá de forma nostálgica, mas como uma 

reavaliação crítica. Parafraseando Hutcheon os fatos históricos retratados e marcados 

pelo diálogo entre o passado e o presente é uma das características da metaficção 

historiográfica e constitui “um diálogo irônico com o passado” em que suas formas 

estéticas e formações sociais são problematizadas por meio da reflexão crítica: “[...] outra 

dimensão é acrescentada pela utilização das irônicas inversões da paródia: a relação 

crítica da arte com o ‘mundo’ do discurso – e, por intermédio deste, com a sociedade e a 

política” (HUTCHEON, 1991, p. 182).  

Outra faceta com respaldo histórico refere-se ao incômodo monárquico atrelado à 

retórica patriótica. Para explorar essa premissa, Bueno recupera a linguagem eloquente e 

demonstra a crueldade latente daquele século. O projeto linguístico se dá pela apropriação 

de palavras rebuscadas e outras de antigamente a fim de revelar a sagacidade dos 

detentores do poder em escolhê-las cuidadosamente a fim de confundir as pessoas 

simples.  

Assim, o escritor se vale da liberdade conferida pela literatura para combinar 

elementos fictícios ao relato misturando dados alguns históricos e redimensionando 
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outros de modo que se avulta na narrativa as múltiplas facetas da deterioração urbana, 

abrangendo segmentos de tipos sociais e suas manifestações questionando ainda, as 

estruturas sociais e políticas da época. Exemplo é o personagem Leocádio reprodução 

de um monarquista e escravista confesso que apesar de culto, escondia suas maldades e 

desmandos camuflados na rica seleção vocabular. Senhor de um rico acervo de palavras, 

conforme depreendemos do diálogo: “- Leocádio José, não adianta ficar catando as 

palavras no rol de seu rico acervo delas” (BUENO, 2004, p. 165, grifo nosso). 

Assim, a retórica funciona na narrativa como reflexão sobre a violência que ainda 

vigora em nosso presente e se perpetua pelos discursos vazios. Ainda no que tange à 

crítica ao rebuscamento da linguagem Lima Barreto (1994, p. 117) também denuncia a 

retórica vazia dos que detinham o poder versus a simplicidade do povo. Para tanto utilizou 

em suas narrativas uma linguagem coloquial reproduzindo-a como se a revelar as dores e 

medos ante o novo regime que se avizinhava e suas consequências: 

 

— Seu patrão, amanhã não venho “trabaiá”. 

— Por certo, é dia de feriado... A Independência. 

— Não é por isso. 

— Por que então? 

— Há baruio na corte e dizem que vão arrecrutá. Vou pro mato...Nada! 

                                         — Que barulho? 

— “Tá” nas “foias”, sim “sinhô”. 

Abriu o jornal e logo deu com a notícia de que os navios da esquadra se 

haviam insurgido e intimado ao presidente para sair do poder.  

 

Essa crítica ao rebuscamento se estende aos costumes da época e às importações 

europeias e pode ser observada nos dois romances: a belle époque. Em Triste fim de 

Policarpo Quaresma uma dessas referências infere-se, dentre outros meios, da descrição 

das instalações burguesas de seu compadre Coleoni:  

 

A casa ficava no centro do terreno, eleva-se sobre um porão alto, tinha 

um razoável jardim na frente, que avançava pelos lados, pontilhado de 

bolas multicolores; varanda, um viveiro, onde pelo calor os pássaros 

morriam tristemente. Era uma instalação burguesa, no gosto nacional, 

vistosa, cara, pouco de acordo com o clima e sem conforto. 

(BARRETO, 1994, p. 45) 

 

Para demonstrar a diferença e dicotomia entre os cenários, Barreto narra os 

minúsculos casebres do subúrbio que se mesclavam aos suntuosos casarões e emaranhava 

também as classes sociais:  
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Vai se por uma rua a ver um correr de chalets, de porta e janela, parede 

de frontal, humildes e acanhados, de repente, se nos depara uma casa 

burguesa, dessas de compoteira de cimalha, a se erguer sobre um porão 

alto com mezaninos gradeados. Passada essa surpresa, olha-se acolá e 

dá-se com uma choupana de pau-a-pique coberta de zinco ou mesmo 

palha, em torno da qual formiga uma população; adiante, é uma velha 

casa de roça, com varanda e colunas de estilo pouco classificável, que 

parece vexada e querer ocultar-se, diante daquela onda de edifícios 

disparatados e novos. (BARRETO, 1994, p. 78). 

 

Ao retratar tipos marginalizados, pretos recém libertos e ainda descrever as casas 

simples dos subúrbios delineia uma época não tão bela assim. Do mesmo modo, Bueno 

mapeia os acontecimentos e os costumes da cidade do Rio de Janeiro, revelando, entre 

outras coisas, uma sociedade escravista, preconceituosa, cruel e beletrista. 

Em relação à crítica enquanto o autor contemporâneo narra do século XXI 

acontecimentos do passado é mais livre para tecer uma crítica incisiva. Já Lima Barreto 

evoca a condição subumana dos negros e miseráveis nos subúrbios ao tempo da belle 

époque o que depreendemos da descrição dos casarões suntuosos contíguos a caixotes 

humanos, quartos onde mal se daria para viver uma família subdivididos e sublocados à 

população miserável, dentre elas, raparigas pretas que lavavam o peso da roupa sobre si, 

alienados de sua condição. “Ela abaixava o corpo sobre a roupa, carregava todo o seu 

peso, ensaboava-a ligeira, batia-a de encontro à pedra e recomeçava. Teve pena daquela 

pobre mulher, duas vezes triste na sua condição e sua cor”. (BARRETO, 1994, p. 81).  

O quadro que se desenha e nos faz assistir a uma cena cotidiana funciona como 

uma metáfora para designar a violência e a miséria que se instalava contra a população 

pobre e negra e até mesmo sobre os brancos em nome de um regime em que os 

desmandos dos eminentes disfarçava-se pela voz doce e tom ameno a dissimular o caráter 

democrático com se revestia seus discursos em nome do progresso e ou emancipação do 

Brasil. Nesse sentido poderíamos dizer que Lima Barreto foi o verdadeiro visionário não 

na acepção negativa da palavra tal como foi chamado seu personagem Policarpo, mas 

porque tinha uma visão de futuro ao ponto de desenhar o quadro de uma sociedade que 

pouco a pouco perdia sua fé, suas crenças e costumes ao serem submetidos à égide da 

modernidade e desvanecimento dos sonhos de uma sociedade melhor e mais igualitária.  

Já a crítica em relação à condição dos negros por Bueno é mais explícita: “Ainda 

que não precise de vossa licença, leitores, permita-me a digressão necessária: negros 

decerto relincham posto que o riso é privilégio de humanos” (BUENO, 2004, p. 171). 
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Para além da condição dos negros Del Priore e Venâncio dissertam sobre acontecimentos 

posteriores à Proclamação, uma delas, as implicações da abolição e consequente 

desamparo dos libertos que: “[...] além dos sofrimentos da pobreza, tiveram de enfrentar 

uma série de preconceitos cristalizados em instituições e leis, feitas para estigmatizá-los 

como subcidadãos, de elementos sem direito à voz na sociedade brasileira”. (2001, p. 

269) 

 O romance de Wilson Bueno evidencia que os negros após serem libertos não 

sabiam o que fazer com a liberdade. A lei Áurea tinha lhes conferido a liberdade no 

papel, mas esse fato não acarretou a igualdade: 

 

Os que nos sobraram, a mim e a Elvira, por exemplo, dos entreveros 

de 88, não desejaram a liberdade e conosco mantiveram-se quietos, 

cumpridores de seus afazeres, que não eram poucos, quase não 

incomodavam. Obedeciam-nos cegamente e se pedíssemos que 

comessem os excrementos de Plutão, capaz comessem, os pobres 

diabos (BUENO, 2004, p. 172). 

 

Os historiadores acima citados (2001, p. 288) enfatizam ainda que: “Paralelamente 

a isso, a exclusão dos egressos do cativeiro no mercado de trabalho livre acentuava a 

prática de furtos”. O romance também retrata esse aumento de crimes e de roubos quase 

sempre atribuídos aos libertos, na verdade uma denúncia do fato de que nem ao menos 

tinham a certeza da autoria, embora quase todos os crimes fossem imputados aos mesmos: 

 

Lá isto não é o relincho das bestas? Se ontem, sob o nosso contrôlo, já 

significavam o perigo, o que se dirá hoje destes selvagens – soltos por 

aí, aos bandos, salteando, matando, estuprando?  Não digo todos, mas 

a grossa maioria (BUENO, 2004, p. 172). 

 

Após o 13 de maio de 1888, a importação do ideário europeu teve como um de 

seus fins desinstalar a instituição definidora de quem eram os negros e quem eram os 

brancos, pobres e ricos, na sociedade brasileira. O racismo passou a ser visto como uma 

forma de controlar e definir os papéis sociais, reenquadrando ainda após a abolição, os 

segmentos da população que não se identificavam com a tradição europeia. Para 

resolver esse impasse, uns acreditavam que o higienismo poderia solapar as debilidades 

dos africanos (tal como a sífilis), enquanto outros defendiam a noção de sobrevivência do 

mais forte, visto como um elemento purificador das raças. Tanto uma opinião quanto a 

outra se escondia sob os desmandos da política republicana.  
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No espaço urbano, essa política racista, após 1889, também se propagou e ensejou 

o “bota abaixo” propagado pelo então governador Pereira Passos que intentava derrubar 

os velhos casarões e conferir à cidade tons europeus. Para tanto, desalojou os pobres, 

em sua maioria negra e mulata, levando-os para a periferia. Em Amar-te a ti... essa 

reflexão evidencia-se na passagem em que o narrador nos conta sobre o frenesi do pai 

de Leocádio em derrubar a casa que lhes servia de moradia e construir outra ainda mais 

suntuosa, numa atitude de explícita importação europeia: 

 

Teve a audácia o velho Leocádio José em botar abaixo o solar de D. 

Flora, um legítimo solar Gouvêa Barreto que ela insistia, débil, tomada 

de culpa e desamparo, ainda assim insistia como sendo “antiquado 

porém íntimo”...Fez ouvidos moucos à fraca lamúria, o intransigente 

Leocádio, e logo mandou buscar de um tudo do que julgava o  

melhor para levantar na chácara centenária um palacete digno de 

Beauvais ou Versalhes...Ele e seus francesismos de algibeira 

(BUENO, 2004, p.132). 

 

Estas transformações não foram aceitas com resignação. As intervenções do poder 

governamental originaram violentas e autoritárias transformações que tiveram início 

ainda no período monárquico. Os governantes não levavam em consideração as 

reivindicações dos excluídos, cujas vozes solicitavam que se levasse em consideração 

uma tradição de vários séculos e o medo de perderem suas casas. Assim, observa-se no 

discurso a crítica em relação à desfiguração da cidade em detrimento exatamente dos 

menos favorecidos. Além disso, tanto Barreto quanto Bueno censuram os novos artefatos 

da modernidade. Na busca pela novidade, as coisas eram rapidamente substituídas.  

Em Amar-te..., o narrador aprofunda essa dicotomia entre o velho e o novo ao 

descrever o ressentimento frente à efemeridade dessas novidades. Ao narrar aspectos do 

século que se descortinava exibe a contradição entre a crença nesse “progresso” e a 

fugacidade das coisas.  No romance de Barreto (1994, p. 77), algumas passagens 

evidenciam a chegada do progresso e ressalta o medo diante de tais novidades. Nos parece 

que a comparação pode também ser pensada como crítica ao velho governo (a monarquia) 

e o medo do novo (a república):  

 
O trem apitou e ele demorou-se a vê-lo chegar. É uma emoção especial 

de quem mora longe, essa de se ver chegar os meios de transporte que 

nos põem em comunicação com o resto do mundo. Há uma mescla de 

medo e de alegria. Ao mesmo tempo que se pensa em boas novas, 

pensam-se também más. A alternativa angustia... 
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Assim, a partir da análise do romance concluímos que é da releitura desses fatos e 

situações passadas que Bueno, ao  r ecriar cenas antigas resgata não só a memória do 

passado, mas torna viável a discussão desse passado no espaço narrativo no presente. 

Esta liberdade de criação de que o escritor desfruta não se aplica exclusivamente às 

informações históricas que o mesmo se apropria o que se revela pela narrativa 

miscelânea, intertextos, mescla de cultura, costumes, tempos e línguas num mix 

entre o passado e o presente. Os dados literários apontam para a efemeridade, para a 

relatividade e o caráter provisório de nossas significações no tempo.  

Já Barreto inova pela postura crítica principalmente se considerarmos que escreveu 

ainda sob a vigência de seu tempo ou seja, de censura, num diálogo com o passado. A 

mescla entre história e ficção funciona nas duas narrativas como crítica relativas à língua, 

à escravidão, aos desmandos políticos enfim, dos fatos mais importantes no trânsito do 

século XIX para o XX redimensionando via ficção, as instabilidades políticas e sociais e 

a descrença num mundo que, não obstante as modernidades e a transição da Monarquia 

para a República e que supostamente deveriam se assentar em constituir a égide dos 

novos tempos, ao contrário, aumentaram ainda mais as discrepâncias, fossem elas 

políticas ou sociais, exaltando a diferença entre pobres e ricos, brancos, negros e índios. 
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“NO PESADELO DA HISTÓRIA”: FIGURAÇÃO DO BRASIL EM NOITE 
DENTRO DA NOITE, DE JOCA REINERS TERRON 

 
Gabriel Estides Delgado (UnB)1 

 
Resumo: Em narrativa incomum, em que o entrecho realista está submetido às (criativas) 
variações de consciência do narrador-protagonista, Joca Reiners Terron parte de convenção 
literária banalizada na produção brasileira contemporânea – a da autoficção – para tentar, sob tal 
gênero de conformação biográfica, empreender fuga inovadora e crítica. O pesadelo traçado 
passo a passo pelo romance, em que o leitor, de modo paradoxal, melhor percebe a concretude 
da história, é tanto realização literária de uma imaginação sensível quanto refazimento 
formativo de tal imaginação. Transcende-se a mera peripécia egoica do “eu-escritor” para, na 
larga forma do romance, estipular o sedimento histórico e o alcance de uma vocação criativa.  
Palavras-chave: Autoficção; Bovarismo; Onirismo; Ditadura militar.  
 
 

No romance brasileiro contemporâneo de conformação autobiográfica, não raro o 

leitor se depara com a elaboração de pungentes feridas narcísicas. À guisa de um pacto 

ambíguo entre ficção e autobiografia que tais obras impõem, autores emulam tendência 

contemporânea internacional de subgênero que se convencionou nomear “autoficção” 

(e, aqui, utilizamos o conceito em sua versão mais “flexível”, em que não há 

necessidade de homonímia entre autor, narrador e personagem para caracterizar o pacto 

de leitura ambíguo radicado na mescla autobiografia-ficção [Cf. COLONNA, 1989 

apud GRACIANO, 2013, p. 46]). Em sua face brasileira, esse fenômeno, em exemplos 

de sucesso comercial e de crítica, aparece ligado seja a relações filiais problemáticas, 

seja à frustração amorosa. Tal universo visceral de sentimentos, que ajuda a entender as 

vendagens expressivas de livros como O filho eterno, de Cristovão Tezza (2010), e 

Divórcio, de Ricardo Lísias (2013), é acompanhado de ímpeto metanarrativo mais ou 

menos radical, o que talvez explique, por sua vez, a aderência crítica de agentes 

especializados do campo literário a tais obras2. De fato, a fixação dos autores como 

personagens das tramas é trabalho de relativização dos densos gravames de 

identificação catártica mobilizados. Assim, há alguma distância crítica quando se trata 

de narrar o luto paterno de um filho ideal – a espelhar as características do progenitor –, 

ou mesmo a reafirmação de si após desastre afetivo. No entanto, se a não-transparência 

das narrativas é entrave questionador às representações realistas, tal aceno contra-
                                                             
1 Pesquisador de pós-doutorado (CAPES/PNPD) vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Literatura 
da Universidade de Brasília (UnB). Doutor em Literatura (UnB). Contato: gabrielestides@gmail.com. 
2 Cf., por exemplo, Maluf (2016) e Graciano (2014). 
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convencional é tímido diante do esgotamento da matéria e da forma ficcionais que o 

originaram. Na ponta do longo transcurso de suspeição trilhado pela literatura burguesa 

no século XX (Cf. Auerbach, 2013; Schwarz, 2012, p. 177-188; Perrone-Moisés, 1990) 

– e a incorporação da virada linguística como sua pauta é parte do processo (Cf. 

Farinaccio, 2004) –, o romance brasileiro contemporâneo comprime tal técnica 

autoconsciente à experiência repetitiva de sua classe média letrada (Cf. Dalcastagnè, 

2012). Nesse quadro egoico algo restrito – há também, por exemplo, o último romance 

de Bernardo Kucinski, Pretérito imperfeito (2017), em que um professor universitário, 

duplo autoral, penitencia-se diante de filho ingrato –, bem-pesada mescla de páthos e 

metalinguagem, Noite dentro da noite, de Joca Reiners Terron, constitui fuga inovadora.  

 O romance, de subtítulo “uma autobiografia”, explora técnica de mise en abyme 

de forma talvez inaudita na literatura brasileira, pela sucessão vertiginosa de relatos 

surgidos das narrativas que lhes antecedem. O fluxo – ligado à originalidade do livro 

mas também aos limites de sua ambição – busca mimetizar, em frequência progressiva, 

a vocação artística que então se formava e tem ocasião de amadurecer na própria obra 

em tela. Ainda que a inspiração remeta a quadros típicos da classe média brasileira 

durante o século XX, e nisso não se distinga da autoficção convencional brevemente 

referida, abre-se dissidência por se formular não apenas a história de um luto – que 

depende da exposição patética do autocentramento autoral –, mas também o palco de 

uma criatividade literária desabrida, em suas primeiras elaborações.  

 Dessa maneira, acompanha-se o gérmen e o desenvolvimento, da infância nos 

anos 1960 e 1970 ao início da vida adulta no final dos anos 1980, do repertório criativo 

do escritor hoje maduro. Mais além do mero embaralhamento entre personagens e 

autores empíricos, e, no caso de Cristovão Tezza, da virtuosidade técnica no discurso 

indireto livre (constrangedoramente próxima, é verdade, da empregada em Uma questão 

pessoal, romance de 1964, de Kenzaburo Oe3), Noite dentro da noite é imune à 

compulsoriedade realista das letras contemporâneas no Brasil. Sua fantasia, não 

obstante, serve-se de condições propulsoras. O herói não-nomeado é filho de 

funcionário do Banco do Brasil, sujeito a mudanças constantes, e na vida migrante que 

leva passa por Cuiabá (MT), Medianeira, no interior paranaense, aportando, em sua 

                                                             
3 Além, é claro, dos temas que O filho eterno duplica do romance do autor japonês: relação com filho 
especial, alcoolismo, vida literária, narcisismo. 
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adolescência, no Pantanal do Mato Grosso do Sul, em miúda cidade na fronteira com o 

Paraguai, batizada no romance como Curva de Rio Sujo (território literário inspirado, 

segundo o autor [TERRON, 2017b], na Santa Maria onettiana). Além dessa condição, 

há a epilepsia desenvolvida em decorrência de um acidente com concussão cerebral 

(TERRON, 2017a, p. 11, 78-79). Ao desterro que marcaria sua primeira infância, pois 

“a família não permanecia mais do que dois anos na mesma cidade” (TERRON, 2017a, 

p. 17), soma-se a experiência narcotizante provocada pelos barbitúricos tomados, além 

de sintomas dissociativos.  

 O caso parece replicar o que o sociólogo Sergio Miceli, a partir de repertório 

conceitual bourdieusiano, identificara como marca primeva das letras nacionais. Tanto 

em seu estudo sobre a geração pré-modernista (MICELI, 2001a), quanto na extensão 

desse trabalho em “Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945)”, Miceli aponta 

a falência de disposições temporais como principal catalisador da vida intelectual e/ou 

artística. Seja pelo empobrecimento familiar, seja por doenças e/ou estigmas sociais de 

toda ordem, o óbice a carreiras dominantes, e, portanto, a “feminização social” de tais 

indivíduos (MICELI, 2001b), encaminhava ao acúmulo cultural (também fruto de 

forçosos recolhimentos sociais) e ao trabalho simbólico, de Lima Barreto a Lúcio 

Cardoso, passando por Manuel Bandeira e Mário de Andrade.  

 De sorte que é tal falência das condições de imposição temporal que fundará a 

poética de Noite dentro da noite. A fuga boravista do herói é assim figurada, logo após 

o acidente, aos onze anos de idade, que o leva à perda parcial da memória anterior:  

 
Por sorte havia livros, estes sim existiam. Conforme o uso regular do 
fenobarbital fazia efeito, obteve a concentração necessária para ler. 
[...] Nunca deixava de reservar sua curiosidade àquelas mensagens que 
pareciam ter sido enviadas de longe de você para você mesmo. [...] 
Ficava satisfeito em descobrir que outros tinham algo a revelar, 
embora não soubesse quem eram. Você se encontrava na mesma 
situação: também não sabia quem era, meio estrangeiro no mundo. 
[...] Verdadeira história da notável viagem de Ulrich Schmidl von 
Straubingen à América, A retirada da Laguna, de Alfredo 
d’Escragnolle-Taunay. Diários de viagem, seus livros favoritos 
(TERRON, 2017a, p. 45-46).  

 

Ao lado de Memórias ou reminiscências históricas sobre a Guerra do Paraguai, 

de Juan Crisóstomo Centurión, que também é leitura predileta do herói, são relatos de 
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extrema violência, marcantes na história da região que inspira Curva de Rio Sujo. O 

primeiro, de um bávaro expedicionário do século XVI em viagem pelo Gran Chaco 

Boreal, em que dá conta, por exemplo, de canibalismo, mas praticado por espanhóis 

contra cadáveres de companheiros (TERRON, 2017a, p. 261-262). Os outros dois, mais 

conhecidos, sobre massivos massacres da maior guerra da civilização sul-americana. As 

aventuras de guerra povoam o imaginário do pré-adolescente, e, em meio à estupefação 

constante disparada pelos anticonvulsivos, semearão a autobiografia do potencial 

escritor.  

 Nesse ponto, com tais explicações em tela, que emulam fatos reais vividos por 

Terron (TERRON, 2017b), o leitor percebe o andamento progressivo das fabulações. 

Remetidas às lacunas da débil memória, sujeitas a permanentes infiltrações oníricas, 

dado o quadro narcótico, semiconsciente, acusarão, de maneira criativa e mesmo 

vocacional, as pesadas sugestões das leituras de guerra e do repertório geral de 

referências literárias que com o tempo tende a se ampliar.  

 O pronunciado bovarismo da personagem deformará, segundo a carga aventurosa 

de leituras, a pasmaceira da vida interiorana de classe média. O espírito, de 

sensibilidade avultada pela doença, fecunda o forçoso recolhimento social, mas segundo 

as características factuais que lhe são caras, desde a ascendência alemã da família ao 

contexto histórico da ditadura militar brasileira, passando pelas disposições topográficas 

de onde residem.  

O interesse pela literatura, não obstante, é preciso observar, recebe influxos do 

escritor já maduro, que compõe a obra a partir das lembranças juvenis. É desnecessário 

e pouco grato qualquer trabalho de diferenciação nesse sentido, que busque discernir 

dois momentos na imaginação do artista. Basta, pressupomos, a indicação de que as 

leituras evoluem para o fascínio com a vida literária, isto é, para com o contexto mais 

além das próprias obras, o mesmo em que Terron participará. Vem daí a ideia de um 

narrador da biografia em questão, alguém que recomponha para o herói – em uma 

insuspeita segunda pessoa do discurso (dirige-se a um “você”) – a memória só assim 

acessível. Trata-se de Curt Meyer-Clason, personagem histórica das mais instigantes na 

literatura brasileira do século XX. Comerciante alemão a serviço de uma companhia 

americana, é preso em 1942 no Rio Grande do Sul “acusado de participar da rede de 

espionagem [...] para o Terceiro Reich” (ESTEVES, 2012). A suspeita de associação 
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com o nazismo, sempre negada por Meyer-Clason, leva-o a cumprir pena de cinco anos 

durante o regime Vargas no notório presídio de Ilha Grande (RJ). É apenas aí, na casa 

dos trinta anos, que descobre e se apaixona por literatura. A adesão tardia é compensada 

por uma carreira de tradutor profusa. Entre os mais célebres trabalhos, está a primeira 

versão alemã de Grande Sertão: Veredas, considerada “definitiva” por Guimarães Rosa 

(apud Esteves, 2012).  

Ora, logo vê-se que a escolha por esse narrador não soa nada mal em contexto de 

fabulação. Os contornos elusivos do enredo são emulados pelo caráter ambíguo da 

personagem histórica evocada. Mas também é a própria ascendência de Joca Reiners 

Terron que entra no jogo imaginativo, através da mais grave de suas implicações. Essa 

exasperação, comum à fantasia infantil, cresce de maneira proporcional às auras que 

precedem as convulsões do escritor in statu nascendi (TERRON, 2017a, p. 400). 

Meyer-Clason, responsável por revelar o que restava obscurecido, é também 

depositário das masmorras do Estado Novo, de sua repressão e barbárie, algo que 

retornará em contundente voga nas décadas de 1960, 1970 e 1980, período da memória 

recuperada. Assim, no romance de Terron, esse provável ex-espião regressa mais tarde 

ao Brasil como amante de Hilda Hilst (TERRON, 2017a, p. 359) – casal de padrinhos 

literários do autor em construção? –, e serve ao desenvolvimento da fantasia básica no 

enredo do livro (algo pueril, mas por isso mesmo de tocante verossimilhança): o 

sentimento do herói de ser adotado, seu forte sentido de rejeição materna e paterna, que 

avança até projetar um outro irmão, mais novo, assassinado por ele em acidente infantil 

(TERRON, 2017a, p. 160, 458-459).  

Meyer-Clason guarda fotografias e também ouvira um relato gravado pela mãe do 

fabulador, chamada asperamente de “rata” pelo filho. Na história que cabe a Meyer-

Clason contar, às referências pantanosas, engrossadas com sangue do flagelo indígena – 

chamacocos (TERRON, 2017a, p. 233-236), kadiwéus (TERRON, 2017a, p. 138, 303) e 

bororos (TERRON, 2017a, p. 375, 462) surgem espectrais, vagando em miséria ou 

figurados em rituais fúnebres –, associam-se ecos da ditadura militar, ebulidos na 

“cabeça defeituosa” (TERRON, 2017a, p. 160) do então jovem escritor. Um tio materno 

se transforma em guerrilheiro comunista, e o leitor acompanha seus últimos minutos no 

Araguaia (TERRON, 2017a, p. 292-295), não sem antes ter a adesão da própria mãe do 

herói, química que monta bombas para o irmão; na escola, colegas filhos de militares 
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repontam como torturadores, e temos o relato do quase assassinato do protagonista, 

reiteradamente perseguido e espancado (TERRON, 2017a, p. 57-63). Enfim, em 

narrativa paralela que fantasia a própria vida de Curt Meyer-Clason, chega-se ao ápice 

da fabulação, com elemento sobrenatural. “Pyhareryepypepyhare”, palavra derivada dos 

termos em guarani “pyhare” (noite) e “pyharepyte” (meia-noite), nomeia a noite dentro 

da noite a que o romance quer expressar. É um líquen originado nos pântanos da 

consciência criativa acompanhada pelo leitor. Filinto Müller, chefe da polícia política de 

Getúlio Vargas é o responsável por levar tal elemento como arma de guerra para a 

Alemanha nazista, quando ainda das “colaborações” do regime brasileiro. Na época em 

que a guerra se encaminha para o fim, há uma última missão: reencaminhar, em um 

submarino, o macabro líquen – de alastramento geométrico e contaminação anímica – a 

sua origem nos afluentes do rio Paraguai (TERRON, 2017a, p. 208). Ocorre que a 

criatura tem um hospedeiro, um ex-interno do campo de extermínio de Bernburg (para 

onde Olga Benário fora deportada em 1942). Este rapaz, identificado com o mesmo 

número que o herói de Noite dentro da noite recebe na escola em Curva de Rio Sujo, 

deve ser medicado para que conclua a missão com vida. O fenobarbital que toma é 

sintetizado ali mesmo no submarino por um bioquímico alemão que já conduzira 

experiências com o garoto em Bernburg. Único a sobreviver ao final da viagem, tal 

cientista troca de identidade com um dos colegas marinheiros, já morto. Torna-se Kurt 

Meier, com “k” e “i”, no lugar do “c” e do “y” que compõem a alcunha original da 

personagem histórica. A troca de identidade não o livra de ser descoberto pela polícia, 

que o captura em Mimoso (MT), transferindo-o, enfim, para Ilha Grande (TERRON, 

2017a, p. 192-193).  

 No presídio, o bioquímico depara-se com seu xará e pensa que “seu limite para a 

aceitação de coincidências começava a se exceder” (TERRON, 2017a, p. 334). A 

duplicação nominal é apenas um dos expedientes utilizados por Terron para explicitar 

que os três principais veios narrativos do livro decorrem de apenas uma matriz, um 

“labirinto particular, a [...] víscera em forma de noz onde você estava preso, um longo 

intestino amassado e repleto de dobras onde se perder, [...] seu único brinquedo” 

(TERRON, 2017a, p. 79). Da história de vida juvenil e familiar do herói, ela mesma 

presa da fabulação, decorrem os outros dois veios narrativos. É na longa viagem de 

mudança entre Medianeira e Curva de Rio Sujo, após o acidente cerebral, que o herói 
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“ouve” a mãe relatar a vida de seu tio, Karl Reiners. Da militância radical deste contra a 

ditadura, outra narrativa, a terceira, se desenrola, pois em 1964, logo após o golpe, Karl 

encontra-se por acaso, em fuga por áreas inabitadas do pantanal, com o marinheiro de 

identidade roubada Kurt Meier, que voltara a habitar aquelas paragens décadas após ser 

libertado de Ilha Grande. É Kurt Meier quem conta sua história e do “verdadeiro” Curt 

Meyer a Karl Reiners, a quem cabe repassá-la à mãe do herói, que, por fim, a 

retransmite a seu filho (no entanto, dependente do narrador Curt Meyer-Clason para 

rememorar as falas da mãe na fatídica viagem de carro). Essa estrutura engenhosa de 

mise en abyme é, por si só, caso isolada, esquemática e pouco consequente. Dá origem a 

um conjunto de simetrizações temáticas excessivas, a sustentar os diversos “encaixes” 

da trama. É que também parte do conteúdo assim formalizado é simplesmente pueril: o 

gosto por conspirações internacionais e outras urdiduras de sentido estéril o 

comprovam. Nesse ponto, estaríamos diante de uma obra de entretenimento, ligada ao 

mercado de nicho adolescente.  

Entretanto, a macular tal mercantilização da forma romanesca – tornada 

“envolvente” e “excitante” no mesmo passo em que se transforma em vazia e 

descartável –, duas características, que operam juntas: 1) as fissuras metanarrativas nem 

sempre desprezíveis, a travar a adesão inconsequente ao relato e remeter o leitor à 

matriz imaginativa de que trata a obra, origem maior das outras histórias em abismo; 2) 

o estilo de escrita de um lirismo denso, “espesso” (KÜMMEL, 2017), que conforma a 

imaginação pulsional dos humores infantis e juvenis, mimetizando a topografia 

lamacenta e movediça que lhe serve de referência.     

Na primeira característica desse duo de alto impacto literário, como já 

demonstrado pouco acima, na descrição sobre a viagem submarina, vemos a projeção 

sucessiva de atributos do próprio herói e do mundo que o cerca figurados com maior ou 

menor sutileza nas narrativas paralelas do romance. Assim, por exemplo, na história que 

lhe é contada sobre o bioquímico nazista, a personagem fuma com a compulsão que 

também caracteriza o pai do herói, mas igualmente, além dessa e de outras figurações 

apenas sutis, lê um dos livros de viagem prediletos do garoto cuiabano (TERRON, 

2017a, p. 259-260). No final do antepenúltimo capítulo do romance, o narrador da obra 

até então, Curt Meyer-Clason, é assassinado, e a voz narrativa segue na segunda pessoa 

do discurso, como antes. Trata-se da última e mais radical “cartada” do jogo 

2191



 

 
 
metanarrativo, anunciada, no entanto, desde o início do livro: “Esta história é sobre 

você, mas vai contá-la como se fosse sobre outro” (TERRON, 2017a, p. 12). 

Como suporte estilístico de tais fissuras metanarrativas, a adensar o caráter 

artificioso das composições, a espessura lírica (KÜMMEL, 2017) da linguagem de 

intenção literária, cuja plasticidade é também autorreferente e valoriza o exercício 

criativo, chamando a atenção para si, de maneira ininterrupta. Vejamos cena exemplar 

nesse sentido, na história sobre o “verdadeiro” Curt Meyer-Clason, contada, aliás, ao 

herói neste momento do romance pelo próprio tradutor alemão, que, por sua vez, apenas 

relembra o que fora contado pela mãe do protagonista – reproduzindo sua fala à época 

da viagem de mudança da família –: acompanhamos o ex-espião aprimorar sua 

incipiente imaginação literária com cenas que o leitor já conhecera páginas antes, 

quando o garoto arredio e vítima de violência escolar, executa fulminante vingança, 

explodindo o banheiro de seu colégio com os algozes dentro.  

 
Na praia [no presídio de Ilha Grande, onde os presos podiam circular], 
os dois alemães derretiam sob o sol. O espião Curt Meyer-Clason 
estava impactado com a morbidez do relato descrito pelo marinheiro 
Kurt Meier, disse a rata com olhos arregalados no retrovisor. [...] O 
sol levantava e a sombra oblonga do marinheiro se estendia na areia 
transparente composta por cristais e búzios esfacelados, cercada de 
rochedos em forma de gigantescos ossos adolescentes que também se 
assemelhavam a chifres, levando Curt Meyer-Clason a pensar em 
explosões e na morte em banheiros fétidos de escolas do interior. 
Talvez não passassem todos, em algum obscuro plano da realidade, de 
meros soldadinhos de chumbo manipulados por um pequeno deus 
solitário que cria histórias para si mesmo para preencher o vazio do 
tempo, enquanto viaja no banco traseiro de um automóvel que adentra 
a escuridão. Seu mentor [literário], o barão Von Rhein, se 
entusiasmaria ainda mais com fábula tão onírica, pontuada ricamente 
por traços noturnos e góticos (TERRON, 2017a, p. 259).  

 

  O domínio de estilo livra esse “gótico pantaneiro”, como o autor nomeia seu livro 

(TERRON, 2017c), de ser mero jogo de espelhos. Ao valorizar o esquema de narrativas 

encaixadas, vale-se também, não sem ironia, de gêneros ditos menores, como os diários 

de viagem e de guerra, a literatura fantástica e/ou estranha e as histórias de detetive e de 

espionagem. Na base das escolhas de leitura, desiderato que remete diretamente a 

Emma Bovary e a sua tragédia: a busca pela exacerbação dos sentidos. Entre as leituras 

da personagem flaubertiana, constava com relevância a literatura gótica vitoriana, cuja 
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presença se fazia influente também na cena literária francesa da época (HOSSNE, 2000, 

p. 200-205). Ora, como afirma Andrea Saad Hossne em estudo sobre o tema, a procura 

pelo sobrenatural, que caracteriza tal literatura, é reposição – falsificada – de uma 

ausência:  

 
O sentimento criado na paixão do medo, que era via de transcendência 
porque se vinculava ao Bem e ao Mal [no medievo cristão], passa a 
ser desejado por si mesmo, isto é, o caminho pára na busca e retenção 
do signo porque já não é mais possível prosseguir por ele até a 
transcendência. Surge assim a sensação do medo como fim em si 
mesma (HOSSNE, 2000, p. 201).  
 

 No clássico de Flaubert, esse gênero de leitura está ligado, na aguda percepção de 

Hossne (2000, p. 278), ao “setor feminino” da sociedade, e veicula a “má consciência” 

do “século XIX positivista”, tal qual divisada por Tzvetan Todorov (2017, p. 176) na 

ficção fantástica da época. Ainda que Noite dentro da noite se adeque melhor ao gênero 

que o teórico búlgaro, em sua Introdução à literatura fantástica, conceituou como 

“estranho” – posto que toda a fantasia mobilizada é dissolvida na explicação racional da 

imaginação literária em construção4 –, também no caso desse romance o que se cuida é 

de dar vazão ao “pesadelo da história” (TERRON, 2017a, p. 265), com todas as 

proscrições do século. Se, na “presença de tudo o que excede a ordem racional sob a 

insígnia da fantasia ou do fantástico na literatura” (HOSSNE, 2000, p. 278), Emma 

Bovary acabara por reintroduzir temas e disposições contrárias à convenção burguesa – 

pagando seus ideais com o suicídio –, nessa atualização brasileira e contemporânea, 

também o bovarismo, para seguir o achado crítico de Hossne (2000, p. 276), não se 

resume simplesmente a “conceber-se outro” (de maneira reificada, no consumo de 

emoções alheias ou substituição meramente sensorial de mundos perdidos), mas a 

“carregar o outro de uma época”. No caso de Terron, os estigmas juvenis, de 

feminização social, como vimos, fomentam a vocação artística, e sua matéria será todo 

o rejeito dos lugares por que passa, logo associado a si. Ergue-se, desse modo, um 

drama de sensibilidade e talento fulgurantes, capazes de imantar os reversos que 

recolhem com espanto e intimidade; mas, no mesmo compasso, irrefreáveis frente à 
                                                             
4 Rompe-se, assim, no livro de Terron, com a hesitação do leitor em crer ou não nos elementos 
sobrenaturais. Ao contrário, é a persistência de tal hesitação que caracterizaria, segundo Todorov (2017, 
p. 47-51), a literatura “fantástica”, sempre “evanescente” entre a explicação racional e a aceitação do 
maravilhoso.   
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gravidade dos assuntos que formalizam. A Shoah, torturas e assassinatos latino-

americanos ficam submetidos à fabulação de herói infantil, narrados com minúcias 

terrificantes, no mapeamento mental do horror.  

Nesses anos de formação do escritor, em que “os pesadelos não corriam qualquer 

risco de perder sua hegemonia” (TERRON, 2017a, p. 263), caberá ao leitor perquirir o 

repositório de ilusões temporais revogadas que lhe é oferecido, divisando, talvez, 

alguma coerência no desbunde de fantasias, ainda que estas também se direcionem ao 

mero consumo de sensações (em leviana desidratação de verdadeiras tragédias). E ainda 

mais: reconhecer na mobilização mercantil de gêneros menores paradoxal renovação no 

realismo do romance brasileiro contemporâneo.  
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O ENGAJAMENTO LITERÁRIO DE LEONARDO SCIASCIA 

                                                                            Gisele Palmieri (UFRJ/CAPES) 

        

 Resumo: O que analisamos neste trabalho é a forma como o engajamento político e social de 

Sciacia atinge, em forma de literatura, o ápice de reconhecimento após a publicação de Il giorno 

della civeta (1961), primeiro romance a retratar a máfia mais parecida com a realidade da época. 

Seguido do romance A ciascuno il suo (1966), as duas obras são, até hoje, as maiores referências de 

ficção literária que trazem à reflexão do leitor os meios e os modos de ação desses grupos mafiosos, 

que utilizam como força motriz a alienação e a indiferença de seus subjugados.    

Palavras-chave: inquietação; engajamento literário; fascismo; máfia 

 

   Introdução 

   O siciliano Leonardo Sciascia (1921-1989), nascido em Racalmuto, comuna italiana 

pertencente à província de Agrigento, foi um escritor consagrado na Itália. Atuou também 

como político, professor e jornalista. Ensaísta, poeta, contista e romancista, a produção 

literária de Sciascia passeou por vários gêneros e o autor ficou consagrado como o primeiro 

a levar o tema da “máfia” às páginas da ficção, dando à organização criminosa um aspecto 

mais real e menos folclórico, como era costume até a publicação do seu primeiro romance  

policial, Il giorno della civeta, em 1961. Antes disso, o autor já abordava o assunto em seus 

ensaios, chegando a ser considerado um mafiólogo1. Seguem-se a Il giorno della civeta 

outros dois romances policiais, A ciascuno il suo (1966) e Il contesto (1971), os quais 

formam uma espécie de trilogia de romances de denúncia.  

    Segundo o autor, em entrevista concedida a Marcelle Padovani, publicada sob o título 

La Sicilia come metafora (1979), ele só se transformou em um certo tipo de escritor graças 

ao seu posicionamento antifascista. Acredita que o fascismo não havia morrido até então e 

que sua sensibilidade ao regime continuava a ser muito forte, reconhecendo-o em qualquer 

lugar. “Il fascismo non è morto. Convinto di questo, sento una gran voglia di combattere, di 

impegnarmi di più, di essere sempre più deciso e intransigente, di mantenere un  

atteggiamento sempre polemico nei riguardi di qualsiasi potere”2 (SCIASCIA, 1979, p.85). 

                                                 
1 PULEIO, Bernardo. I sentirei di Sciascia. Palermo: Kalós, 2003. 
2 “O fascismo não está morto. Convencido disso, sinto um grande desejo de lutar, de me comprometer mais, 

de ser cada vez mais decidido e intransigente, de manter uma atitude sempre polêmica em relação a qualquer 

tipo de poder” (SCIASCIA, 1979, p.85, tradução nossa). 
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Quanto ao conceito de intelectual orgânico criado por Antônio Gramsci, refuta a associação 

de sua figura à terminologia, dizendo irritar-se com todas as definições de intelectuais por 

estarem atreladas a posicionamento político-partidário. “Se il concetto di ‘intellettuale’ è 

‘organico’ rispetto a um partido politico, allora io sono l’intellettuale più ‘disorganico’ o 

‘anorganico’ che possa esistere”3 (SCIASCIA, 1979, p.84).  

    Aliando o sistema de governo de Mussolini, com relação à sua forma de gestão, ao 

poder paralelo mafioso, Sciascia, intelectual a favor da razão, pró-democracia, crê ser 

necessário denunciar a existência da máfia, um problema, até então, tipicamente siciliano, e 

que era minimizado pelas autoridades, além de ser sempre visto como irrelevante e até 

mesmo inexistente pelos próprios sicilianos de sua época. Seus ensaios e romances têm 

como emblema levar ao conhecimento dos leitores não só a existência desse grupo, mas os 

seus mecanismos de atuação e as consequências, sempre ocultas, das ações desse grupo. 

Sciascia também se preocupa em revelar a aliança entre a organização criminosa e os 

políticos, mostrando que a corrupção dentro de entidades públicas é uma das formas de 

sustentação da criminalidade. 

    O escritor ficou conhecido pelo seu compromisso com a verdade, com a 

demonstração dos fatos de acordo com a realidade, como de fato são. Para ele, este era o 

papel da literatura: “(...) l’unica forma possibile di verità è quella dell’arte. Lo scrittore 

svela la verità decifrando la realtà e sollevandola alla superficie, in un certo senso 

semplificandola, anche rendendola più oscura, per come la realtà spesso è”4 (SCIASCIA, 

1979, p.87). 

      Além das denúncias contra a máfia e a preocupação com o retorno do fascismo, 

incomodava Sciascia a apatia, a não reação e a desmotivação dos sicilianos em relação aos 

sucessivos regimes de governo que passaram pela ilha ou pela Itália, após a unificação do 

país. É possível perceber, em suas obras, que ele interpretava esse entreguismo dos 

sicilianos como um empecilho ao progresso da ilha, porque o siciliano, ao não se 

incomodar, ao não falar sobre os problemas da Sicília, contribuía com a permanência dos 

                                                 
3 “Se o conceito de ‘intelectual’ é orgânico a respeito de um partido político, então eu sou o intelectual mais 

‘disorgânico’ o ‘anorgânico’ que possa existir” (SCIASCIA, 1979, p.84, tradução nossa) .  
4 “a única forma possível de verdade é a da arte. O escritor revela a verdade decifrando a realidade e 

elevando-a à superfície, simplificando-a de certo modo, tornando-a ainda mais obscura, como a realidade de 

fato é” (SCIASCIA, 1979, p.87, tradução nossa). 
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mesmos problemas e com a sedimentação do poder da máfia, porque não havia ninguém 

que os denunciasse à justiça. Ninguém testemunhava o que sabia sobre a organização 

criminosa: ao contrário, silenciava-se. Esse comportamento, conhecido como omertà (lei do 

silêncio) foi instituído na região da Sicília pela máfia e pode-se percebê-lo nos três 

romances que compõem a sua “trilogia de denúncia”. 

    Segundo o dicionário Treccani, a omertà, palavra napolitana variante de umiltà 

(humildade) é, originalmente, uma lei de silêncio que consiste em se manter sigilo sobre o 

nome do autor de um delito a fim de que o crime não se resolva pelas leis do Estado, mas 

pela vingança do ofendido. Com o tempo, ficou conhecida como a solidariedade entre a 

testemunha e os mandantes do crime testemunhado, resultando no silêncio do que foi visto 

ou descoberto pela testemunha. Essa “solidariedade” pode ser resultante de interesse entre 

ambas as partes ou resultante de temor de represália A omertà , então, tornou-se um pacto 

que se caracteriza pela  abstenção total de acusações, denúncia ou testemunhos dados à 

justiça, seja por qual motivo for.  

O autor já havia falado sobre tal solidariedade no ensaio “La mafia”, que compõe a 

obra Pirandello e la Sicilia (1996). Neste texto, ele menciona um sentimento de amizade 

presente no Sul da Itália, que equivale à cumplicidade, sacrífício e risco. Tal amizade, 

segundo sua análise, é inexistente no Norte do país. É um sentimento próprio dos habitantes 

do sul do país, por isso a máfia não teria se desenvolvido no Norte da Itália. O hábito do 

silêncio é uma prática constante dos personagens dos romances policiais O dia da coruja, A 

cada um o seu e A trama. Todos os personagens, moradores dos vilarejos onde se passa a 

narrativa, são caracterizados por silenciarem após o testemunho de um crime.  

Pela visão de Sciascia, ao considerarmos suas análises críticas da sociedade siciliana 

e ao percebermos a presença constante deste comportamento omertoso dos personagens de 

seus romances policiais, a omertà seria um dos principais meios pelos quais a máfia 

permaneceria impune. Há, porém, os personagens que rompem com essa lei do silêncio. Ou 

são de fora do lugar onde ocorrem os crimes ou, no caso de A cada um o seu, é um morador 

que não compreende as regras que regem a sua própria sociedade.  

Nas narrativas analisadas, há sempre uma tentativa de silenciar os que buscam a 

verdade. Os detetives e investigadores amadores das histórias ou são mortos ou são 

afastados antes que consigam concluir as investigações. Os habitantes das cidades 
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representadas não colaboram com a polícia, dizendo sempre não saber ou não ter visto 

nada. Quando querem falar algo, enviam cartas anônimas. E, ao final, triunfam os 

criminosos, pois nenhuma punição é aplicada a eles, posto que permanecem imunes à 

justiça, graças à omissão daqueles que testemunham os crimes. 

Considerado um escritor iluminista por muitos críticos, Sciascia aborda também a 

questão existencial e moral do homem siciliano que, isolado em sua insularità5, busca o 

autoconhecimento como forma de reconhecer-se universalmente. Pórém, para o autor, essa 

necessidade de solidão é a responsável pela apatia com a qual simpatiza o povo siciliano, 

cujo resultado é a submissão a toda forma de poder, segundo sua análise. Para o escritor de 

Racalmuto, “Un solo difetto in tutto questo, ed è che quando si è soli si è fatalmente 

d’accordo col mondo, e che non si pensa affatto a trasformarlo, a migliorarlo o a 

distruggerlo. Lo si accetta qual è”6 (SCIASCIA 1970, p.46).  

    O isolamento em si mesmo do homem siciliano o levaria, segundo conclusão do 

autor, a não enxergar a realidade à sua volta. O silêncio torna-se a postura do povo frente 

aos problemas no seu entorno e aos poderes que o governam. A questão do silêncio torna-

se, então, o ponto central das indagações levadas por Sciascia às suas narrativas. A 

inquietação com esse comportamento passivo, a partir do qual o autor interpreta o  

sentimento de solidão do homem siciliano, é transformada em estética literária, ao escrever 

os romances O dia da coruja, A cada um o seu e A trama. 

    Em La Sicilia come metafora, Sciascia acusa o povo siciliano de não ter se dado 

conta nem da ascensão, nem da queda de Mussolini do poder. Após a deposição do duce, a 

máfia, que havia ficado “anestesiada” durante o período fascista, retorna com mais força 

após sua queda. E, esse povo, que não percebe quem estava no poder durante o fascismo, 

também não percebe quem está no poder antes e após o regime fascista.  

    Na entrevista a Marcelle Padovani, o escritor rememora um episódio, ocorrido na 

província de Caltanisseta, o enterro de um mafioso. Quase toda a população local 

comparece ao funeral para homenagear o morto. Observados pela polícia, nenhum cidadão 

presente ao evento parece se preocupar ou se incomodar com a presença das autoridades 

                                                 
5 “Sentimento de origem insular, daqueles que vivem em uma ilha.” 
6 “O único defeito em tudo isso, é que quando se está sozinho, se é fatalmente de acordo com o mundo, e não 

se pensa de fato em transformá-lo, em melhorá-lo ou em destruí-lo. Se aceita como ele é.” (SCIASCIA 1970, 

p.46) 
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quando estão prestando condolências ao criminoso morto. Sciascia atribui tal 

comportamento ao desconhecimento, por parte do povo, de quem representava o poder 

oficial. A explicação é que, para eles, a máfia é o governo. “Il comportamento della 

popolazione di Riesi può avere questa sola spiegazione: il carabiniere, lo Stato, la legge 

dello Stato erano come inesistenti di fronte a quei funerali, come se non ci fossero”7 

(SCIASCIA, 1979, p. 31-32).  

O escritor redime os sicilianos da culpa pela conivência com o crime organizado. A 

ausência do Estado neste território, problema decorrente da formação da nação italiana, 

favoreceu a consolidação de grupos que fizeram as vezes de governo. Segundo dados 

históricos, o surgimento da máfia na ilha é datada de 1868, quando atuava na proteção da 

população contra as injustiças sociais (GARLANDO, 2015, p.38-45). Ao longo dos anos, 

esses grupos se tornaram famílias, clãs, criando suas próprias leis e tornando-se parte 

integrante da sociedade siciliana. Suas regras passaram a fazer parte dos hábitos do  

siciliano, que teria enraizado na sua cultura a chamada “proteção” oferecida pelo grupo 

criminoso.  

    Sciascia aborda essa aceitação natural dos seus conterrâneos à regra da omertà, porém 

sem mostrar o porquê da sua conivência com os crimes. O silêncio dos personagens de suas 

narrativas ora assemelha-se ao medo, ora é fruto da indiferença. Não há tentativa por parte 

do autor em julgar ou dar explicações sobre o comportamento de aparente passividade. Há 

apenas a denúncia, e talvez, uma tentativa de conscientização, em mostrar o silêncio como 

um meio pelo qual o autoritarismo atua e se sustenta no poder. 

 O silêncio se transforma em arma de defesa dos personagens e também do narrador, 

que, presenciando vários crimes, se abstém de informar quem são os seus mandantes. Às 

vezes, porém, o que não é falado na frente dos policiais é dito em cartas anônimas. Nas 

tramas sciscianas, há uma velada vontade de se dizer a verdade, mas o desejo de denúncia 

sempre esbarra na regra da omertà, conscientemente compreendida pelos habitantes dos 

vilarejos sicilianos representados nas narrativas. Em seus textos literários, não há inocência  

com relação à aplicação da lei do silêncio, mas há a obediência sistemática ao ato de calar-

se. 

                                                 
7 “O comportamento da população de Riesi pode ter apenas essa explicação: o carabineiro, o Estado e a lei 

eram inexistentes diante desses funerais, como se não existissem” (SCIASCIA, 1979, p. 31-32, tradução 

nossa). 
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    Interessante observar que, nesses romances, o autor não procura julgar a prática da 

omertà, nem compreender como funciona tal fenômeno. O que há é a necessidade da 

denúncia, de mostrar a existência de uma aparelhagem arraigada na sociedade siciliana que 

favorece a impunidade e a atuação da máfia na região. Essa aparelhagem ganha função nos 

personagens que habitam os locais onde se passam as tramas, assim como nos narradores, 

que mantêm uma postura omertosa, mostrando sua impossibilidade de contar tudo o que 

realmente sabem.  

    O recurso à ironia é abundantemente utilizado pelo narrador, como estratégia para 

mostrar o reconhecimento da lei do silêncio por parte de quem conta a história. Há no 

enunciador desses textos literários um ethos omertoso que silencia, mas também ironiza a 

sua participação nesta regra. 

 

Conclusão 

    Os espaços das narrativas aqui apresentados são locais de problematização da 

inquietação do autor. Sabe-se que um dos maiores incômodos de Sciascia com relação à sua 

própria sociedade, a siciliana, foi o silêncio e a apatia dos seus conterrâneos às sucessivas 

formas de poder arbitrário que governaram, oficialmente ou extraoficialmente, a ilha. Seus 

vinte primeiros anos sob o regime fascista lhe deram um sentimento de aversão às formas 

totalitaristas de poder.  

     A máfia, que sorrateiramente se instalou nas bases do poder e da política sicilianas, 

espalhando seus tentáculos pelos negócios da ilha, controlando a economia local e 

ganhando, pela força do hábito, o apoio involuntário do povo, foi um dos pontos de sua 

denúncia, mas o silêncio a respeito dos crimes provocados pela máfia foi o alvo principal 

de sua crítica.     

E foi nos seus romances policias O dia da coruja, A cada um o seu e A trama que 

Sciascia utilizou o silêncio como estética, representando, por meio de elementos da 

narrativa, sua inquietação. Através de um enunciador que silencia sobre fatos claramente 

compreensíveis ao leitor e personagens que habitam os espaços de silêncio de suas 

narrativas como indivíduos coagidos à aplicação da regra da omertà , entende-se que a 

denúncia feita por Sciascia é a de que a prática de silenciamento é um facilitador da 

permanência da impunidade na sociedade siciliana. 
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O HOMEM DIANTE DA LEI: O CASO DE SÃO BERNARDO, DE 

GRACILIANO RAMOS 

Heurisgleides Sousa Teixeira (UNICAMP/UNEB)  1

Resumo: Neste trabalho, analiso como Paulo Honório, em São Bernardo, de Graciliano Ramos, 
concebe a ideia de justiça e como age em torno da questão, pois parece haver uma contradição 
em suas atitudes em relação a esse tema ao longo da sua história. Minha hipótese é que a 
mudança de classe não suscita uma crítica ou autocrítica do narrador em torno das suas relações 
com a justiça. O trabalho se conclui com uma breve atualização acerca da relação da justiça com 
as classes sociais no país.  
Palavras-chave: Justiça; Regra, Sertão, Graciliano Ramos 

A análise desse tema começa pelo terceiro capítulo de São Bernardo (1936), 

quando o narrador traça um perfil de si mesmo e se apresenta ao leitor. A descrição 

física se presta a revelar o perfil moral de quem ocupa, no presente, uma posição social 

não herdada, mas conquistada ao longo dos anos: “A idade, o peso, as sobrancelhas 

cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo, têm-me rendido muita 

consideração. Quando me faltavam estas qualidades, a consideração era 

menor” (RAMOS, 2012, p. 15 ) .  2

Homem sem infância, o início da vida de Paulo Honório é nebuloso, quase sem 

memória. Ainda assim, do pouco que diz, é possível depreender que fora um moço 

pobre, analfabeto, trabalhador de enxada. Aos 18 anos, acontece seu “primeiro ato digno 

de referência”, que revelou seu caráter de homem forte e honrado. Interessado numa 

“cabritinha sarará danadamente assanhada”, esta acaba preferindo um outro, o que 

praticamente o obriga a agir do único modo possível: “o resultado foi eu arrumar uns 

cocorotes na Germana e esfaquear João Fagundes” (SB, p. 16). A honra no sertão, se 

sabe, se lava com sangue, e Paulo Honório não pode fugir a essa realidade. 

Com isso, Paulo Honório vai preso. Mesmo assim, a prisão propriamente dita não 

suscita nenhum tipo de remorso ou sentimento de injustiça de sua parte. Está implícito 

 Doutoranda em Teoria e História Literária da UNICAMP; professora Ms. de Literatura e Metodologia 1

do Ensino de Língua Portuguesa da UNEB. Contato: heurisgleides@yahoo.com.br.

 As citações seguintes do romance terão sempre a referência dessa edição citada e serão inseridas como 2

SB junto ao número da página.
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nesse detalhe um traço cultural ao qual Graciliano muitas vezes recorre: “apanhar de 

governo não é desfeita”. Paulo Honório tem orgulho de ter lavado sua honra e ter 

mostrado quem era: forte; valente; honrado. Além disso, o tempo da prisão lhe parece 

até vantajoso: aprendeu a ler com um companheiro de lá e, quando saiu, quase quatro 

anos depois, já tinha outra mentalidade, as ideias organizadas e um plano: ganhar 

dinheiro. 

É de notar que Honório, pseudônimo escolhido pelo narrador, vem de “honra”, 

nome ao qual ele faz jus, lançando mão da regra do sertão, da vingança, da aliança e da 

honra pela palavra dada. Mas que dizer das leis oficiais, representadas na narrativa por 

advogados, juízes, oficiais de justiça e soldados de polícia? Paulo Honório, nessa etapa 

digamos que de formação, não conta com a justiça institucionalizada, ainda precária 

pelos interiores pouco urbanizados do país. Mesmo no velório, ambiente de suposta 

contrição, estava armado e esfaqueou o outro. Um certo dr. Sampaio quis ser mais 

esperto e lhe dar um calote; mas quando se viu em apuros, apelou para “a justiça e a 

religião”, apelo desdenhado pelo narrador: “_Que justiça! Não há justiça nem há 

religião. O que há é que o senhor vai espichar aqui trinta contos e mais os juros de seis 

meses. Ou paga ou eu mando sangrá-lo devagarinho” (SB, p. 18). Assim, essa segunda 

(e secundária) forma de justiça não é algo que compõe o horizonte do narrador porque 

não lhe parece útil para resolver suas demandas. Depois que recebe o pagamento, avisa 

ao doutor: “E não me venha com a sua justiça, porque se vier, eu viro cachorro doido e 

o senhor morre na faca cega” (SB, p. 18).  

Para esclarecer como Paulo Honório age diante da lei, parto do artigo de José 

Miguel Wisnik (2002) sobre o conto “O famigerado” de Guimarães Rosa. Mas, para 

isso, importa saber um pouco da cronologia de ambos os textos. Paulo Honório tem 

cerca de 50 anos quando começa a escrever, o que se dá logo após a Revolução de 1930 

que levou Getúlio Vargas ao poder; antes, aos 18, foi preso e libertado aos 21 ou 22, 

mais ou menos na virada do século. O Primeiras estórias (1994) de Rosa se passa num 

período mais adiantado. Dentro de um livro cercado – primeira e última “estória” – pela 

construção de Brasília, é plausível aceitar que é esse o momento histórico que contorna 

as narrativas, um momento de modernização do país, empreendida pelo presidente 
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Juscelino Kubitschek (1956-1961). Ocorre que o contexto de concepção de São 

Bernardo, meados da década de 1930, é igualmente um período em que o Brasil passava 

também por uma fase de modernização, só que pela mão de Getúlio. 

A análise de Wisnik se centra na história de Damásio dos Siqueiras, um jagunço 

que vai em busca de um doutor (tal como em Graciliano Ramos, um homem letrado) a 

fim de descobrir o significado da palavra “famigerado”, que narra a história. Em frente 

à casa do doutor, Damásio, armado até os dentes, trava com ele uma espécie de duelo. 

Este, por seu turno, conta somente com a própria capacidade de argumentação, mas para 

a “paz das mães”, vence o embate, engabelando o jagunço (ao contrário do episódio de 

Paulo Honório com o Dr. Sampaio, cujo discurso não o convence).  

Mas, alerta Wisnik (2002, p. 177): não é porque a violência não se consuma que 

“se pode dizer que assistimos em 'Famigerado' ao advento de uma nova era 

civilizatória”. Parafraseando o crítico, podemos assim colocar: apesar de haver um 

esforço de modernização nas cidades grandes, o que implica também em assentamento 

de leis gerais para a população, essas leis não chegam com força no sertão - sertão aqui 

num amplo sentido de interiores do Brasil. É preciso saber a causa dessa insuficiência. 

Fabiano, em Vidas secas (1938), também dá conta dessa distância entre a justiça 

representada pelas forças legais do governo e o que de fato acontece no distante sertão 

onde essas histórias se situam. Quando se vê frente a frente com o soldado pela segunda 

vez, um ano depois de ter sido preso e humilhado, Fabiano duvida de que aquele 

amarelo fosse mesmo gente do governo: “Governo, coisa distante e perfeita, não podia 

errar” (RAMOS, 2012a, p. 33). O soldado que exerce poder somente para humilhar os 

que já são oprimidos não condiz com a imagem de representante da justiça, que deveria 

proteger os cidadãos. A atitude do soldado - arrogante, arbitrária, desonesta - não é 

compatível com a idealização que Fabiano faz do governo, que de tão distante parece 

perfeito. Esse tal governo existe, mas não aparece e, quando aparece, não corresponde à 

imagem que o caboclo tem de justiça, algo que deveria ser diferente das regras 

opressoras sob as quais é obrigado a viver. 

Mas isso não significa que a lei não exista ou que não seja conhecida no sertão. 

Ela existe e funciona, mas de um modo tão ambíguo que Fabiano não pode ou não quer 
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ver. Prevalece a regra que naturaliza as relações de mando, obediência e favores, de 

aliança e de vingança, a mesma que funda as atitudes de Paulo Honório. Wisnik (2002, 

p. 178) considera a regra sertaneja como sintoma do arcaico e a lei institucionalizada 

como sintoma de moderno, e assim sentencia: “arcaico e moderno não aparecem em 

linha sucessiva mas como pólos de uma mesma corrente sincrônica”. Parece curioso que 

essa ambivalência valha tanto para os anos 30, quanto para os anos 50. 

No passado, Paulo Honório era tal como Fabiano: um caboclo pobre, trabalhador 

do eito, analfabeto. A distância entre os dois ocorre quando Paulo Honório tenta sair 

dessa condição. Apesar de também acreditar que “apanhar do governo não é desfeita”, 

ele descrê da perfeição desse governo e, consequentemente, de suas leis. Daí ele vai 

preso, e não contesta, mas nem por isso acredita que a lei possa lhe ser justa quando 

necessita, por exemplo, que o devedor lhe pague o devido, ainda mais quando esse 

devedor é um homem letrado e poderoso. Essa possibilidade não só não é levada em 

consideração, como é veementemente negada quando surge na boca do doutor como 

uma possibilidade.  

De volta ao conto de Rosa, sabemos que é também por uma questão de honra que 

Damásio vai em busca do doutor. Sua suspeita é que o tal moço do governo ofendeu sua 

origem – família, pai ou mãe, por isso deseja conhecer a verdade para agir de acordo 

com o tamanho da ofensa. Vale a definição de Wisnik (2002, p. 182) acerca do que é a 

regra e de como ela funciona:  

[...] guerra franca de inimizades figaldais e alianças num mundo onde 
não vigora lei. A regra obedece a uma tábua de valores própria: além 
do princípio tácito da aliança com os aliados e da violência contra os 
inimigos, ela está lastreada nos valores patriarcais e seus tabus – a 
macheza, o nome da mãe, o fio da barba da palavra empenhada, o 
fetiche da escritura. Matar inclui, no mundo jagunço, a pertinência a 
uma zona de honorabilidade cujos protocolos e cerimônias a violência 
não desmente, mas defende. 

No ambiente de formação de Paulo Honório – anterior à Revolução de 30, no 

interior de um pequeno estado do Nordeste – a prevalência de uma lei, “neutra e 

independente das vontades arbitrárias” parece ainda mais distante que na década de 50 

do conto de Rosa. Apesar disso, me permito discordar de Wisnik quanto à vigência da 

lei, a qual, embora muitas vezes não prevaleça, existe e vige, ora em conflito, ora em 
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associação com a regra. 

Podemos conhecer um pouco dessa ambiência pelo olhar do próprio Graciliano 

Ramos, em textos sobre o fenômeno do cangaço, o que ajuda a conhecer também a 

coerência da personagem em relação ao momento histórico que contorna suas ações. 

Em um artigo escrito em 1931, Graciliano considera o nome Lampião como símbolo de 

um fenômeno decorrente de uma realidade social desagregadora, violenta e injusta.  
No começo da vida [Lampião] sofreu numerosas injustiças e suportou 
muito empurrão. Arrastou a enxada, de sol a sol, ganhando dez tostões 
o dia, e o inspetor de quarteirão, quando se aborrecia dele, amarrava-o 
e entregava-o a uma tropa de cachimbos, que o conduzia para a cadeia 
da vila. Aí ele aguentava uma surra de vergalho de boi e dormia com o 
pé no tronco (RAMOS, 2014, p. 28).  

Nessa descrição, Fabiano e o Paulo Honório dos 18 anos são como que irmãos de 

Lampião. Nesse contexto, são poucas as alternativas de sobrevivência para o homem 

sertanejo: seguir como é, tratado como ‘um molambo’, ‘um cabra’ mandado pelos ricos 

e refém deles; emigrar ou se revoltar. Paulo Honório é um tipo que não se conforma e, 

nesse caso, sua revolta se converte em duas alternativas: viver na bandidagem, com a 

qual flertara quando moço, ou achar meio de fazer fortuna e passar para o outro lado, o 

lado dos que mandam. Mas, por paradoxal que pareça, é agindo de acordo com a ordem 

estabelecida que ele vai alcançar outro status social.  

Num outro texto em que Graciliano realiza uma entrevista imaginária para a 

Revista Novidade com Lampião, o entrevistador pergunta a Virgulino sobre o que ele 

pensa da justiça. Eis a resposta, muito similar à definição da regra realizada por Wisnik:  
Aqui no sertão, quando um camarada tem raiva de outro, toca fogo 
nele. E vai um filho do defunto, agarra um mosquetão e uma rapadura, 
esconde-se por detrás de um pau, dorme na pontaria, espera quinze 
dias e queima o sobredito. É a justiça mais usada e não falha. Temos 
também a dos autos, demorada, mas que não é má, porque os 
promotores se enrascam sempre e os jurados são bons rapazes (2014, 
p. 34, grifo meu). 

É com base nessa justiça (a regra conforme Wisnik, a ordem conforme Graciliano) 

que Paulo Honório age, mas não age sempre assim. Como já dito, há uma mudança de 

atitude em relação à "justiça dos autos" desde que seu plano de se tornar proprietário da 

fazenda São Bernardo se concretiza.  
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Depois de tomar São Bernardo das mãos de Padilha, um tipo fraco, pexote, 

irresponsável, covarde, inconsequente, em tudo contrário a Paulo Honório, seu principal 

inimigo passa a ser o vizinho, Mendonça, dono da fazenda Bom Sucesso, “homem 

reimoso”, perigoso e que não “baixa a crista” facilmente. Tratando com um igual, a 

cautela faz-se aí necessária, tanto que as conversas são moldadas por uma falsa 

cordialidade de ambos os lados. Na primeira tentativa de solução dos limites entre as 

terras, Paulo Honório sugere as vias legais: “era melhor vir o advogado e vir o 

agrimensor”. Com a negativa de Mendonça, o que o narrador avalia é quantos cabras 

acompanham cada um para ver até que ponto pode ir naquele momento: “Eu tinha o 

coração aos baques e avaliava as conseqüências daquela falsidade toda. Mendonça 

coçava a barba” (SB, p. 32).   

Como disse antes, ao tornar-se dono de São Bernardo, Paulo Honório muda sua 

relação com o que ele mesmo chama de justiça, ou seja, o aparato institucional 

constituído por leis, advogados, juízes. As conversas com o vizinho são moldadas por 

uma falsa cordialidade de ambos os lados. As estratégias, naturalmente, não poderiam 

ser as mesmas que utilizou com um “bichinho amarelo” feito Padilha. Mas, ao mesmo 

tempo em que alude à legalidade, conta quantos homens acompanham cada proprietário 

e, tendo menos que o vizinho, recua naquele momento. 

Fica claro que, em relação aos limites de São Bernardo com Bom Sucesso, Paulo 

Honório vê duas soluções possíveis: a lei, com seus advogados, oficiais e agrimensores, 

e a regra, aquela velha sua conhecida, utilizada para realizar negociações sertão afora. 

“Num ambiente em que pouco se poderia esperar da justiça, que em geral era falha, 

lenta e tendenciosa, é compreensível que os homens resolvessem decidir suas querelas 

de armas na mão” (Pericás, 2010, p. 37). No caso de Mendonça, com quem age com 

cautela e respeito, mas não temor, ele estuda pacientemente a situação para agir depois. 

Um ano depois.  

Num domingo de eleição, Mendonça é assassinado. Paulo Honório tem um álibi, 

mas é evidentemente o responsável: “Na hora do crime eu estava na cidade, 

conversando com o vigário a respeito da igreja que pretendia levantar em São 

Bernardo” (SB, p. 40). Agora que é proprietário, tendo inclusive instituído advogado, 
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Paulo Honório estuda cada caso para decidir como vai agir, que tipo de recurso vai 

utilizar. Pelo capítulo oito, por exemplo, as filhas de Mendonça aparecem reclamando 

que a cerca de São Bernardo invadiu Bom Sucesso. Vendo-as inofensivas e em 

desvantagem, sugere que acionem a justiça para reclamar os direitos: “Como a justiça 

era cara, não foram à justiça”. Avaliando sempre a relação custo-benefício, Paulo 

Honório se torna uma espécie de juiz da justiça, porque ao invés de se submeter às leis, 

ele as utiliza conforme a conveniência. 

A outra justiça, em que ele mesmo julga, sentencia e executa, talvez por ter sido 

sempre seu modo de agir, lhe parece tão natural que não tem nome. É a ordem natural 

das coisas. É a regra. Isso porque a sociedade funciona de um modo específico, que ele 

acredita que seja natural: quem está por cima manda, quem está por baixo, “come da 

banda podre”. E é aqui que lei e regra se equivalem, porque o princípio usado é o 

mesmo. Regra e lei beneficiam 'os de cima'. Se parece um modo de pensar fatalista para 

um homem que construiu fortuna a partir do nada, essa não é uma falsa contradição. A 

fatalidade é outro aspecto dessa ordem que vige no sertão, como se dela fosse 

impossível escapar . 3

Ora, estamos aqui em busca de entender como muda e porque muda a forma de 

Paulo Honório se relacionar com isso que ele chama de justiça quando se torna o 

proprietário de São Bernardo. Sempre que ele utiliza esse termo, o faz referindo-se ao 

aparato institucional que envolve a dita legalidade social. Ocorre, como vimos, que ele 

não passou a utilizar apenas a lei e tenha deixado de usar a regra; mas também não 

despreza a leis, como antes, para continuar vivendo apenas sob a moral do sertão. 

Ambas – lei e regra – vigem simultaneamente em função do seu desejo. Isto porque a tal 

lei não é de fato impessoal e acima de todos. Ela está do lado de quem tem o poder – 

financeiro e político.  

Não é à toa que, depois da morte de Mendonça, ao invadir as terras de quase todos 

os vizinhos, apenas uma é preservada: o engenho do “Dr. Magalhães, juiz”. Não à toa, 

quando deseja vingar-se de Pereira, “agiota e chefe político”, aciona o advogado, João 

Nogueira. E para agilizar o processo, visita o juiz em sua própria residência. “Procurei, 

 Entre os contos de Rosa que Wisnik analisa, há um que se chama justamente “Fatalidade”. Nele, o 3

crítico mostra que, na cidade, a vigência da lei é uma espécie de "ficcionalização civilizacional".

2210



  

por meios indiretos, arrancar do juiz as linhas indispensáveis ao advogado” (SB, p. 74). 

Esse é o modo Paulo Honório de utilizar os meios legais. Um uso tão personalizado 

quanto contraditório do recurso judicial denuncia a pouca ou nenhuma margem de 

distinção com a regra. Mas será que essa permeabilidade acontece somente no sertão? 

O que fica demonstrado na atitude de Paulo Honório é a perpetuação de uma certa 

simbiose entre o mando tradicional do coronel do sertão e o poder público estadual e 

federal, ou seja, entre o poder legal, institucionalizado e supostamente impessoal do 

Estado e o poder clientelista e personalizado do coronel. É claro que essa associação 

gera ou é fruto de contradições que, no limite, interessam a um modelo de capitalismo 

subdesenvolvido, como o que se implantou no Brasil. 

Uma vez que alcança o patamar mais alto da sociedade, Paulo Honório torna-se 

chefe, mandatário, porque os que trepam têm sorte, segundo ele, é a ordem natural das 

coisas. Obedeceu às ordens dos grandes e, como sempre foi pela ordem, passou a ditá-

las quando se tornou grande também, especialmente quando se trata de sua fazenda. A 

palavra de Paulo Honório tem força de lei, mas a lei mesmo, a dos autos, não 'pega' 

dentro de sua fazenda. Cumpre, no entanto, assinalar: nada disso teria sido narrado se 

não fosse pela aparição de um sujeito estranho a esse ambiente para problematizar suas 

atitudes: Madalena e uma quantidade de formas de ser “outro”: mulher, urbana, letrada, 

politizada, escritora, materialista. 

Antes de Madalena, havia Padilha, o qual, depois de perder as terras de São 

Bernardo, empregara-se na fazenda como professor, e passou a ter “idéias sanguinárias 

e pregava, cochichando, o extermínio dos burgueses” (SB, p. 60). Com tais ideias, um 

dia é flagrado discursando a esse respeito com Marciano e Casimiro Lopes.  
_ Um roubo. É o que tem sido demonstrado categoricamente pelos 
filósofos e vem nos livros. Vejam: mais de uma légua de terra, casas, 
mata, açude, gado, tudo de um homem. Não está certo.  
Marciano, mulato esbodegado, regalou-se, entronchando-se todo e 
mostrando as gengivas banguelas:  
_ O senhor tem razão, Seu Padilha. Eu não entendo, sou bruto, mas 
perco o sono assuntando nisso. A gente se mata por causa dos outros. 
É ou não é, Casimiro?  
Casimiro Lopes franziu as ventas, declarou que as coisas desde o 
começo do mundo tinham dono (SB, p. 68) 

A fala de Casimiro é uma síntese: as coisas sempre foram como são. É natural. A 
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tentativa de Padilha de contestação do discurso hegemônico esbarra exatamente na 

naturalização da sociedade dividida em classes. E sem qualquer viés (auto)crítico, é 

dentro dessa lógica que Paulo Honório age. Os que são espertos conseguem mudar de 

classe, subir na vida. Os que não conseguem é porque assim não quis o destino.  

Embora faça as vezes de modernizador, é dentro de um regime semi-escravista 

que são tratados os trabalhadores da fazenda São Bernardo. Yoshida e Abdala Jr. (2015, 

p. 142) comentam que o período histórico em que Paulo Honório teria logrado ascender 

socialmente é o de consolidação do capitalismo no Brasil, período de modernização e 

urbanização, e Paulo Honório ascende “sob a lógica burguesa, aquela em que a principal 

mediação é a mercadoria e o dinheiro”. Mas essa lógica no Brasil é carregada de 

particularidades, que começam com um hibridismo do mundo burguês com o mundo 

aristocrático do regime escravocrata, ordem recém-extinta, do ponto de vista oficial, 

mas não totalmente na vida prática. Paulo Honório é um exemplo desse perfil, 

modernizador de um lado, com mentalidade escravocrata por outro. Assim, se seus 

funcionários são homens livres, são porém homens pobres e, como tais, dependentes e 

impossibilitados de saírem da terra. Por isso causa surpresa quando, num único 

momento da vida, Marciano (num momento muito similar a de Fabiano de Vidas secas) 

levanta a voz e responde aos insultos do patrão. De novo, sentado "taramelando com 

Padilha", Paulo Honório briga com Marciano porque o gado está sem comida. Marciano 

rebate o argumento dizendo que já tinha dado comida ao gado e tem um rompante:  

- Ainda agorinha os cochos estavam cheios. Nunca vi gado comer 
tanto. E ninguém agüenta mais viver nesta terra. Não se descansa.  
Era verdade, mas nenhum morador me havia ainda falado de 
semelhante modo (SB, p. 126 , grifo meu). 

Marciano é como “um traste da fazenda” para citar de novo Fabiano; faz parte da 

paisagem, da rotina, não tem voz, exceto nas duas passagens citadas. Daí a surpresa 

com que Paulo Honório escuta o que ele diz e a reação violenta de espancar Marciano. 

Este, sabedor do seu lugar de subalterno, não reage.  

Ao ver o estado lastimável de Marciano, Madalena fica indignada e questiona a 

atitude de Paulo Honório; este, quase que absolutamente esquecido do que acabara de 

fazer, fica de novo surpreso ante a reação da esposa. Como não bastasse, ainda reduz o 

2212



  

funcionário a um molambo, cuja natureza subalterna é provavelmente "vontade de 

Deus". Além disso, diz, “essa gente só faz o que se manda, mas não vai sem 

pancada” (SB, p. 128).  

Além dos argumentos em favor dos trabalhadores, que viram brigas com o 

marido, Madalena passa a agir em função dessas pessoas – pequenos auxílios que soam 

ao proprietário como grandes expropriações, esbanjamento de dinheiro – roupas, 

sapatos, lençóis, que na sua opinião criam “desarranjos” em relação à hierarquia que ele 

impunha na fazenda, cria expectativas nos trabalhadores e subverte a ordem 

estabelecida. Madalena é contra a ordem. Objetivamente, Madalena se torna o ponto de 

conflito, em muitos termos, inclusive naquilo que Paulo Honório considera justo ou, 

mais que isso, natural.  Mas, ainda que fosse contra a ordem, as atitudes de Madalena 

eram menos revolucionárias e mais caridosas. Ela atendia a pequenas questões 

cotidianas, que Paulo Honório via como grandes ameaças à fortuna que conseguiu 

acumular com cem mil-réis alheios.  

Paulo Honório escreve como quem tenta entender o que mudou e porque mudou. 

Ao escrever, expõe suas próprias contradições, mas não as entende como tais, tanto que 

permanece um homem de ordem, a mesma ordem sob a qual se formara, a mesma 

ordem a partir da qual sempre agira. A lei apenas era mais um instrumento que utilizava 

quando tinha poder. Agora, no presente da escrita, por baixo, “come da banda podre. E 

calado” (SB, p. 205). 

Onde fica o sertão hoje? 

Ao observar o quadro histórico do contexto em que Graciliano escreveu São 

Bernardo – uma das muitas tentativas de modernização e urbanização do país, podemos 

ter a impressão de que vivemos um ciclo que se repete como grande novidade a cada 

momento de mudança no quadro político nacional. Houve o tempo de seu Ribeiro, um 

homem que “deixou as pernas debaixo do automóvel”. E há Paulo Honório, em outro 

momento, também atropelado pelos novos acontecimentos. Há quem fale em 

modernização e urbanização no período de 1910-1920, quando surgem as primeiras 

indústrias e levas de estrangeiros imigram para o Brasil (YOSHIDA; ABDALA JR, 
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2015, p. 144). Também Vargas, desde que assumiu o poder, em 1930, realizou intensa 

atividade de modernização/ industrialização. Depois, na era JK, foram os famosos 50 

anos em 5. E depois houve o não menos famoso “milagre econômico” propalado pela 

ditadura civil-militar instaurada em 1964. Todos parecem tentativas falhadas, eternos 

recomeços, sobretudo nos interiores em que esse suposto desenvolvimento parece nunca 

chegar. Mas não deixamos de ser subdesenvolvidos. A repetição do ciclo recomeça a 

cada etapa, entre momentos eufóricos seguidos por grandes desencantamentos, quando 

nos damos conta de que o novo projeto, de novo, não vingou. 

Segundo Francisco de Oliveira (2013, p. 32), o conceito de subdesenvolvimento 

tem sido apresentado como uma particularidade de um sistema que opõe a ideia de 

“atraso” à de “modernização”. Segundo o economista, no entanto, isso não é verdade, 

pois é próprio do sistema capitalista gerar esse tipo de dualidade. A oposição, diz ele, “é 

formal”, mas o que de fato acontece é “uma simbiose e uma organicidade, uma unidade 

de contrários, em que o chamado ‘moderno’ cresce e se alimenta da existência do 

‘atrasado’, se se quer manter a terminologia". Assim, "subdesenvolvimento é 

precisamente uma ‘produção’ de expansão do capitalismo”. E o que isso tem a ver com 

a visão de justiça debatida a partir de São Bernardo? É que, em meio ao desencanto do 

romance, ainda tendemos a ter a esperança de que lá onde se situa o futuro, o 

desenvolvimento vai chegar, e vai chegar nos interiores e, com ela, a justiça finalmente 

valerá para todos. Mas, penso, essa ilusão é ainda maior do que parece. O que é 

comumente visto como uma particularidade da realidade histórica do Nordeste com os 

seus famosos e sempre reinventados coronéis, a permeabilidade da informalidade da 

regra do comandatário com a permissividade das relações pessoais com os juízes e com 

a justiça, se estende para muito além dessa já extensa região do país.  

O indivíduo favelado, que conhece da instância pública apenas o aparato opressor 

da polícia, sabe que existe uma justiça e sabe que ela está em vigor. Mas não o 

contempla, como não contemplou Fabiano, Marciano e Paulo Honório quando pobre, 

porque eram pobres. O sertão, reduto onde a justiça vale apenas para os ricos, se situa 

logo ali, logo aqui, em qualquer periferia de cidade grande ou pequena, mais ou menos 

desenvolvida. O que parece ser uma contradição da atitude de Paulo Honório (atitude 
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modernizadora e ao mesmo tempo escravocrata) e uma particularidade dos coronéis 

nordestinos é uma característica extensível à elite que vive nas regiões tidas como as 

mais desenvolvidas do país. E isso não é apenas ficção. Está no romance de Graciliano 

Ramos como está no livro do economista Francisco de Oliveira e do líder do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos (2002). Se, com F. de 

Oliveira, entendermos que o sistema capitalista vive dessa contradição, de produzir 

riqueza com base na exploração do trabalhador, então a contradição não é uma falha 

dentro da qual é possível pensar em correção, ela é uma característica que, de resto, 

retroalimenta o sistema, pois tem uma elasticidade que permite que ele se reinvente a 

cada vez, mas sempre mantendo os mesmos grupos no poder e sempre deixando os 

pobres cada vez mais na periferia e cada vez mais injustiçados. De volta a São 

Bernardo, vemos que aquilo que estrutura a ação de Paulo Honório segue sendo a ordem 

que rege o sertão, seja lá onde esse sertão for. 
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UM DIÁLOGO DOS MORTOS À BRASILEIRA 

 

Iasmim Santos Ferreira (UFS/CAPES)1 

 

Resumo: Há entroncamentos entre a produção de Machado de Assis e a tradição luciânica, que 

sucede à sátira menipéia. Segundo os estudos de Sá Rego (1989) e de Brandão (2001), muitas das 

características dessa linhagem estão presentes nos escritos de Machado, como: o pessimismo, a 

ironia, o olhar distanciado do Kataskopos, o ceticismo, a paródia. Por esse prisma, investigamos 

as relações que se estabelecem e os sentidos engendrados entre o conto “Entre santos” (1896), de 

Machado, e o Diálogo dos mortos, de Luciano.   

Palavras-chave: conto machadiano; tradição luciânica; Diálogo dos mortos. 

 

“Influência em cascata”: da sátira menipéia aos escritos machadianos 

Machado de Assis tornou-se afamado pela produção de contos e de romances, 

sobretudo, pelos da fase realista. Seus escritos são conhecidos também pela relação 

dialógica que estabelecem com os de outros autores. Inicialmente, a crítica literária 

concebia essa relação como “cópia”, no entanto com o passar dos anos, a crítica 

compreendeu como um modo de produção de Machado, que se alinha a outros autores 

por finalidade intelectual. O estudioso Sérgio Paulo Rouanet, em Riso e Melancolia, 

considera uma “influência em cascata”, na qual um influencia ao outro, o que gera 

produções concatenadas, numa espécie de elo entre Sterne, Xavier de Maistre, Diderot, 

Almeida Garret e Machado de Assis (2007, p. 21). Machado é o último desse elo e, 

portanto, dialoga com todos que o precedeu. Todavia, as raízes dessa influência em 

cascata estão na antiga sátira menipéia. Uma tradição satírica atribuída a Menipo de 

Gadara, uma zombaria que rejeita a moral. Segundo Enylton José de Sá Rego em O 

calundu e a panaceia (1989), há poucas informações sobre Menipo. No entanto, ele deixa 

um legado a Luciano de Samósata que apreende e constrói o seu tipo satírico, denominado 

de “tradição luciânica”, não só apreende o modo de satirizar, mas também devota a 

Menipo um lugar especial em seus escritos, logo, esse passa a ser personagem em alguns 

dos escritos de Luciano, como é o caso do Diálogo dos mortos, sendo-o personagem 

principal. Conforme Sá Rego (1989), são características dessa tradição: o questionamento 

genérico, o estilo fragmentário, a paródia e o nacionalismo, o caráter não-moralizante, as 

citações truncadas, o ponto de vista distanciado do Kataskopos (observação distanciada 
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do objeto analisado). Essas características são observadas na obra de Machado por outros 

estudiosos com outras nomenclaturas e sem relação direta com a tradição luciânica, 

exceto Sá Rego e Jacyntho Lins Brandão em “A Grécia de Machado de Assis” (2001). 

Luciano se apropriou da forma de diálogo, herdada da filosofia, e uniu à comédia, 

construindo diálogos sério-cômicos numa espécie de “filosofia que ri da filosofia”. 

Machado se alinha ao modo luciânico ou à “Grécia de Luciano” (como afirma Brandão) 

e alimenta-se das características da tradição e da própria produção de Luciano. Desse 

modo, as crônicas “Parasita” (I e II) retomam O Parasita, de Luciano. O conto “Teoria 

do Medalhão” menciona diretamente o próprio Luciano. O conto “Entre santos” (1896) 

recobra o Diálogo dos mortos, de Luciano, como observa Brandão (2001, p. 358). Assim, 

para apreciação analítica neste estudo, faremos uma comparação entre esses dois últimos 

a fim de compreender quais relações se estabelecem, quais os recursos utilizados e os 

sentidos engendrados a partir desse diálogo dos mortos à brasileira. 

 

Um diálogo dos mortos à brasileira 

O Diálogo dos mortos, de Luciano de Samósata, é uma conversa entre reis, 

guerreiros, filósofos, retores; todos mortos. Menipo, personagem principal, é convidado 

por Diógenes para descer até o Hades.  Esse convite não é em vão, visto que Menipo é 

um grande zombeteiro que tem por premissa atacar as preocupações da humanidade. Sua 

cantoria provoca aos seus ouvintes, e a nós leitores, a fim de fazer-nos enxergar a finitude 

da vida: “Quem sabe com certeza das coisas de além-vida?” (LUCIANO, Diálogo dos 

Mortos, p. 45).  

Menipo vai ao Hades, pois lá há garantia do riso graças ao rebaixamento de todos: 

“os ricos, os sátrapas, os tiranos”, na condição de “rebaixados e insignificantes”, 

“reconhecidos apenas pela lamentação”, e todos presos à vida terrena, recordando a todo 

tempo das experiências vividas. Uma das características da comicidade é o rebaixamento, 

conforme aponta o filósofo Henri Bergson em O Riso (2007, p. 43). O rebaixamento, 

como é mostrado no diálogo, consiste numa alerta para a fugacidade da vida. Atrelado à 

abordagem bergsoniana, o riso é um meio de correção grupal, com isso o diálogo inicia-

se alertando sobre valores e preocupações com a vida, numa mistura entre filosofia e 

comédia, como é próprio da tradição luciânica. Vale mencionar que ao final de seu estudo, 

Bergson (2007, p. 129) conclui ser a vaidade o maior de todos os vícios, sendo os demais 
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apenas desdobramentos dela. No Diálogo dos mortos podemos notar a exibição e ataque 

a vaidade por meio de uma profunda zombaria.  

No diálogo, Menipo é apresentado como feio, liberto da vaidade das belas roupas e 

etiquetas formais, sua roupa é velha e cheia de remendos. A descrição feita por Diógenes 

sobre Menipo, para que Pólux pudesse identificá-lo, chega a considerá-lo uma criatura 

horrenda: “Ele é velho, careca, tem um pequeno manto todo esburacado, esvoaçando a 

qualquer vento; e multicolorido, por causa da superposição dos remendos. Ele está sempre 

rindo e, na maior parte do tempo, zombando daqueles filósofos charlatães” (LUCIANO, 

Diálogo dos Mortos, p. 47). No entanto, ele está acima dos filósofos, pois consegue ao 

invés de discutir filosofias gastar boa parte do seu tempo rindo, zombando daqueles que 

se consideram mais sábios. E a feiura também é uma das características da comicidade 

(BERGSON, 2007).  

Além de apontar para a zombaria em triunfo da filosofia, sendo Menipo mais sábio 

e bem-vindo que os filósofos, o diálogo desdobra uma série de reflexões acerca do valor 

dado à vida e ao domínio dos bens sobre o homem. Além de emitir recados aos ricos, ele 

ataca outros matizes da vaidade: a beleza e a força. Menipo também dá conselhos aos 

pobres, a fim de mostrar e criticar a disparidade entre ricos e pobres na vida terrena e 

exibir o triunfo da igualdade no Hades. Hermes adjetiva Menipo como “alguém 

absolutamente livre. De nada se preocupa” (LUCIANO, Diálogo dos Mortos, p. 55); um 

ser que vive a cantarolar, em seus lábios se encontram a máxima de Delfos: “conhece-te 

a ti mesmo” (LUCIANO, Diálogo dos Mortos, p. 61). Por conseguinte, é capaz de contra-

atacar os mortos que ainda estão profundamente vinculados à vida que tiveram, com isso 

revelam que não se conhecem ao desconhecerem a finitude da existência. 

O diálogo apresenta uma variedade de temas: a inveja, a beleza física, a sabedoria, 

o poder, a construção dos heróis, a filosofia, a retórica, a morte, o apego ao dinheiro. E 

sobre esse, Caronte alerta a Hermes, ao dizer: “É que o dinheiro, Hermes, é uma das 

coisas mais desejáveis” (LUCIANO, Diálogo dos Mortos, p. 123). Ademais, é sobre essa 

temática que Machado se debruça no conto “Entre santos”, publicado em 01 de janeiro 

de 1886 na Gazeta de Notícias. Narrado em 1ª pessoa do singular, numa espécie de 

remonte da memória de um capelão de São Francisco de Paula, município do estado 

brasileiro do Rio Grande do Sul. Num deslocamento temporal, como próprio de Machado 

de Assis em seus romances realistas, o conto narra uma rememoração de um ocorrido 
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misterioso num templo na cidade de São Francisco de Paula. Sob suspense, o capelão 

conta que numa noite, ao ver se as portas da igreja estavam bem fechadas, percebe luzes 

acesas que não são de lanternas. O velho capelão encontra-se sozinho na missão de 

desvendar o mistério, já que o sacristão estava em Niterói. Não só a luz assustava, mas 

também as conversas que ouvia. Então, ele começou a pensar que poderia ser um diálogo 

de defuntos, visto que, nessa época, sepultavam os cadáveres nas igrejas.  

A voz narrativa revela ter perdido o medo e a reflexão, passando então a contemplar 

a conversação dos santos. De um lado são José e são Miguel, do outro são Francisco de 

Sales e são João. Não é sem motivação que Machado escolhe-os como personagens, são 

santos relevantes para a fé católica. São José, pai de Jesus, é adorado pela igreja católica 

e considerado padroeiro dos pobres. São Miguel ou Arcanjo Miguel tem 

representatividade também fora da redoma cristã, considerado mensageiro, guerreiro e 

símbolo de Deus. São Francisco de Sales foi um grande nome na fé católica durante o 

período da reforma protestante, um bispo atuante em Genebra no século XVII, autor do 

livro Introdução à Vida Devota. São João é um preparador dos caminhos de Jesus na 

terra, conhecido como João Batista.  

Machado de Assis propõe um diálogo ficcional entre esses santos católicos à moda 

luciânica. Nesse diálogo, os santos têm características humanas, virtudes e defeitos, mais 

os segundos que os primeiros. No decorrer do conto, o narrador exibe os santos como 

curiosos, altivos, preconceituosos, ou seja, semelhantes aos homens; porém, com uma 

diferença: podem vê-los intimamente e julgá-los. Essa vazão dos pensamentos dos santos, 

por via ficcional, constrói outra face da crença, não pela perspectiva dos fiéis, mas pela 

das divindades.  

Os santos são tomados como “terríveis psicólogos” e desmembram os fiéis no mais 

profundo de seus pensamentos e sentimentos. Machado atribui a são João Batista e a são 

Francisco de Paula o caráter de mais severos e a Francisco de Sales o de mais indulgente. 

Com isso, mostra diferenças entre eles, como entre as pessoas “comuns”, severos e 

brandos, e os julgamentos feitos a outrem como faz a sociedade. As confissões dos santos 

funcionam também como um mecanismo de desvelar a interioridade das pessoas que se 

expõem nas preces, pois são circunstâncias que se sentem ouvidas e têm suas afirmações 

sob sigilo. Ao passo que as confissões deles mostram o pensamento da moral social e 

religiosa, nesse caso cristã, que tende a reprimir as vontades alheias.  
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O conto se coloca numa narração crescente, na qual os santos vão relatando os perfis 

e os comportamentos dos fiéis. Segundo a voz narrativa, alguns “casos de fé sincera e 

castiça, outros de indiferença, dissimulação, versatilidade” (ASSIS, 2015, p. 441). Apesar 

do “nojo” sentido pelos outros santos diante das faltas dos fiéis, são Francisco de Sales 

“recordava-lhes o texto da Escritura: muitos são chamados e poucos os escolhidos” (Ibid., 

p. 441). No entanto, João Batista confessa: “vou criando um sentimento singular em 

santo: começo a descrer dos homens” (2015, p. 440). Machado coloca os santos numa 

disputa sobre a humanidade ser boa ou má, se é possível haver fé e proceder 

“corretamente”, consoante aos padrões sociais e religiosos. Além de inverter a crença, 

agora são os santos que creem ou descreem dos homens, não mais os homens que creem 

ou descreem neles. Nessa disputa ficcional, são Francisco Sales representa o pensamento 

positivo, esperançoso, e os demais santos posições pessimistas. O pessimismo vence o 

positivismo, na verdade, Machado coloca, inicialmente, são Sales como o piedoso, no 

entanto no decorrer do conto ele se mostra pessimista como os demais santos. É, portanto, 

uma jogada irônica. 

São Sales responde ao pessimista João Batista, propondo que desconte a parte ruim 

dos homens e restará algo bom. Machado constrói um jogo de ironias para confrontar a 

conjuntura do ser, com isso leva-nos à reflexão: é possível descontar a maldade e restar 

ainda algo de benéfico na humanidade? À moda luciânica, Machado ataca a vaidade da 

humanidade e exibe-a pelas impressões e julgamentos dos santos católicos.  

A narração é dividida pelo capelão, que conta a conversação entre os santos, e por 

são José e são Francisco de Sales, ao retratarem dois casos particulares. São José revela 

a situação de uma “adúltera”, que havia brigado com o namorado e foi até ele para limpar 

“o coração da lepra da luxúria”, com o objetivo de abandoná-lo, busca o santo. Todavia, 

são José faz uma leitura descortinada de suas verdadeiras intenções, não há como ludibriá-

lo. Ele nota como sua prece desfalece pouco a pouco: “Já a oração era morna, depois fria, 

depois inconsciente; os lábios afeitos à reza, iam rezando; mas alma, que eu espiava cá 

de cima, essa já não estava aqui, estava com o outro” (ASSIS, 2015, p. 442). Machado 

dispõe a humanidade vivaz na divindade. Causa a impressão de uma análise profissional 

a despeito da situação daquela mulher, e não a fala de um santo, a quem ela recorre. No 

entanto, a postura de são José parece-nos um espelhamento da posição humana frente à 

dor de outrem, carregada de julgamento. À medida que o santo espelha o comportamento 
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humano, também nos instiga a pensar sobre a função e a importância da religião, senão é 

mesmo o de tolher comportamentos e permitir a evasão de desejos e desvios de padrões 

sociais por meio das preces? Seria a prece um meio para o ser dialogar consigo mesmo? 

O narrador-personagem faz uma reflexão de si enquanto ser humano diante dos 

santos, de como esses poderiam vê-lo. Assim, “Aqui fiquei com medo; lembrou-me que 

eles, que veem tudo o que se passa no interior da gente, como se fôssemos de vidro, 

pensamentos recônditos, intenções torcidas, ódios secretos, bem podiam ter-me lido já 

algum pecado ou germe de pecado” (ASSIS, 2015, p. 442). É interessante como a 

possibilidade de ser visto por alguém que visualize o ser na mais completa interioridade 

faz com que se tema a visão do outro, ao tempo que também se reconheça no mais 

profundo. O narrador se espelha pela visão do que os santos poderiam ver de si e como 

num “vidro”, ele mesmo percebe seus “pensamentos recônditos, intenções torcidas, ódios 

secretos” e até o “germe de pecado”, ou seja, aquilo que nem se tornou pecado concreto 

ainda. Ver-se a partir do olhar do outro é reconhecimento e construção de si mesmo. 

Machado toca nessas questões subjetivas e psicológicas do ser humano por meio da 

experiência de um narrador que presencia a conversa de santos.    

Outro caso particular é contado por são Francisco de Sales. Trata-se de um homem 

de cinquenta anos que tem sua esposa acometida de erisipela na perna esquerda. Machado 

faz um gracejo: nomeia tal homem igual ao santo, também se chama Sales. Para contar a 

vida desse homem, são Sales recorre aos gracejos e diz que seu xará é “usurário como a 

vida, e avaro, como a morte” (ASSIS, 2015, p. 442). Alguém incapaz de gastar um 

centavo que seja. Seu único lazer é contar anedotas, porque é um prazer gratuito. A fala 

do santo é marcada de gracejos para aliviar o leitor da estória trágica e para apontar o 

cômico como alívio na vida da personagem. A família do avaro é composta dele, da 

esposa doente e de uma mulher escravizada, adquirida por contrabando, e quando essa 

falece é enterrada como pessoa livre e miserável para não ter custos com a sepultura. 

Sales é um homem extremamente apegado ao dinheiro, ao ponto de trocar valores éticos 

por monetários, prova disso: o contrabando e o sepultamento da pobre mulher.  

A estória do Sales avaro mostra muitas questões das relações com o dinheiro. Ele 

promete ao santo que se curasse a sua esposa daria, então, uma “perna de cera” como 

símbolo da graça alcançada. No entanto, pela crença católica, o santo ocupa uma posição 

elevada em comparação aos seres humanos, e, por isso, faz a leitura do que realmente 
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desejava aquele pecador: “Despender é documentar” (ASSIS, 2015, p. 443). A morte da 

esposa traria despesas com documentos e sepultura, portanto, pagar uma perna de cera 

seria menos custoso, e ainda teria a esposa viva. Ironicamente, são Sales diz que aquele 

homem amava a doente. “Naquele muro aspérrimo brotou uma flor descorada e sem 

cheiro, mas flor. A botânica sentimental tem dessas anomalias” (ASSIS, 2015, p. 443). 

Machado, por meio desse enlace amoroso, engendra sentidos para que pensemos se de 

fato Sales amava a esposa ou se essa disputava espaço com o amor ao dinheiro.  

A construção da conversação entre os santos é também um meio para criticar a 

sociedade fora dela, como é próprio dos escritos machadianos. A criação de uma voz 

narrativa de um defunto em Memórias póstumas de Brás Cubas nada mais é que uma 

construção ficcional para poder observar e criticar determinadas posturas sociais fora da 

redoma dessa sociedade, pela voz de alguém que já não estava vivo. Os santos são vozes 

fora da realidade concreta e, mais, são observadores mais precisos que qualquer outro, 

pois veem a tudo e a todos. Esse modo de observar distanciado do objeto é chamado por 

Sá Rego (1989) de ponto de vista distanciado do Kataskopos; vinculado à tradição 

luciânica, Machado apreende o prisma de Luciano: ver ao longe.  

A relação de Sales com o dinheiro reflete em vários aspectos de sua vida, dentre 

eles, na sua crença. São Sales diz que ele “Não entrou nunca em irmandades e ordens 

terceiras, porque nelas se rouba o que pertence ao Senhor; é o que ele diz para conciliar a 

devoção com a algibeira” (ASSIS, 2015, p. 443). Numa crítica dupla as instituições, que 

sofrem extorsões e desviam o curso das doações, e ao apego dos fiéis ao dinheiro, que 

contraria aos princípios da fé cristã, na qual o dinheiro não pode ser senhor do fiel. Sales 

é um reflexo do homem no confronto entre o seu desejo avaro e a devoção católica. Desse 

modo, qual o deus a quem esse serve? Como funciona a fé em Deus diante do capital?  

 

No ar, diante dos olhos, recortava-se-lhe a perna de cera, e logo a moeda 

que ela havia de custar. A perna desapareceu, mas ficou a moeda, 

redonda, luzidia, amarela, ouro puro, completamente ouro, melhor que 

o dos castiçais do meu altar, apenas dourados. Para onde quer que 

virasse os olhos, via a moeda, girando, girando, girando. E os olhos a 

apalpavam, de longe, e transmitiam-lhe a sensação fria do metal e até a 

do relevo do cunho. Era ela mesma, velha amiga de longos anos, 

companheira do dia e da noite, era ela que ali estava no ar, girando, às 

tontas; era ela que descia do teto, ou subia do chão, ou rolava no altar, 

indo da Epístola ao Evangelho, ou tintilava nos pingentes do lustre. 

(ASSIS, 2015, p. 443)     
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São Sales penetra os pensamentos de Sales, adentra com profundidade e observa 

como a moeda ganha uma dimensão concreta da vontade desse homem, de modo que a 

ideia da perna de cera esvai-se e a moeda de ouro puro é resguardada. São Sales contraria-

se por causa dos castiçais apenas dourados. Assim, revela um comportamento também 

impregnado pelo apego ao dinheiro, contrastando com a posição de um santo e com a 

crítica que faz ao seu devoto. A moeda transmite ao tato a frieza e relevo do metal, é uma 

velha amiga e companheira incansável de Sales, não é em vão que a vê girando diante de 

si. A descrição afetuosa que faz são Sales da relação de Sales com a moeda demonstra o 

valor afetivo atribuído ao dinheiro, suplantando a crença e o amor a esposa.  

No decorrer do conto, são Sales exibe a oscilação que sofre o pobre homem escravo 

da moeda, tem alucinações e é perseguido pelos fantasmas da promessa, da possibilidade 

de cura da mulher amada e da perda da moeda. Dessa maneira, numa linguagem 

comercial, o santo afirma: “o demônio da avareza sugeria-lhe uma transação nova, uma 

troca de espécie, dizendo-lhe que o valor da oração era superfino e muito mais excelso 

que o das obras terrenas” (ASSIS, 2015, p. 444). A ironia presente pelo uso da linguagem 

mercadológica e pela transposição de valores, maquia o valor da oração, que passa a ser 

valorada acima das obras terrenas, não por ser considerada desse modo, mas para resolver 

o conflito da personagem, encontrando uma resposta louvável para ludibriar a si mesma 

e poder fazer a sua vontade avara. Ao invés de uma perna de cera, 1000 padre-nossos e 

mil ave-marias. O santo narra a solução angariada pelo seu devoto com intensificação, 

utiliza de repetições para demonstrar os conflitos da personagem: “1000-1000-1000”, 

“trezentos, trezentas, trezentos”, “ia morrer... ia morrer... ia morrer” (ASSIS, 2015, p. 

443-444).    

 São Sales encerra seu caso, realmente complexo, com boas risadas dos santos. “E 

os outros santos riram efetivamente, não daquele grande riso decomposto dos deuses de 

Homero, quando viram o coxo Vulcano servir à mesa, mas de um riso modesto, tranquilo, 

beato e católico” (ASSIS, 2015, p. 444). Conforme mostra Brandão em “A Grécia de 

Machado de Assis” (2001), Machado tem uma Grécia que não é de qualquer grego, mas 

a de Luciano, ou seja, incorpora características, fatos, estórias, perspectivas à luz da 

tradição luciânica ou da Grécia de Luciano. O riso dos santos aqui difere do riso que os 

deuses tiveram ao ver Vulcano ou Hefesto, o deus manco. Machado retoma essa cena 

retratada na Ilíada para fazer um paralelo entre os risos “elevados”, provindos de deuses 
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ou santos. No caso desses últimos, não se trata de um riso que zomba de uma deformidade 

física, mas um riso que satiriza a deformidade da “alma” ou da consciência. A imagem 

dos santos como ridentes é um golpe do riso na construção machadiana. Segundo o 

historiador Georges Minois (2003, p. 111-154), a igreja romana proibiu o riso durante a 

Idade Média e atribuiu-o à figura do diabo. No entanto, no conto, o riso é estampado nos 

lábios dos santos ao rirem da maldade dos homens. Um riso que funciona duplamente, 

exercendo duas características peculiares e distintas do cômico: o alívio das tensões e a 

correção grupal. A primeira foi comprovada pelos estudos de Sigmund Freud na 

descoberta do inconsciente no ensaio Os chistes e sua relação com o inconsciente (1977), 

sendo-o um instrumento de escape das pressões. A segunda pode ser vista à luz do filósofo 

Henri Bergson, na obra O Riso (2007), na qual versa sobre o riso na perspectiva de corrigir 

a sociedade de comportamentos concebidos como inadequados; ao rir, ridiculariza tais 

procedimentos. O riso dos santos serve para aliviá-los das tensões, ao refletirem sobre o 

comportamento de seus fiéis, ao tempo que demonstra a reprovação de suas ações. 

Bergson (2007) diz ser preciso certo distanciamento para conseguir rir de outrem, sendo 

o riso um elemento humano e social, que se dirige à inteligência. Assim, os santos riem 

porque estão num patamar elevado, distanciado dos fiéis, saboreiam do riso entre eles. 

Depois de relatar esses ridentes, o narrador acorda do sonho, eximindo-se dos fatos 

relatados.  

Machado, um “cético desabusado” tal qual Luciano de Samósata, não está 

preocupado em refletir sobre a fé em si, mas sim em escrever nas lacunas deixadas nos 

diálogos, em pensar e criar uma voz para a parte silenciada. Semelhante trabalho 

desenvolve no conto “Lágrimas de Xerxes”, no qual propõe um diálogo entre Romeu e 

Julieta, um clássico de William Shakespeare, e o frei Lourenço. Quanto a essa relação 

Brandão afirma: “De um lado, temos Machado de Assis que escreve nos silêncios do que 

escrevera Shakespeare; de outro, a personagem de Machado que fala nos silêncios do que 

falara Heródoto” (2001, p. 3). O crítico marca a relação dialógica machadiana que fala 

para suprir o silêncio da tragédia de Shakespeare e o silêncio do grego Heródoto, assim 

as lágrimas de Xerxes passam a ser um sinal no céu para o casal e toda a epifania do conto 

desemboca em sarcasmo (BRANDÃO, 2001). O interesse de Machado em escrever 

nesses silêncios também é evidenciado no conto “Entre santos”.  
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Alinhado à tradição luciânica, Machado demonstra consciência de ficcionalidade 

como o próprio Luciano de Samósata. Em nosso corpus, a voz narrativa mostra-se 

consciente do ato de narrar e afirma: “Não posso descrever o que senti” (ASSIS, 2015, p. 

440). Noutro momento, o narrador justifica o modo de narrar a estória dos Sales, a fim de 

mostrar a impossibilidade de narrar como ouviu, pois, era uma descrição “longa”, 

“miúda” e “complicada” (ASSIS, 2015, p. 443). Em consonância ao pensamento de 

Brandão (2015) sobre a ficcionalidade, reconhecemos nesse diálogo uma consciência 

ficcional que torna a criação ciente do seu papel e direção ideológica, explicitando os 

caminhos escolhidos e estabelecendo diálogo com o leitor.  

O Diálogo dos mortos, de Luciano, tem como personagem principal Menipo, que 

ataca as vaidades dos outros, boa parte de suas falas diz respeito a acontecimentos e a 

características das pessoas que ele encontra no Hades, sendo sua voz a mais 

preponderante em todo o diálogo. Já no conto “Entre santos”, de Machado, o narrador 

personagem, o velho capelão, conta a maior parte da estória e divide esse espaço de fala 

com os dois santos que narram os casos particulares. São Francisco de Sales conta o mais 

intrigante e longo dos casos, ocupando um espaço considerável de fala. O santo, assim 

como Menipo, satiriza as atitudes dos homens, nesse caso não diante da morte, mas da 

vida corriqueira, não no Hades, mas numa igreja. A construção ficcional machadiana, 

semelhante à de Luciano, reside numa figura zombeteira, que se encontra acima dos 

demais humanos, são Sales, e consegue discutir com distanciamento os problemas da 

existência por causa dos valores e princípios sociais, sobretudo, o apego ao dinheiro. No 

caso do santo é uma zombaria polida que reside em ironia, pois contra-ataca do mesmo 

modo que Menipo, porém com duas distinções: não fala diretamente ao fiel (como 

Menipo fala aos andantes no Hades) e sua zombaria é beata. Nisso reside a grande ironia 

do conto: um santo que julga ferozmente o fiel. Nele não há piedade, há, pelo contrário, 

elevação de espírito, ao ponto de dizer: “Deus tinha de salvar a doente, por força, graças 

à minha intervenção, e eu ia interceder” (ASSIS, 1886, p. 443). A salvação da mulher 

doente se daria graças à intervenção de são Sales e ele exibe essa certeza, numa dimensão 

de obrigatoriedade por parte de Deus em socorrê-la devido à sua intervenção. No entanto, 

isso não é uma petulância para um santo que deveria ser piedoso e humilde? Ele revela 

não crer mais nos homens. Um santo homem ou um homem santo que já não se 

compadece de quem o busca, julga-o e se coloca numa posição elevada. Todavia, julga 
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ao seu xará por ser um avaro, ao passo que também reclama dos seus castiçais que não 

são de ouro, são apenas dourados (ASSIS, 1886, p. 444). Assim, Machado constrói, sob 

a ironia, um santo zombeteiro ou um zombeteiro santo tolhido pelo aspecto de beato. Uma 

atualização de um Menipo à brasileira.  

Ademais, Sá Rego ao observar a obra de Machado em comparação à de Luciano, 

localiza uma menção ao Diálogo dos Mortos. Num texto publicado por causa da morte 

de Eduardo Prado em 30 de agosto de 1901. Segundo Sá Rego, Machado diz: “Conta-se 

que Eduardo Prado chorou, quando morreu Eça de Queirós. Agora, que ambos são 

mortos, alguém que imaginasse e escrevesse o encontro das duas sombras, à maneira de 

Luciano, daria uma curiosa página de psicologia” (1989, p. 91-92). E é exatamente sob o 

prisma fecundo da imaginação que Machado escreve um encontro entre santos católicos 

ao modo luciânico, sendo uma “página de psicologia” como sugere para algum escrito 

que promovesse o encontro dos mortos, Eça e Eduardo Prado. Essa menção ao diálogo 

de Luciano, localizada por Sá Rego, é mais uma pista do conhecimento de nosso autor 

sobre a produção do sírio helenizado e como essa repercute em seus escritos.   

 

Considerações finais 

O conto “Entre santos” promove uma atualização do Diálogo dos mortos, de 

Luciano de Samósata. Ambos têm zombeteiros que estão acima dos demais homens, 

Menipo e são Sales, atacam a vaidade humana, estão em espaços distanciados da vida 

corriqueira (no Hades e na igreja, na posição de inacessíveis), são capazes de penetrar nos 

pensamentos e sentimentos de outrem (andantes no Hades e fiéis na igreja). No entanto, 

o riso de Menipo é escancarado, aberto e livre, já o dos santos é contido. Todo o conto é 

marcado pela construção irônica: os santos são pessimistas, até mesmo são Sales, que se 

mostra otimista inicialmente, têm mais vícios que virtudes, descem dos nichos para 

falarem mal dos fiéis, representam um espelhamento humano e psicológico, expõem os 

limites da moral social, penetram nas intenções e sentimentos humanos, por fim, os santos 

são ridentes, contrastando com a perspectiva beata católica, e nisso Machado arremata o 

conto. Em suma, Machado incorpora características da tradição luciânica e amplia um 

dos subtemas do Diálogo dos mortos: o dinheiro. Com isso, engendra muitas discussões 

como as relações crença e dinheiro, amor e dinheiro, santos e homens, prece e graça; 

construindo assim, um verdadeiro diálogo dos mortos à brasileira.  
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A ANGÚSTIA DA CONDIÇÃO HUMANA NO TEATRO DE LUIS ALBERTO 

DE ABREU E JEAN-PAUL SARTRE 

 

Janaina Soares Almeida Cruz (UFF)1 

 

Resumo: A presente proposta pretende uma reflexão crítica sobre as peças O livro de Jó e Huis-

Clos, dos escritores Luis Alberto de Abreu e Jean-Paul Sartre, respectivamente. Interessa-nos 

pensar nos temas da angústia e do desamparo provenientes da responsabilidade do indivíduo 

diante de sua condição de liberdade, ao descobrir-se livre e frente às escolhas em sua própria 

existência. Ademais de pensar a importância que as peças têm para o século XX (principalmente 

no que tange os estudos do modernismo e do pós-guerra), tencionamos demonstrar a 

importância do discurso dramatúrgico para a literatura. 

Palavras-chave: Luis Alberto de Abreu; Existencialismo; Teatro 

 

Sob a luz do estudo do texto teatral enquanto literatura, o presente trabalho 

pretende investigar não só o diálogo entre duas peças escritas no século XX, mas 

também demonstrar a importância do discurso dramatúrgico para a literatura. Tanto 

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) quanto Luís Alberto de Abreu (1952 – atualmente) 

tratam, em suas obras literárias, de temas que nos afligem até os dias atuais, de modo 

que seus discursos contestaram, sob vários ângulos, as dissonâncias da sociedade 

vigente. A literatura como manifestação artística – arte feita com palavras - viabiliza e 

possibilita a concepção da realidade nos mais diversos discursos. O que vemos, em 

ambos os autores, é o encontro de temas que, embora ficcionais, representam a condição 

humana por meio de seus personagens. Em sua obra, Problemas da Poética de 

Dostoiévski2, Mikhail Bakhtin atestou que: 

 

O autor não pode inventar uma personagem desprovida de 

qualquer independência em relação ao ato criador do autor, ato esse 

que a afirma e enforma. O autor-artista preencontra a personagem já 

dada independentemente do seu ato puramente artístico, não pode 

gerar de si mesmo a personagem, esta não seria convincente. 

(BAKHTIN, 2010, p. 183-184.) 

 

                                                           
1 Graduada em Letras (UFF), Mestranda em Estudos Literários (UFF), faz parte do grupo de pesquisa 

Literatura e Dissonâncias (LIDIS/UFF), liderado pelo professor e orientador André Dias. Contato: 

jaanaina.soares@gmail.com. 
2 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2015. 
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De certa forma, Bakhtin nos alerta para uma inserção de determinados sujeitos no 

discurso literário que já se encontram no mundo externo, tornando-se, assim, sujeitos 

ficcionais. Nesse sentido, o pensamento humano e as condições do ser são 

representados nesses sujeitos. No caso das peças que pretendemos trabalhar, O livro de 

Jó, de Luis Alberto de Abreu, e Entre Quatro Paredes, de Jean-Paul Sartre, ambas 

escritas no século XX, há o interesse nas relações entre os temas da angústia e do 

desamparo e os aspectos existenciais das obras. Mais especificamente, interessar-nos-á 

pensar nesses aspectos por meio da reflexão da responsabilidade do indivíduo diante de 

sua condição de liberdade, do questionamento da existência divina (e a relação do 

sujeito com a religiosidade, nesse sentido) e da consciência de si como relação com o 

outro. Ademais, por tratarem de temas existencialistas, a relação entre sujeito real e 

sujeito ficcional pode ser ainda mais evidente se entendermos que o que se coloca no 

entremeio dessa condição é a própria consciência do sujeito em si.  

Vale mencionar que o interesse específico por essas obras surgiu no grupo de 

pesquisa Literatura e Dissonâncias, da Universidade Federal Fluminense, e ele se 

estende em dois vieses de pensamento: a ideia do texto teatral e o aspecto (talvez 

orgânico) dissonante em seu discurso (principalmente pensando na época em que as 

referidas peças foram escritas) e as experiências humanas que corroboram essa 

dissonância existencial. Antes de considerar a temática que pretendemos neste estudo, 

apresentaremos brevemente uma apresentação dos autores propostos e do que nos 

interessa em suas respectivas obras. 

Essa dissonância existencial se estrutura dentro dos contextos em que as peças se 

inserem, pensando, então, nas obras teatrais como base para o entendimento das ações 

humanas. De acordo com Décio Almeida Prado, ‘’tanto o romance como o teatro falam 

do homem – mas o teatro o faz através do próprio homem, da presença viva e carnal do 

ator.’’ (2014, p. 84). Sartre viveu em um período entre guerras mundiais, em meio a um 

período conturbado da História, e do qual ascenderam regimes totalitários. Sua filosofia, 

bem como sua dramaturgia, contribuiu para as ideias contemporâneas da época em que 

vivia, principalmente entre as décadas de 40 e 60, transformando-o em uma figura 

importante que teve influência direta no pensamento dos seres humanos (principalmente 

os jovens). Enquanto Sartre escreveu sobre filosofia em ‘’O ser e o nada’’, em Entre 

Quatro Paredes o autor nos convida a permear o inferno criado por ele em um texto de 
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dramaturgia, construindo uma de suas máximas ‘’o inferno são os outros’’, pois três 

personagens são condenadas a conviverem após a morte, sem ao menos se conhecerem 

previamente. Garcín, uma dessas personagens, tem a liberdade de escolha de sair do 

quarto em que está confinado, mas se abstém desta responsabilidade (o que atesta sua 

escolha em não escolher). Em suma, Sartre procura abordar suas ideias referentes ao 

existencialismo neste drama, atestando que toda a relevância filosófica do ser individual 

e do conceito de liberdade do Homem e de sua consciência por meio das personagens 

podem ser interpretadas como o próprio existencialismo em si.  

Quanto à Luis Alberto de Abreu, dramaturgo contemporâneo nascido em São 

Paulo, e com uma grande produção de textos, sua relação com temas que competem à 

sociedade vigente se assemelha ao que ocorreu com o escritor francês. Ainda que a 

época não seja a de guerras e os conflitos aqui sejam outros, estes não são menos 

existencialistas. O escritor atribuiu o desamparo e a angústia do ser humano à 

degradação da vida atual. Encenada pelo Teatro da Vertigem, a peça foi exibida em um 

local pouco usual, um hospital abandonado em um centro urbano, mas intencionalmente 

refletindo problemáticas da saúde que permeiam a maioria dos sujeitos. A peça inicia-se 

com os narradores, um Mestre e um Contramestre em cena, e é possível que logo o 

leitor reconheça a recriação do texto bíblico com a referência aos dias atuais.  O 

narrador indica, então, que a personagem “talvez seja um doente cuja proximidade da 

morte faz perder a razão. Ou talvez não.”, demonstrando que o Jó contemporâneo está 

em um hospital.   

 Na época de sua representação, na década de 90, a AIDS encontrava-se em 

culminância; em meio ao ambiente hospitalar, então, Jó poderia ser a personagem que 

representa toda a barbárie humana, e o local abandonado reflete a existência do homem 

frente à sua condição. Vale lembrar, também, que nesta mesma época houve o massacre 

aos detentos no presídio Carandiru, em São Paulo, o que reflete problemáticas pós-

modernas no indivíduo Jó, desta vez não tão ‘’paciente’’ e pacífico a um deus que não 

parece se importar com seus ‘’filhos’’. 

Em resumo, e primordialmente, o presente trabalho tenciona uma reflexão crítica 

entre os dois escritores já mencionados, pensando na relação de conflitos do sujeito com 

a sua liberdade e responsabilidade, e nas implicações que dela advém, como por 

exemplo, a angústia e o desamparo. Tomaremos como ponto de partida o pensamento 
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existencialista dos trabalhos filosóficos de Jean-Paul Sartre, dialogando, ao longo da 

dissertação, com outras obras dos escritores. Também buscaremos analisar as peças em 

outras temáticas que daí se desdobram, como a relação da responsabilidade do homem 

pelas suas escolhas e sua relação com a religiosidade/existência de Deus, e a questão do 

outro como consciência de si, sempre em diálogo com a relação conflituosa do homem 

consigo mesmo e com sua contemporaneidade.  

No que se refere à Abreu, o autor explora, por meio da religiosidade e da fé, o 

‘’inferno’’ ainda em vida, em contraponto com o post mortem das personagens da peça 

de Sartre. A partir do título do texto, logo percebemos a semelhança com o texto 

bíblico, isto é, uma releitura d’O livro de Jó da bíblia. No texto antigo, no entanto, a 

passagem tem intenções pedagógicas e morais, pois Jó se mostra fiel a Deus até o final, 

e termina sendo recompensado por isso. Contudo, no texto de Abreu, após Jó perder 

tudo o que possuía, sua fé é abalada e ele entra em conflito existencial consigo mesmo. 

Esse conflito gera dúvidas e angústias na personagem, que passa a colocar Deus e suas 

próprias questões como ser humano à prova “Eu já nada sei. / Se sou inocente ele me 

castiga / Se sou culpado por que pedir em vão?” (ABREU, 2011, p.497). 

De maneira geral, a ideia principal deste projeto tenciona compreender, por meio 

dos aspectos de representação nessas obras, os anseios do homem pós-moderno3 frente 

às suas escolhas e a maneira com a qual ele lida com elas e as referencia a certa 

religiosidade. O que queremos dizer aqui concerne à condição humana do sujeito e que, 

no caso da literatura, é dada por sujeitos ficcionais. É perceptível, nas duas obras 

citadas, a consciência e a ação dos protagonistas identificadas com o fenômeno 

existencialista. Se, por um lado, na peça de Sartre, as personagens (principalmente 

Garcin) se colocam frente à sua essência e seus conflitos após a morte (isto é, segundo o 

filósofo, ‘’a existência precede a essência’’), o que vemos em Abreu é a figura do 

homem necessitando da explicação de sua própria essência em vida, por meio da 

religiosidade e da fé. Ao afirmar que a existência precede a essência e que não há um 

Deus que irá nos guiar mediante nossas ações, o existencialismo defende a ideia de que 

o homem tem a total liberdade de suas próprias escolhas. Nesse momento, porém, o 

                                                           
3 Como pós moderno, tencionamos pensar nas possibilidades da identidade cultural pós moderna em 

Stuart Hall e na tese de Bruno Latour de que ‘’Jamais fomos modernos’’. 
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homem pode encontrar-se desencorajado frente a essa liberdade de escolha, pois, como 

afirma Sartre, suas escolhas influenciam e causam impacto em toda a humanidade. 

De acordo com o Dicionário de Obras Filosóficas4,  

 

O existencialismo sartreano consiste, pois, em opor o ser livre, cuja 

existência e liberdade se confundem, ao ser – coisa em si – para quem 

tudo está determinado de antemão e que não possui margem alguma, 

domínio algum de libertação possível. (HUISMAN, p. 496) 

 

É perceptível, nas duas obras citadas, a consciência e a ação dos protagonistas 

identificadas com a filosofia existencialista. Se, por um lado, na peça de Sartre, as 

personagens (principalmente Garcin) se colocam frente à sua essência e seus conflitos 

após a morte (isto é, segundo o filósofo, ‘’a existência precede a essência’’), o que 

vemos em Abreu é a figura do homem necessitando da explicação de sua própria 

essência em vida, por meio da religiosidade e da fé. Ao afirmar que a existência precede 

a essência e que não há um Deus que irá nos guiar mediante nossas ações, o 

existencialismo defende a ideia de que o homem tem a total liberdade de suas próprias 

escolhas. Nesse momento, porém, o homem pode encontrar-se desencorajado frente a 

essa liberdade de escolha, pois, como afirma Sartre, suas escolhas influenciam e causam 

impacto em toda a humanidade. 

Desta forma, em uma segunda instância, buscaremos analisar a relação entre 

sociedade e religiosidade com base na consciência e nas ações das personagens dessas 

duas obras. Diante da ilusão de liberdade do homem e de suas escolhas, há a ideia da 

criação das leis e da moral religiosa como maneira de o homem se distanciar da 

responsabilidade de suas ações. Sartre, de maneira geral, atribui ao ser humano a 

condição de legislador de sua própria moral, e chega a afirmar que, no fundo, queremos 

ser Deus; o que ocorre meramente como uma maneira do ser negar-se a si próprio. O 

filósofo observa que: ‘’Esta espécie de angústia, que é a que descreve o existencialismo 

[...] por uma responsabilidade direta frente aos outros homens que ela envolve. Não é 

ela uma cortina que nos separe da ação, mas faz parte da própria ação.’’ (SARTRE, 

1973, p. 14). 

                                                           
4 HUISMAN, Denis. Dicionário de obras filosóficas. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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No que tange à aparente oposição entre fé e razão n’O Livro de Jó de Abreu, 

encontramos uma relação que se mostra complacente ao final da peça, tencionando uma 

proximidade não antagônica entre os dois conceitos. No nível narrativo, a personagem 

da Matriarca, poderia ser representada aqui como o existencialismo ateu de Sartre, pois 

ela é a única personagem que se afasta completamente da figura de Deus e que busca 

por respostas concretas, pela sua própria responsabilidade e liberdade, criticando a fé. 

Enquanto Jó, ainda que busque respostas e não aja completamente passivo ao seu Deus, 

tenta se manter firme em suas crenças (pois, acima de tudo, ele busca suas verdades).  

A matriarca, então, contrapõe o pensamento do marido: ‘’ATOR-JÓ – Se Deus 

está morto / O que há agora em seu lugar? / MATRIARCA (acariciando Jó) – Apenas a 

mão humana / E o que ela pode moldar. / Existe só o sonho humano / E o que ele pode 

inventar. / ATOR-JÓ – Se Deus não há / Acabou nossa procura / E ninguém nos cura / 

De nossa louca insensatez! / MATRIARCA – Se Deus há / O homem é esse Deus / E, 

dentro de si, / Carrega seu próprio veneno / E sua própria cura!’’ (ABREU, 2011, p. 

505). Entretanto, esta oposição é marcada pelo narrador com a reflexão final de que a 

interpretação depende da verdade de cada sujeito: se há ou não a existência de Deus, 

isto está dentro de cada ser humano. O próprio Luis Alberto de Abreu declarou sobre a 

Matriarca que: 

 Ela ganha uma importância fundamental, representando a 

terra, o instinto, o ateísmo, o materialismo e, portanto, é aquela que se 

enfurece e que cria um contraponto com Jó. Não aceita o que o destino 

lhe impõe, e essa é também uma característica heroica: a vontade de 

transcender, de ir contra as profecias, romper os limites impostos. E, 

no caso, seria difícil tomar partido. Tanto Jó quanto sua Mulher teriam 

pesos equivalentes, cada um com suas razões. (NICOLETE, 2004) 

 

Em termos existencialistas, independentemente de teísmo ou ateísmo, esta 

verdade é como construir a própria essência, cujas características se baseiam na 

existência de cada ser como indivíduo, não preexistindo, assim, uma natureza humana 

que condicione os homens a um modo específico de viver ou pensar. Para Barth 

(2007)5, ‘’se, no passado, o estabelecimento de Deus e seu senhorio no universo 

                                                           
5 Wilmar Luiz Barth, professor de Humanismo e Cultura Religiosa na PUCRS. Texto disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/view/1775/1308 

2233



 

 
 

resultavam no estabelecimento de verdades absolutas e um papel periférico ao homem, 

agora não existem absolutos. [...] Tudo é projeto, não existe nada acabado.’’ 

Vemos que há, na peça, o conflito entre fé e razão, quando esta última sobrepõe a 

primeira e a dúvida de um deus soberano e responsável por tudo e todos acomete Jó. 

Sartre, em seu pensamento existencialista, atesta que estamos todos condenados a uma 

liberdade de existência que, com essa dúvida sobre a fé, acaba por legitimar o profano e 

causar a angústia. “É na angústia que o homem toma consciência de sua liberdade ou, se 

se prefere, a angústia é o modo de ser da liberdade como consciência de ser, é na 

angústia que a liberdade está em seu ser colocando-se a si mesmo em questão” 

(SARTRE, 1998, p. 72). Com a releitura de Jó, não há preocupação com a injustiça 

divina, mas com o desamparo, sofrimento e revolta do homem e sua relação com Deus, 

e, é claro, como ele lida com isso subjetivamente.  

Desse modo, o pensamento existencialista segue seu propósito de reflexão no 

mundo pós-moderno, e isto não diminui os problemas da subjetividade humana, 

principalmente no que tange aos problemas mais atuais, pois o homem (enquanto ser 

subjetivo) continua se atendo à religião e à fé como meio de fuga da realidade. O medo 

da liberdade e as tentativas de escapar da responsabilidade que ela provoca continuam 

mergulhando o homem em suas próprias angústias e abdicando-o de engajar-se 

criticamente no que Sartre entende por humanismo. Isso nos faz questionar: de que 

modo a religiosidade do homem também pode influenciar na moral de uma sociedade 

que precisa se aliviar da reponsabilidade por suas ações? Ou, ainda, até que ponto Deus 

é o limite ético da existência dos seres humanos? 

Como este trabalho é apenas um preâmbulo do que almejamos escrever, 

tencionamos estas considerações iniciais para adentrar na pesquisa de forma mais 

acertada. De todo modo, também buscamos, além de descrever um pouco das obras e 

dos temas em comum para esta investigação, indicar recursos que nos possibilitem 

perceber melhor a relação teatro e literatura. Enquanto obra escrita para ser ensaiada, 

pensamos aqui na relação entre texto-representação como um diálogo capaz de 

transcender e conciliar o entendimento próprio das contradições humanas, pois o texto 

dramático possui essa peculiaridade de significação ainda que não seja 

fundamentalmente necessário o estudo da montagem. De acordo com Ubersfeld (2013, 

p. 6), ‘’há, no interior do texto do teatro, matrizes textuais de ‘representatividade’; que 
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um texto de teatro pode ser analisado de acordo com procedimentos (relativamente) 

específicos que iluminam os núcleos de teatralidade no texto.’’. Neste caminho, também 

pensamos nas ideias abordadas por Prado (2014) no que concerne à personagem de 

teatro, pensando no que ela revela sobre si mesma, no que faz e no que os outros dizem 

a seu respeito. No último modo de conhecimento, há a criação da peça de ideias, na qual 

se inclui Sartre, e que então permite às personagens confrontarem e discutirem os 

próprios problemas no drama.   

Outrossim, pensando em uma perspectiva do estudo do teatro nos cursos de 

Letras, e da importância do discurso dramatúrgico como obra literária, “...nada impede 

que busquemos o ‘prazer do texto’ – para lembrar a feliz expressão de Roland Barthes – 

na leitura de peças teatrais ou que as estudemos criticamente” (FARIA, 2013, p.502). 

Convém destacar, então, o interesse em evidenciar a relevância do texto de dramaturgia 

(comparando-o ao texto narrativo) nos Estudos de Literatura. 
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Resumo: O propósito deste trabalho é realizar uma abordagem da relação Literatura e Vida 

Social em Selva Trágica, que traz como subtítulo “a gesta ervateira no sulestematogrossense”, 

constituindo-se um testemunho de época, a história dos ervateiros do Mato Grosso e da fronteira 

Oeste do Brasil, dessa forma a obra oferece interpretação ficcional da possível História dos 

trabalhadores da Companhia Matte Larangeira. A partir de um eixo social, desvela-se a trama 

das relações que subjugam o Homem. Para o homem comum, a constante preocupação com a 

morte tem traços mórbidos. Assim, ele desviará a atenção da morte, especialmente em seus 

aspectos mais desagradáveis, sempre que o espectro da morte se introduzir em sua consciência. 
Palavras-chave: Literatura social; Narrativa de tensão; Hernâni Donato; Selva Trágica 

 

No conjunto da produção literária de Hernâni Donato, percebe-se a predominância 

de narrativas que traçam o percurso do homem preso a um espaço que faz dele um ser 

colado à paisagem social e submetido a leis que anulam seus sonhos, utopias e 

capacidade de libertação, impedindo-o de se realizar em sua plenitude humana. As 

personagens desses romances lutam contra as pressões da natureza e do meio social, 

para elas a liberdade é algo impossível de se alcançar, embora seja um sonho coletivo. 

Sofrendo pressões socioeconômicas de um sistema capitalista, que escraviza e dá 

sustentação à relação opressiva entre dominadores e dominados, os protagonistas de 

Selva Trágica (1959) vivenciam relações de oposição entre grupos e experimentam 

situações trágicas, bem como a degradação humana.  

Ao considerar que as instâncias da Literatura e da História acentuam a 

possibilidade de assimilação pela obra literária do contexto histórico em que ela foi 

produzida, percebe-se que a relação entre ficção e realidade constitui um dado 

inalienável ao próprio processo de criação artística. A obra é, portanto, uma 

configuração estética do mundo, criada pelo escritor com base num sistema simbólico 

de representação do real, o que nos faz pressupor que esta narrativa de Donato gira em 

torno de um eixo social e denuncia a trama das relações que subjugam o homem, 

expondo-o à dominação e à exploração perversas; e o localizam no centro das lutas 

desiguais de classes. 

                                                           
1
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(UNEMAT). Contato: jesuinounemat@hotmail.com  
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Nos ervais representados, no romance Selva Trágica, como o Bonança, e citado, 

como o da Tormenta, as taxas de mortalidade são expressivas, o que acarreta a sensação 

de banalidade e até mesmo de familiaridade com a presença constante da morte, Marin 

(2010) observa que as reações diante dos momentos fúnebres demonstram a falta de 

medo, rancor, tristeza, dor e desespero. Os indivíduos se mostram resignados diante da 

vida nos ervais, assim como, a desesperança em relação ao futuro leva-os a acreditarem 

que a morte seria o destino de todos os homens e mulheres, o que gera a crença na 

continuidade da vida após a morte. “A perda de um ente querido ou de uma pessoa 

conhecida não era vivenciada como uma separação inadmissível e nem era inominável” 

(MARIN, 2010, p. 163). Ainda segundo o estudioso, em Selva Trágica 

 

A morte representa uma ruptura ao libertar o homem do mundo 

irracional, violento e cruel. Todos eram mortais e podiam morrer a 

qualquer momento e todos sentiam a morte próxima. Por ser frequente 

e sua presença sempre iminente, não era apavorante nem obsessiva. 

Era familiar, um destino de todos os homens, apesar de não ser 

desejável morrer nos ervais. Ali, morrer era uma recompensa e não 

algo lúgubre. Os sobreviventes aceitavam a morte do outro e não 

temiam a própria morte. (MARIN, 2010, p. 163) 

 

A abordagem da morte na narrativa considera que diante dela pode surgir a 

eloquência, mas não o saber, pode surgir o arrebatamento, mas não o conceito. A morte 

compele o homem ao silêncio, pois ele sente cortada a palavra e ultrapassado o 

repertório de conhecimentos que fundamenta os juízos e conceitos humanos. A morte, 

portanto, deve ser esquecida para que a presença continue em sua atividade de descobrir 

o mundo e a ele dar significado.  

Para o homem comum, a constante preocupação com a morte tem traços 

mórbidos. Assim, ele desviará a atenção do fato da morte, especialmente em seus 

aspectos mais desagradáveis, sempre que esse fato se introduzir em sua consciência. 

Nas atividades cotidianas, não há lugar para reflexões sobre a transitoriedade da vida, 

porque o dia-a-dia é repleto de trabalhos e ações que pressupõem sempre o tempo 

futuro. Segundo Heidegger (2002), a vida prática cotidiana exige, pois, o 

"esquecimento" da morte e, para tanto, o homem a "despersonalizou", fez dela um 

fenômeno puramente biológico ou social, recusando-se a meditar sobre aquilo que é 

uma experiência à qual todos os seres se submetem individualmente. 
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No cotidiano, o homem insiste no aspecto ocasional da morte, por isso, ela está 

quase sempre associada a acidentes e doenças, o que revela a tendência humana para 

abstrair da morte o seu caráter de necessidade, tornando-a um evento imprevisto. A 

tendência humana para fugir ao pensamento da morte foi assim assinalada por 

Heidegger: "No domínio público, 'pensar na morte' já é considerado um temor covarde, 

uma insegurança da pre-sença e uma fuga sinistra do mundo. O impessoal não admite a 

coragem de se assumir a angústia com a morte" (HEIDEGGER, 2002, p. 36). De fato, 

"assumir a angústia com a morte", tê-la presente em todo o percurso da vida, inscrevê-la 

como a mais certa e iminente possibilidade não traz como consequência o seu 

desvendamento. Ao contrário, tais ações significam incitar o destino implacável, 

deslumbrar o cotidiano com nuvens fúnebres. Para fugir da morte, o homem a 

transforma numa ocorrência que diz respeito aos outros, o que lhe traz a evidência de 

que a vida necessita ser usufruída. Heidegger (2002) denominou como "decreto 

silencioso" a tendência humana em escamotear o pensamento sobre a morte. 

O sentimento do trágico encontra-se na maneira como os ceifadores convivem 

com a morte e a encaram. Ela ronda suas vidas diariamente. Vivem em uma verdadeira 

corda bamba, sob tensão constante ao terem que transportar nas costas um raído de 

erva-mate de 200 quilos. Quando acontece um acidente, a morte é certa. Eles sabem que 

não há outro meio, não há hospitais, nem se cogita a ideia de cura. Fala-se em morte, de 

forma banalizada. 

Em Selva Trágica, temos o relato de um acidente com um mineiro jovem e 

inexperiente que, ao carregar um raído de cento e cinquenta quilos, perde o equilíbrio ao 

torcer o pé e quebra a coluna vertebral. Depois horas de muito sofrimento e  agonia, o 

cunhado segue até a sede da Companhia e implora a Curê, administrador do rancho 

Bonança, que o matasse, que o livrasse daquela agonia, pois a morte seria uma caridade 

naquela situação. Nos ervais, o costume era dar um tiro de misericórdia no moribundo, 

abreviando seu sofrimento, caso a morte demorasse a chegar. No mundo dos ervais, 

segundo as leis da Companhia, todos os familiares do acidentado tinham que trabalhar e 

não poderiam dispensar qualquer tempo com cuidados que exige um tetraplégico, além 

do fato de não disporem de recursos para sustentar um indivíduo improdutivo. Dessa 

forma, matá-lo resolveria um problema de difícil solução, tanto para a família como 

para a empresa, e permitiria o descanso eterno.  
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Mesmo a morte sendo inevitável, necessária e urgente, para Curê a situação era 

um aborrecimento, considerando a escassez de mão de obra. Foi resolvido no baralho 

qual dos funcionários de confiança da Companhia seria o executor: aquele que pegasse 

a carta do baralho com o menor valor seria o responsável em realizar a tarefa. O serviço 

recaiu sobre um ajudante que foi acompanhado pelo cunhado, pois sua esposa 

recomendara que fechasse os olhos e rezasse. Familiares e amigos  do moribundo 

bebiam e rezavam enquanto aguardavam o “tiro de graça”:  

 

- Era bom. O anjo da guarda lhe pegue... 

- ... e leve pro colo da Virgem... 

- ... que é a Mãe de todos nós... 

- ... pra glória do Divino Filho... 

- ... que é o pai de todos nós. 

Até ouvirem o turo de graça, lá em cima, no tape. Ouviram e 

disseram: 

- Amém! (DONATO, 1976, p. 22-23). 

 

Sem acesso a qualquer assistência médica, quando ocorria alguma enfermidade 

nos ervais o que reservava aos trabalhadores era aguardar a morte, que sempre estava a 

espreita, violenta ou natural, nunca falhava. Nenhuma personagem permanecia muito 

tempo no leito, a morte a surpreendia nos momentos mais inesperados, e poucos eram 

advertidos por sinais de que o fim se aproximava. Nos ervais, não havia motivos para 

que os moribundos prepararem-se para os instantes finais nem para os cerimoniais 

tradicionais, eram desprovidos de bens e, em sua maioria, até mesmo de família. A 

presença da morte e sua certeza não mais os assustavam ou amedrontavam, dada a 

convivência constante que os familiarizava e resultava em sua aceitação, pois 

significava alívio, ao encerrar um ciclo de sofrimentos e dores. Os limites entre a vida e 

a morte, no mundo dos ervais, eram tênues, por isso para os fugitivos antes a morte do 

que serem capturados, todos admitiam e aceitavam a morte de forma serena e a 

aguardavam a qualquer momento para retirá-los daquele inferno. Os ervateiros, 

incluindo os Changa-ys, afirmavam que a empresa Matte Larangeira controlava tudo no 

“país da erva”, inclusive o governo e a polícia, e não mandava, ainda, nas “coisas de 

Deus” (DONATO, 1976, p. 88). 

Em Selva Trágica, a morte nos ervais é descrita de forma banal, sem 

demonstração de sentimentos ou afetos, totalmente apática, o luto não é respeitado. O 
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velório, quando ocorria, era muito simples sem lamentações; tudo se encerrava com o 

enterro. Esse esvaziamento de sentido não se devia a uma indiferença em relação à 

morte e aos mortos, mas às imposições da Matte Larangeira, que desumanizavam os 

homens e os embruteciam.  

Esta conduta acarreta uma adaptação ao sentido da palavra velório, que deriva de 

“velar” e detém, entre outros significados, passar a noite acordado, em vigília. A 

cerimônia funciona como uma despedida da pessoa que morreu, levando em conta que 

biologicamente a morte para tudo, mas que culturalmente ela aparece como passagem. 

Os rituais que cercam a morte são importantes para os indivíduos próximos da pessoa 

que falece, assim como para a sociedade. Porém, nos ervais as atitudes diante da morte 

eram restritas a uma oração, a comentários sobre a bravura e honradez do falecido, ao 

atendimento de um pedido do moribundo e ao ato de venerar o morto com as 

gestualidades de retirar o chapéu, de não permanecer diante do falecido com o corpo 

desnudo e de manter o silêncio.  

Um dos relatos que impressiona é o momento da morte do velho Boppi, respeito 

pela sabedoria adquirida pela longa experiência. A morte do velho Bopi resulta da 

consumação da vida em consequência do trabalho rude na colheita da erva mate, que 

abrevia a vida útil, provoca o envelhecimento precoce. Assim como a maioria dos 

trabalhadores, não possuía família nos ervais. Nos momentos finais, foi assistido por 

Pablito (DONATO, 1976, p. 115) e, posteriormente por Zola, que constata a morte 

iminente de Bopi e lastima seu destino. A mulher solicita que Pablito avise aos demais. 

Pablito, hesitante, não obedece, e Zola o repreende: “Deixe o Bopi comigo. Ninguém 

melhor que mulher pra ajudar um homem a morrer.” (DONATO, 1976, p. 116).  Estar 

com uma mulher nesse momento derradeiro era a morte mais desejada pelos homens. 

Zola acariciou os cabelos e a face do moribundo e preocupou-se em fechar seus olhos 

após o último suspiro. Não foi o primeiro nem o último que ela teve de acompanhar nos 

momentos finais (DONATO, 1976, p. 115-116). 

Após a constatação da morte, chegaram as mulheres, porque os homens estavam 

trabalhando. Ao se aproximarem do falecido, olhavam-no e, em sinal de respeito, 

enrolavam-se no xale para não deixar o corpo à mostra. Em seguida, passaram a falar de 

tudo que sabiam a respeito dele, tecendo elogios, espécie de orações fúnebres em sua 

homenagem. Ninguém tocou no corpo até a chegada dos capatazes, que reviraram o 
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corpo em busca de um revólver que se encontrava com Bopi e que não havia sido 

devolvido após a monteada. Os ervateiros, após chegarem, se agruparam ao lado das 

mulheres e passaram a falar tudo o que sabiam de bom a respeito do falecido. Mas 

diante da morte, transparece a indiferença; os administradores demoravam em decidir 

sobre o enterro, todos se irritaram, pois estavam cansados e doloridos e “não podiam 

empregar o seu tempo de descanso cuidando de um morto! Continuavam vivos e havia 

um resto de mina para cortar, o que exigia estivessem descansados pela manhã. Para 

Bopi terminara tudo.” (DONATO, 1976, p. 117). Ele teria toda a eternidade para 

descansar, deitado com o rosto voltado para o céu e ninguém iria impor um ritmo de 

trabalho para produzir mais em menos tempo. 

Esta cerimônia deveria ser breve e discreta, pois o tempo regulamentar do 

falecido tinha acabado e os vivos precisavam administrar o seu tempo. Zola, que tinha 

se retirado para longe do corpo, aguardou até que todos dissessem o que conheciam de 

agradável acerca de Bopi e, triste, retirou-se do local. Os mineiros também se retiraram, 

pois cabia à administração do rancho Bonança enterrar o corpo. Posteriormente, Zola 

avistou os mineiros carregando o corpo. Em sinal de respeito, aguardou que passassem 

com o corpo enquanto ocultava os ombros desnudos com as mãos.  

Além da morte instantânea ou solicitada, há a morte lenta, que tolhe 

progressivamente as forças vitais, que definha diariamente, de forma trágica e 

estarrecedora, o trabalhador. É desta forma que ocorre a morte Curãturã, precocemente, 

como acontece com todos que desempenham a função de uru, devido à insalubridade 

dos trabalhos que exercia no barbaquá. A unidade de do processo de produção, 

concentra a atividade especializada de torrar a erva-mate exigindo, assim, que eles 

permanecessem em contato com o fogo, inalando fumaça permanentemente. A poluição 

e os choques térmicos causavam doenças respiratórias, que abreviavam sua vida.  

Curãturã, o torrador de erva-mate no Rancho Bonança, no estado em que se encontra, 

sabe que a qualquer momento morrerá e não espera mais nada da vida, a não ser os 

prazeres mundanos. O seu trabalho intenso de quarenta e oito horas torrando a erva no 

barbaquá, sugou-lhe a vida, deixando-o vulnerável à morte: 

 

[...] Então começa a respirar fumo e resina, a ser defumado em suor 

e fumaça. Primeiro a gordura depois as carnes, a saúde, escorrem 

pelo corpo, dia e noite, feito suor. Nenhum pêlo lhe fica grudado 
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no corpo, nem saliva na boca, nem dentes na gengiva, nem 

lágrimas nos olhos. Vai sendo cozido dia a dia; os intestinos 

acabem secos e mortos, envenenando o corpo; o estômago ácido, 

os pulmões cavernados, as veias saltadas, os olhos afundados. E 

dia e noite, com forquilha nas mãos, remexendo erva. Começa a 

sofrer uma sede tão grande que até faz dor, queima, atordoa. O 

remédio é beber. Isso, menino, isso é um uru. Você pensa que pode 

ser rei? (DONATO, 1976, p. 33-34) 

 

O uru Curãturã aceita passivamente a sua morte, não questiona a falta de 

segurança no seu trabalho, não se rebela contra os maus tratos praticados pela 

Companhia, sequer se revolta com o seu fim trágico, depois de muito definhar. A 

indiferença da Companhia causa o estranhamento dos mineiros, como desabafa Aguará: 

“– Pois é como ele pediu a Deus de encomenda. Mas o que me põe azedume na saliva é 

ver que ninguém da Companhia se importa com o fim do uru. Ele se acaba que nem 

uma das mulas da arraia.” (DONATO, 1976, p. 174) 

Em seus momentos finais, Curâturã conta apenas com a atenção e assistência de 

seu aprendiz Aguará e Zola. Enquanto o enfermo arfava em gemidos, Zola consolava 

Aguará, ao afirmar que todos os urus tinham esse fim: “É como é! Chegou o minuto do 

Curãturã” (DONATO, 1976, p. 174). Durante o tempo de espera pela chegada da morte, 

Zola teme as incertezas do seu destino sem Curãturã, pois sabe que nenhum homem iria 

desejá-la como companheira. Aguará, por sua vez, vivencia a morte de Curãturã como 

um alívio, pois estará livre para seguir seu destino. Não se sentia triste, pois “esse era o 

fim dos urus. Um dia, mais adiante, esse também seria o seu. Nem o velho nem ele 

quereriam outro fim.” (DONATO, 1976, p. 195). Apiedava-se apenas de Zola, que 

estaria condenada à solidão, devido à idade e profissão. Ele sonha em casar-se, em 

trabalhar como foguista e, posteriormente, como uru. A morte de seu mestre tornava-o 

um homem, simbolizando a morte do pai e liberdade e poder do filho. Esquecia, porém, 

que não teria um futuro diferente dos outros homens dos ervais e dos urus (DONATO, 

1976, p. 174-175). Em sua oração, Aguará lembra tudo o que sabia de bom a respeito do 

falecido: um Curãturã que cantava no serviço, que ensinava a trabalhar e que apreciava 

as coisas boas da vida (DONATO, 1976, p. 194-195). 

Encerrando as orações e após recordarem tudo a respeito do falecido, como era o 

costume nos ervais, Zola e Aguará vestem uma camisa limpa no falecido e atendem seu 

último desejo, que era o de limpar suas orelhas para que pudesse ouvir o “demônio 
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chamar o seu nome!” (DONATO, 1976, p. 195-196). Eles enterram Curãturã a sós, e 

ninguém da Matte Larangeira lamenta sua morte. Devido à mudança da rancharia para 

outro lugar, não havia ninguém para velá-lo. O luto resumia-se à tristeza de Zola, que, 

como Aguará, aceitava sem dificuldades sua morte. 

Em outro momento da narrativa ocorrem duas mortes, parte do plano de 

sobrevivência de um ervateiro: um capanga e um fugitivo são conduzidos à morte, são 

sacrificados para que Augusto, prossiga em sua fuga. Audacioso e frio, Augusto planeja 

o sacrifício de um companheiro para facilitar o seu escape. Inconformado com a vida e 

exploração do erval, ele tenta convencer o amigo Pytã a fugir com ele, mas o mineiro 

não aceita a proposta. Augusto convence então dois companheiros, um não passa de um 

garoto, um rapazola, o outro tem o mesmo porte que Augusto e são amigos. Mas, como 

Augusto previa, durante a empreitada da fuga, foram alcançados pelos comitiveiros, 

comandados por Casimiro, pouco antes de chegarem ao rio. Preparado para isso, 

Augusto faz uma manobra, traindo seus companheiros de fuga, que acabam caindo no 

meio dos caçadores – um é morto, como um caçador inexperiente, o outro, o garoto, é 

arrastado para o castigo. Quebram-lhe os ossos para servir de exemplo aos que pensam 

em fugir do erval. Assim, Augusto consegue esconder-se e não ser apanhado. De forma 

inescrupulosa, Augusto se safa da morte e dá continuidade à fuga (DONATO, 1976, p. 

84-86). 

Seguindo a tradição estabelecida pelas regras da Companhia, os corpos dos 

fugitivos, quando capturados e mortos, eram expostos em locais estratégicos para se 

decompuser, servindo de lição aos demais trabalhadores que, por ventura, viessem 

tentar a fuga; por isso ficavam à mercê dos animais, das aves e intempéries do meio. 

Nesse sentido, a Mate Larangeira pretendia mobilizar o imaginário dos ervateiros a seu 

favor, ao fazer com que aceitassem suas leis e as condições de trabalho impostas, sem 

qualquer resistência. Se fugissem e fossem capturados e mortos, sem um sepultamento 

cristão, estariam condenados a vagar eternamente, sem descanso. A sepultura e o 

enterro dos cadáveres eram valorizados como meio de familiarizar e de civilizar a 

morte. 

Segundo as leis da Companhia Mate Larangeira não era permitido que os 

fugitivos fossem enterrados, condenando-os a vagar eternamente. Entre os fugitivos, 

apenas um teve o privilégio de ser enterrado. Pablito e Flora fugiram e foram 
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perseguidos, pois fugir não tinha perdão nos códigos dos ervais. Flora foi recapturada, e 

Pablito assassinado. Casimiro, seu perseguidor e executor, desejou que seu Anjo da 

Guarda estivesse por perto para resgatá-lo. Diante do corpo, ressaltou sua coragem e 

valentia por morrer pela mulher de sua escolha. Essas qualidades justificaram seu 

enterro e uma breve oração: 

 

– Santo Anjo do Senhor, ó zeloso guardador... 

Os outros seguiram conforme o aprendido na igreja da infância: 

–...nas mãos tomai e nas de Jesus pousai as almas que andam por 

aqui. 

Amém! (DONATO, 1976,  p. 187). 

 

A indiferença à morte aparece também no quadro em que se relata a morte de 

uma menina, filha de um batedor de erva-mate. Indiferença dos administradores do 

rancho com a dor do trabalhador. Durante o velório, as pessoas conversam muito, 

bebem e dançam diante da morte, num misto de dor e libertação, revelando uma cultura 

diferente e bizarra. O importante para eles é que, pelo menos, esta menina está livre da 

vida trágica dos ervais (DONATO, 1976, p. 96-97)  

Apenas neste caso houve um velório organizado pela família, ao qual 

compareceram alguns amigos e conhecidos. A emoção, o choro, a dor apaixonada, a 

tristeza, a intolerância da separação e as lembranças eram substituídas pelo 

compromisso em agradar os presentes, que dispensaram um tempo naquela vida trágica 

para a despedida da menina. As bebidas, a comida, a música e a dança davam a 

cadência ao evento festivo. O corpo, cercado de velas, tornava-se secundário e pouco 

comovente, exceto para os familiares. Durante o baile, a escassez de mulheres tornava a 

mãe da falecida a mais desejada pelos homens para dançar (DONATO, 1976, p. 95). O 

velório, como uma reunião festiva e religiosa, baniu a tristeza e o luto.  

Assim, Donato descreveu o velório como uma invenção inédita, resultado das 

condições desumanas e trágicas dos ervais mato-grossenses. Organizar um velório 

implicava em custos elevados para os ervateiros, com os quais nem todos podiam arcar, 

devido ao endividamento constante e ao alto custo de vida. Todos os produtos deveriam 

ser adquiridos na venda controlada pela administração do rancho, que os revendia com 

preços exorbitantes. O velório é um ritual que proporciona aos vivos a oportunidade de 

despedirem-se do morto, pois há a preocupação de guardar viva sua memória. Além 
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disso, a cena do velório, apesar da adaptação no mundo dos ervais, não deixa de 

descrever o sofrimento da família, ao mesmo tempo em que representa as relações de 

parentesco, de vizinhança, de simples formalidade social, que se cumprem. 

Verifica-se que a morte é considerada como alívio, como uma libertação, “Para 

o Bopi terminara tudo. Já podia ficar o tempo da Eternidade deitado no barro, 

arroxeado, rosto voltado para o céu. Ninguém viria lhe dizer o que fazer, como fazer, e 

que devia trabalhar mais depressa, produzir mais erva.” (DONATO, 1976, p.117), mas 

também é sacrifício. 

As cerimônias fúnebres são abreviadas, o luto é superado após a morte, com o 

enterro e com o curusu-paño, lenço, que faz uma alusão ao sudário de Jesus Cristo, à 

sua morte e ressurreição; colocado nas santas cruzes de veneração e nas de identificação 

do túmulo (DONATO, 1976, p. 22), dispensando a oferenda de velas e flores para os 

mortos. Eles deveriam ser substituídos periodicamente, porém a mudança constante dos 

ranchos para outros locais impedia que essa tradição fosse mantida, muitas vezes “Do 

toco pende um trapo encardido” (DONATO, 1976, p. 22),.Esses poderiam ser feitos de 

crochê ou tecidos variados e eram colocados na cruz, dando-lhe a volta e cruzando-se na 

frente, onde era preso com laços, broches, flores, fitas ou sem enfeite algum. De acordo 

com a cor, tamanho e detalhes que continha era possível identificar o gênero, idade e a 

causa da morte. 

As cruzes cravadas nos caminhos eram testemunhas silenciosas de mortes 

violentas provocadas pelos comitiveiros, simbolizava as os homicídios dos fugitivos dos 

ervais.  Um dos funcionários do rancho Bonança, Isaque, confessa à personagem Flora 

que conhecia várias maneiras de matar, pois, indiferente, sem culpas, encarando como 

um cumprimento de mais uma ordem como outra qualquer, tinha matado muitas pessoas 

pelos ervais que passara a mando da Matte Larangeira:  

 

 – Eu podia ajudar nisso de morrer. Arranjei morte pra muita gente! 

Sei uma porção de modos pra ajudar uma pessoa a morrer! E 

ninguém perguntaria coisa que fosse. Porque nunca se viu mulher 

como você recusar homem como eu! Já lhe disse, pois não disse, 

que o Pablito se acabou pra você?! (DONATO, 1976, p. 120). 

 

Em Selva Trágica, não se tem referência a cemitérios, nem relatos como 

ocorriam os sepultamentos. Percebe-se a indiferença em relação aos corpos, 
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predominava o anonimato das sepulturas, a localização exata da sepultura tinha pouca 

importância, apesar de haver, algumas vezes, a preocupação em indicar a localização 

com uma cruz. A única identificação era o curusu-paño, que deveria ser trocado com 

frequência. Essa falta de sensibilidade religiosa diluía-se pelo fato de que, nos ervais 

descritos em Selva Trágica, cada um tinha de tomar conta de si, constituindo a 

individualidade.  

A situação trágica do homem nos ervais faz com que ele tome atitudes 

monstruosas e veja a morte como uma realidade circundante, que pode chegar a 

qualquer momento, da forma mais inusitada possível. Por meio de acidentes previstos, 

por definhamentos devido ao trabalho forçado e sem segurança, por doenças naturais, 

por falta de assistência médica, por assassinatos que serviriam como exemplos, por 

tentativas de fugas. Não há um futuro compensador para o mineiro-ervateiro, 

abandonado à própria sorte, a sua única certeza é a morte. 

Diante disso, presencia-se o homem vulnerável à derrota em todos os sentidos, 

tanto espiritual como moral e físico, ante o poderio das forças contrárias, o do 

capitalismo da Companhia de erva-mate. Resta uma conclusão: “tudo é assim por assim 

tem de ser no erval” (DONATO, 1976, p. 190), reflexo do abandono e do conformismo 

geral. Por isso não há luta, nem esperança de transformar o meio em que vivem. A 

entrega é, praticamente, total como é total a alienação, devido a falta de consciência de 

grupo, e o único protesto é a fuga mal sucedida. Portanto, os trabalhadores vivem 

entorpecidos pela tragédia humana diária e trabalham sob a tensão da morte. 

A esperança de liberdade dos ervateiros estava no líder Luisão, que sem medo, 

lutava pelo fim do monopólio da extração da erva, mostrando aos políticos os 

desmandos da Companhia. Quando o Governo resolve extinguir o Monopólio da 

Companhia, é Luisão quem leva a grande notícia aos já enfraquecidos e sofridos 

ervateiros. A esperança de melhorar estava no fato de agora todos poderem obter a 

concessão para a extração da erva. 
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A TRAIÇÃO EM HAMLET E CALABAR 

 

Júlia Bessa (UFF)1 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho é apresentar as analises iniciais da traição em Hamlet 

(Shakespeare) e Calabar: O elogio da traição (Chico Buarque e Ruy Guerra). Para além de 

um exercício de comparação, pretende-se passar por questões importantes para a compreensão 

de ambas as obras, como trazer à tona as peculiaridades das denúncias existentes nos dois 

enredos e analisar os respectivos contextos de produção. Tendo em mente que a temática da 

traição é o elo para aproximar Hamlet de Calabar, cabe dizer que a questão central a ser 

investigada apresenta-se do seguinte modo: quais seriam as aproximações possíveis entre as peças 

ao levarmos em conta as maneiras pelas quais as denúncias de traição tomam forma?  

Palavras-chave: Traição; Hamlet; Calabar; Shakespeare; Chico Buarque e Ruy Guerra. 

 

O presente trabalho é fruto do projeto de pesquisa Mestrado, desenvolvido no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal 

Fluminense. Como a pesquisa encontra-se em estágio inicial, apresento aqui as principais 

diretrizes que têm norteado o percurso a ser alcançado. A investigação tem como objetivo 

comparar a temática da traição em Hamlet (1603) de William Shakespeare e em Calabar: 

O elogio da traição (1973) de Chico Buarque e Ruy Guerra. Para além de um exercício 

de comparação, pretende-se passar por questões importantes para a compreensão de 

ambas as obras, como trazer à tona as peculiaridades das denúncias existentes nos dois 

enredos e analisar os respectivos contextos de produção. 

Primeiramente devemos entender de onde surgiu a ideia do trabalho aqui proposto. 

Esse tem inicio em um dos encontros do grupo de pesquisa Literatura e Dissonâncias, da 

Universidade Federal Fluminense quando em uma das reuniões o texto a ser debatido 

seria Hamlet. Após esse encontro, propôs-se pensar sobre uma obra da Literatura 

Brasileira que pudesse dialogar com a obra Shakespeariana. Uma vez lançado o desafio 

fomos à busca de algo novo que abordasse a traição, uma vez que esse é o tema central 

da tragédia. Queria-se, ao máximo, fugir de lugares que, talvez, soariam comuns, até que 

surgiu Calabar: O elogio da traição e a partir de então, se deu o encontro perfeito. 

Na trama de Hamlet temos o personagem principal sendo visitado pelo fantasma 

do pai que anuncia que teria sido vítima de um assassinato planejado pelo irmão Claudio, 

atual rei da Dinamarca. O espírito pedia então que seu filho vingasse tal ato. No decorrer 

da peça vemos um Hamlet atormentado que tenta descobrir se tudo teria acontecido da 
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maneira que lhe foi relatado. O jovem encena a morte do pai para o tio, a mãe e Ofélia, a 

fim de confirmar o ocorrido. Ao ter a confirmação, o príncipe espera o momento ideal 

para realizar a vingança, porém, durante a espera, ele acaba matando Polônio e 

indiretamente acaba sendo causador da morte de Ofélia, o que o leva ao duelo de esgrima 

planejado por seu tio, para que Laertes possa vingar a morte de seu pai e de sua irmã. 

Tudo não passa de uma grande armadilha para que Hamlet morra sendo envenenado ou 

pela ponta da espada, ou pelo vinho. Por fim, as coisas tomam proporções inesperadas: 

Gertrudes toma a bebida adulterada, Hamlet é atingido pela lâmina envenenada, em 

seguida, após trocarem espadas, ele fere Laertes, o que leva o antagonista a revelar a 

conspiração planejada pelo rei, fazendo assim com que Hamlet mate Claudio não apenas 

o golpeando com a arma envenenada, mas também obrigando a ingerir o mesmo vinho 

que matou Gertrudes. No fim, a tragédia é instaurada levando todas as personagens à 

morte e a vingança é concretizada. 

Já o enredo de Calabar se apropria de um episódio histórico ocorrido durante o 

período colonial brasileiro, em que Domingos Fernandes Calabar teria traído a Coroa 

Portuguesa ao se aliar aos holandeses durante a invasão holandesa em Pernambuco. O 

personagem principal teria agido de tal maneira por considerar a aproximação com 

Holanda mais promissora para a gente do Brasil, do que a vinculação aos portugueses. A 

traição é explicitada desde o início da obra e Calabar é enforcado com trechos do mesmo 

discurso que foi proferido no enforcamento de Tiradentes. A partir de então, ocorre o 

desenrolar de vários episódios como, por exemplo, a “traição” de Bárbara ao se relacionar 

amorosamente com Souto. Por fim a peça deixa entrever que a morte de Calabar foi em 

vão.  

Uma vez que foram decididos os textos ficou evidente o elo existente através da 

temática de ambas as obras. A partir desse momento tentou-se entender como essas 

traições ocorriam e se desdobravam, quais eram os pontos de confluência e de 

distanciamento e, sobretudo, se seria relevante discutir o contexto histórico no qual cada 

uma se insere. Dito isso, olhou-se primeiramente ao título das obras e notou-se a 

importância do “elogio da traição”, pois se percebe ao primeiro olhar como a “traição” 

passa por uma inversão de valores ao ser “elogiada”, assim, ela ganha uma conotação 

positiva que está para além de seu uso no senso comum, como diria Ruy Guerra:  

Inclusive, quando a gente põe um Elogio da Traição é tirado do 

Erasmo de Rotherdam O Elogio da Loucura, que é justamente uma 
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inversão de valores, quando o cara faz um elogio da loucura. Aí, a 

loucura, como valor positivo, numa época que se dá assim como um 

estigma. (BUARQUE & GUERRA, 1973, p. 6)  

 

Esta inversão é importante na medida em que ela dará o tom de um dos nossos 

objetivos principais, a saber: investigar e estabelecer o estatuto da traição nas duas peças 

em questão.  

Deste modo, tendo em mente que a temática da traição é o elo que encontramos 

para aproximar Hamlet de Calabar, cabe então dizer que a questão central a ser 

investigada apresenta-se do seguinte modo: como as denúncias são trazidas à cena por 

seus autores? Dito de modo mais específico: quais seriam as aproximações possíveis entre 

as peças ao levarmos em conta as maneiras pelas quais as denúncias de traição tomam 

forma?  

Na tentativa de responder tal questão partiremos da hipótese de que, em ambas as 

peças, as acusações proferidas pelas vozes femininas acontecem, majoritariamente, de 

maneira latente, enquanto as acusações proferidas pelas vozes masculinas se dão de forma 

mais explícita, mais evidente para o leitor. Isto é, eis um ponto crucial que se pretende 

sublinhar: as denúncias de traição se desenrolam a partir de um jogo de velamento e 

desvelamento.  

A escolha de apresentar e atentar para essas vozes femininas parte da questão que 

tanto na obra shakespeariana quanto na obra de Chico e Ruy Guerra só existem duas 

personagens femininas – em Hamlet: Ofélia e Gertrudes e em Calabar: Bárbara e Anna 

de Amsterdam. Curiosamente nota-se que dentre essas personagens temos Gertrudes, que 

de certa forma poderia fazer um duplo com Bárbara, uma vez que ela era casada com o 

rei traído pelo irmão e posteriormente casa-se com o traidor (seu cunhado Claudio), 

enquanto Bárbara era casada com aquele que era visto como traidor (Calabar), mas que 

também foi traído, e posteriormente se envolve com aquele que traiu Calabar ao denunciá-

lo (Souto). Além deste elo entre Gertrudes e Bárbara, Ofélia e Anna também podem ser 

aproximadas, pois são as personagens com vozes a serem vistas a margem da sociedade: 

seja por ser uma voz de loucura (no caso de Ofélia) seja por ser a voz de uma prostituta 

(no caso de Anna). 

 A título de explicação, cabe dizer que a apresentação da traição a partir de um 

jogo de velamento e desvelamento não se limita às denúncias das vozes femininas. 
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Pretende-se atentar para este jogo também tendo em mente que nas duas peças o 

personagem traído, além de tomar conhecimento da traição de forma indireta, carrega em 

seu horizonte a possibilidade dele mesmo realizar uma traição. Este jogo de nuanças entre 

quem é o traído e quem é o traidor entrelaça os dois enredos, de forma que a fala de Ruy 

Guerra proferida em uma entrevista sobre o Calabar encaixa-se perfeitamente na 

dinâmica e no enredo de Hamlet: “Como é que um personagem é um traidor e outro não 

é, se ele trai o primeiro? Como é que a mulher que ama um traidor passa a detestar o outro 

e passa a amar o traidor? E como é que o outro traidor é mais traidor, talvez, que o 

primeiro?” (BUARQUE & GUERRA, 1973, p.8) 

O ponto que evidencia tal conformidade é que, com o desenrolar da peça de 

Shakespeare, o espectador desenvolve uma empatia pela personagem principal e anseia 

que Hamlet empreenda um ato traidor para redimir a traição precedente. Logo, em 

Hamlet, da mesma forma como se vê em Calabar, também há um “elogio da traição”. 

Entende-se que este “elogio”, além de unir as duas peças, é parte constitutiva da sua 

temática central.  

De modo mais específico, sobre a temática central das obras, cabe elencar algumas 

observações. Tanto uma quanto a outra peça aborda a traição nos vários âmbitos que tal 

ação permite interpretações. Ou seja, denunciam a deslealdade em todas as suas camadas, 

seja ela a coroa que governa o país cenário de cada enredo ou entre amigos, irmãos e 

casais. É a partir dessa temática central que se pode então questionar e notar alguns pontos 

do que é ser traidor ou ser traído.  

No caso da obra de Shakespeare questiona-se: até que ponto a vingança de Hamlet 

não é também uma forma de traição? Trair o traidor pode ser lido apenas como vingança? 

Trair por que foi traído anula o status de traição? Já no que diz respeito a Calabar, nota-

se uma questão social por trás da traição, como é apontado por Botton: “Calabar foi 

considerado traidor, não porque lutou contra os portugueses, mas sim porque ousou ir 

contra a elite que estava no poder” (BOTTON, F., 2012, p. 109). Logo, questiona-se: até 

que ponto ter ideias contrárias “a elite que está no poder” é traição e não apenas a 

expressão de uma opinião contrária? Tratando-se da época na qual a obra em questão foi 

escrita em plena ditadura civil militar brasileira instaurada com o golpe de 1964, nota-se 

também que essa é uma das formas encontradas pelos autores para atingirem aqueles que 

estavam no poder, uma vez que todos os que não concordavam com o regime ditatorial 
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eram vistos como traidores da pátria. Além disso, sabe-se, através da fala de Chico na 

obra de Regina Zappa escrita sobre a vida do artista, que parte da intenção ao se 

representar Calabar era o fato da possibilidade de um duplo histórico entre o personagem 

principal e a imagem do capitão militar que se juntou a guerrilha armada – Lamarca.  

Logo, é certo que a traição e o elogio da traição apresentam-se como o núcleo das 

duas peças. A questão central de nossa análise é compreender como as duas obras 

representam e se relacionam com a temática da traição. Partindo desse tema, percebemos 

que as peças entrelaçam-se também a partir de seus personagens, de suas denúncias. Em 

suma, resta dizer que partiremos da temática da traição e, a partir dela, evidenciaremos 

diversos outros elos entre Hamlet e Calabar. 
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A FICÇÃO REGIONALISTA EXPRESSIONISTA DE BERNARDO ÉLIS 

                                                                    Luiz Gonzaga Marchezan (UNESP) 

 

Resumo: O conto “A enxada”, de Veranico de janeiro, livro de Bernardo Élis laureado com o 

Jabuti de 1975, apresenta-nos uma prosa regionalista expressionista. Queremos demonstrar que 

aquele conto expõe imagens em que lemos, na fatura da espacialidade, um excesso de 

imaginação com capacidade de ultrapassar a realidade geográfica, aumentá-la com variações, 

dissonâncias, algo da inventiva do expressionismo de Élis. “A enxada”, ao tramar, de forma 

expressionista, com lugares do espaço goiano, elide a argumentatividade da narrativa e, por 

meio de hipérboles, de cenários grotescos, encerra uma nova recepção para sua narrativa.  

Palavras-chave: literatura brasileira; conto; hipérbole; grotesco 

 

As obras que reúnem os contos de Bernardo Élis – Ermos e Gerais (1944), 

Caminhos e descaminhos (1965), Veranico de janeiro (1966), Caminhos dos gerais 

(1976), demonstram apego ao espaço geográfico goiano. A ficção regionalista de Élis, 

na verdade, trama com o espaço, com lugares. Voltamo-nos para um conto de Veranico 

de janeiro, “A enxada”, volume laureado com o Jabuti de 1975, época em que Bernardo 

Élis conta com 60 anos e mostra-se um autor de prosa regionalista expressionista. 

Conforme queremos demonstrar com nossa pesquisa, aquele conto apresenta imagens 

em que lemos, na fatura da espacialidade, um excesso de imaginação com capacidade 

de ultrapassar a realidade geográfica, aumentá-la, algo da inventiva do expressionismo 

de Élis, filosoficamente contrário ao positivismo, ao naturalismo e próximo ao 

conhecido engajamento político do autor. Dessa maneira, para nós, em “A enxada”, ao 

tramar, de forma expressionista, com lugares do espaço goiano, o ficcionista elide a 

argumentatividade da narrativa, evita partidarismos e procura uma nova recepção para 

seu conto.  

O discurso narrativo trabalha a matéria literária fracionando-a, para depois 

combiná-la em sequências na montagem da sua lógica interna. A motivação do enredo 

montado está, como em ”A enxada”, no ambiente das personagens, na combinação de 

motivos da narrativa que tematiza o exercício do poder do coronelismo goiano. 

O enredo do conto encerra um conflito que se mostra expandido de forma 

contrastiva entre seu início e final. Temos, de início, Piano, o protagonista, na 

dependência e procura de uma enxada que não consegue obter para o plantio de uma 

roça de arroz. Teremos, no final, após sua morte, enquanto o povo da vila prepara o 

arraial para uma festa, o retinir infindo do trabalho de enxadas na limpeza de ruas e 
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quintais para o festejo. Estamos, desse modo, se quisermos, diante da presença de uma 

primeira figura de texto, diretamente ligada à montagem do enredo: a elipse, na 

geometria calculada da soma constante entre a distância entre dois pontos – o início e 

final de “A enxada”. Enquanto figura de texto propriamente dita, mostra-nos a distância 

entre duas situações narradas, dando-nos, no decorrer do conto, o conteúdo 

subentendido produto de uma supressão computada pela narrativa. 

Bernardo Élis, para nós, assumiu, no decorrer de sua obra, nova vontade autoral; 

mudou sua percepção estética, que segue, como em “A enxada”, um “comportamento 

hiperbolizado” (MARTINS DIAS, 1999, p.21), em que lemos “sensações hiperbólicas” 

(MARTINS DIAS, 1999, p.21) movimentadas no interior de um enredo múltiplo, 

desmesurado, que apreendemos como expressionista. “A enxada”, assim, sustenta-se 

numa sucessão de quadros, espacializados e temporalizados, quase autônomos, em que 

os instantes do grotesco acentuam uma segunda figura textual, a da hipérbole, dando a 

visibilidade para o leitor do disforme nas mentes e corpos das personagens do conto.  

O discurso hiperbólico faz o avesso do parabólico. Caso também queiramos 

observar tal contraste diante do que representam suas figuras geométricas, notaremos 

que a hipérbole e a parábola mostram-nos tais oposições: a primeira mantém uma 

diferença constante entre dois focos; a segunda, uma simetria que mantém um eixo, 

como uma diretriz entre dois focos. Enquanto figuras de texto, a hipérbole faz-se numa 

figura de disjunção – compara para distanciar e desfocar o comparado; a parábola 

compara para aproximar o foco dentre dois discursos e conjugar uma analogia. Diante 

disso, a hipérbole pode, diante de uma comoção instalada, evidenciar alegorias; isto 

porque o seu foco é exagerado: quer despertar o seu leitor e, para isso, amplifica o seu 

discurso combinado com outros pensamentos. 

A hipérbole textual de Bernardo Elis trabalha uma amplificação crescente de 

uma idéia, a fim de despertar no leitor sua compaixão e partidarismo, momento em que, 

ao intensificar e evidenciar os seus propósitos, exacerba o verossímil. 

De acordo com Genette (1972, p.240), parábolas e hipérboles textuais realizam-

se na trajetória de pensamentos que transitam da natureza à cultura, mediante 

comparações entre as naturezas humana, natural e animal, sem e com exageros, diante 

de campos semânticos próprios, equivalentes, que facilitem as relações textuais de 

similaridade ou de contiguidade. A parábola, assim, para nós, próxima da analogia, 
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mostra-se motivada e busca uma relação íntima de semelhança; a hipérbole, próxima de 

campos semânticos descontínuos – nem contíguos, nem similares, demonstra o 

intransponível. Faz-se, assim, numa figura textual de disjunção, de oposição; reúne, no 

que figurativiza, excessos que se opõem, com ênfases em gestos e vozes.  

O espaço da ficção é imageado1 e a imagem, agora, de acordo com Bachelard 

(1978, p.184-85), comporta um “excesso de imaginação”, instante em que, no caso, 

ultrapassa a mímese realista. Dessa maneira, o espaço da ficção compõe uma imagem 

poética, imagem esta, ainda segundo Bachelard (1978, p.190), constituída por meio de 

“[...] uma emergência da linguagem [...] sempre um pouco acima da linguagem 

significante”. Algo, no mínimo, muito curioso, segundo o mesmo Bachelard (1978, 

p.303-04), no interior de um conto, uma vez que para o teórico: 

O conto é uma imagem que raciocina. Tende a associar-se a 

imagens extraordinárias como se pudessem ser imagens 

coerentes. O conto traz assim a convicção de uma primeira 

imagem a todo um conjunto de imagens derivadas [...] a ligação é 

tão fácil, o raciocínio é tão tácito que em pouco tempo não 

saberemos mais onde está o germe do conto.  

 

 

Bernardo Élis, no conto “A enxada”, simula o valor do poder no campo de forma 

abrangente e hipertrofiada. Piano, o protagonista, representa-nos todo o revés desse 

poder exagerado, que envolve o mando e comanda os sentimentos do medo, da 

vergonha e da honra entre as personagens. É honrado quem manda. Quem não tem 

poder de mando, sente medo e vergonha. Temos uma narrativa retórica onde Piano não 

consegue uma enxada com Joaquim porque este não se submete ao Coronel Elpídio e 

Elpídio não se submete às ordens de ninguém do povoado. Todos eles, ao seu modo, 

tem no que mandar e sentem-se, por isso, honrados e isentos de temores ou desonras. 

Piano, submisso a todos eles, conseguiria uma enxada ou com o ferreiro da cidadinha, 

Homero, bêbado, alienado, ou com o padre, imune diante do poder religioso que exerce 

e ambos nada possibilitaram para Supriano conseguir uma enxada.    

“A enxada” é um conto retórico, enfático e propositadamente exagerado dada 

sua estratégia enfática, configurada pela hipérbole, no interior do cenário grotesco que 

                                                           
1 Cf. GIANOTTI, José Arthur (2005). 
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aquela figura textual espacializa. Neste cenário, então, Élis tematiza as relações de 

poder no interior das oligarquias rurais, observadas do ponto de vista da degradação de 

um tempo histórico. 

Veranico de Janeiro, como dissemos, sinaliza-nos uma mudança no ideário 

ficcional do autor, confirmado em depoimento de 1989 para o professor Giovanni 

Ricciardi2: 

Esta mudança é resultado de estudo de autores atuais, de estudo das 

teorias de crítica literária e, sobretudo, de profundos e acurados estudos 

de gramática caipira, da sociologia, economia, folclore, hábitos, usos e 

costumes do povo caipira, esse caipira em cuja cultura Goiás tem vivido 

até o presente momento: cultura tradicional, apoiada na economia de 

subsistência, onde penetram alguns traços da economia capitalista de 

mercado, desorganizando o estável mundo até então vigente. 

Com a ajuda da crítica, filtrada das conversas de meus ancestrais, 

políticos e dirigentes sociais, na maioria, pude perceber o estado de 

atraso, rudeza, primitivismo, ignorância, doenças, isolamento 

(geográfico e social) em que viviam as populações goianas, ignoradas 

pela comunidade brasileira e mundial e alienadas da civilização 

contemporânea. Em pleno meado do século XX, Goiás desconhecia 

bancos e entidades creditícias; toda energia era de origem animal, 

especialmente humana; não se conheciam instituições de assistência de 

qualquer natureza; a agricultura baseada na enxada era atrasadíssima; 

dominava absoluta a Igreja Católica, cuja doutrina as superstições mais 

grosseiras deformavam e deturpavam. Na verdade, Goiás vivia em 

plena Idade Média, em pleno mundo da lua: o que nos unia ao resto do 

Brasil era a língua portuguesa e o sistema fiscal de cobrança de 

impostos.  

 

 

Dessa maneira, como se lê, Bernardo Élis recoloca-se diante do cenário da 

ficção regionalista nacional, a partir da língua portuguesa, traço de união nacional. O 

ficcionista estabelece, para a sua narrativa, um tom marcado pelo “coloquialismo médio 

goiano”, por meio de um narrador que não mais é o da oralidade, o que demonstra uma 

memória da tradição oral, contada por meio de casos. O narrador ora assentado por 

Bernardo Elis observa, forja as situações narradas e traz para o conto uma dada 

consciência crítica acerca da realidade narrada; mais, tal narrador constata com voz 

                                                           
2 ÉLIS, Bernardo (1997).  
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modulada e de forma progressiva; reflete acerca de saberes, quereres e poderes, numa 

espécie de semi-onisciência, mediada pelos discursos ora indireto, ora indireto livre. 

Ao mudar o seu modo de contar o conto, Elis muda o modo de computá-lo; 

altera a sua organização narrativa, o seu modo de imaginá-lo e imageá-lo. O ficcionista 

declarou ao mesmo professor Ricciardi (1997, p.68-9): “A partir de Caminhos e 

descaminhos incorporei à minha literatura (alguns contos) o monólogo interior direto e 

indireto, bem como recursos impressionistas e expressionistas”.  

Lembremo-nos, para acentuar tal mudança confessa em seu modo de fazer 

ficção que, em 1944, quando estréia com Ermos e gerais, Monteiro Lobato (1976, 

p.xxxiii), numa carta que lemos publicada no formato fac-similar em Veranico de 

Janeiro, elogia-o, conclamando-o já para uma mudança: 

Se você conseguir disciplinar, amansar o cavalo bravo do seu talento; e 

se admitir que um livro não é escrito para nós mesmos e sim para uns 

receptores espalhados pelo mundo afora e chamados “leitores”, teremos 

em Bernardo Élis o mais prodigioso escritor do Brasil moderno, o 

primeiro grande manejador da imensa massa de dores, estupidez crassa 

e tragédia que é o imenso Brasil analfabeto do interior. Com esse 

material e o seu gênio, meu caro Élis, você opera em nossa literatura 

uma revolução [...] Mas tem que fazer uma coisa: admitir que existe a 

figura do “leitor” e que é para ele que a gente escreve.  

 

Diante das observações de Élis sobre sua poética e, num tempo anterior, as que 

lhe foram dirigidas por Lobato, sustentam-se, acreditamos, o modo como queremos ler 

“A enxada”, no âmbito de um novo propósito do autor goiano, trabalhado na sua vida 

literária. Assim, retomando Bachelard (1978, p.303-04), pensemos o segundo conto de 

Bernardo Elis: 

O conto é uma imagem que raciocina. Tende a associar-se a 

imagens extraordinárias como se pudessem ser imagens 

coerentes. O conto traz assim a convicção de uma primeira 

imagem a todo um conjunto de imagens derivadas. Mas a ligação 

é tão fácil, o raciocínio é tão tácito que em pouco tempo não 

saberemos mais onde está o germe do conto.  

 

 

Temos, dessa maneira, de acordo com o ponto de vista de Bachelard sobre o 

conto, o segundo conto de Bernardo Élis, distanciado do caso, do conto contado como 

um caso, linear, de desenlace; temos, agora, um conto lacunar, com vazios, que o leitor 

deverá preencher com o seu pensamento, dividido entre um narrador semi-onisciente e 
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uma espacialidade comprometida com o cenário insólito da narrativa, reveladora, 

conforme Lobato, de uma “imensa massa de dores, estupidez crassa e tragédia que é o 

imenso Brasil analfabeto do interior”.  

O “germe do conto” de Elis está plantado no motivo de uma enxada que Piano, 

no curso do conto, tenta obter, sem sucesso, para o plantio de uma roça. Daí, suas 

incursões pelo espaço da cidade e do campo e nas cercanias da sua roça. Seu fracasso 

dá-se nos três lugares, contaminados por um mesmo poder, excessivo, que o impede de 

adquirir uma enxada. 

A maneira como o poder do Capitão Elpídio Chaveiro é representado mostra-se 

excessivo, assim como são excessivos os traços animais presentes na maneira como 

Piano é representado, ao lado de Olaia, sua mulher e o filho. As ações do poder policial 

do Capitão sobre a família de Piano são pontuais, em momentos precisos, em espaços e 

tempos precisos também: perto do plantio do arroz, no final do veranico, entre 

dezembro e janeiro. Desse modo, a narrativa sustenta-se entre os espaços rural e urbano, 

os espaços da existência de Piano e do Capitão Elpídio e que os caracterizam. 

O cenário dramático em que lemos a morte de Piano, vestido de um “jeito 

grotesco” (Élis, 1976, p.54), envolvido num “baixeiro” (Élis, 1976, p.54) como 

vestimenta, dá-se na sua roça, na “grota” (Élis, 1976, p.64). Nela, como um animal 

ferido, com “os cotos sangrentos de mão na terra” (Élis, 1976, p.54), é assassinado pelos 

mandados do Capitão Elpídio. 

O conselho de Lobato a Bernardo Elis, apreendido pelo ficcionista, o de “admitir 

o leitor” (LOBATO, 1976, p.xxxiii), resultou numa estratégia ficcional adotada pelo 

contista em que sua narrativa demonstrará conhecer a história contada e empreenderá, 

ao modo da ficção, narrá-la na forma de um conto literário e não mais à maneira de um 

caso, na dicção de uma memória coletiva, conhecida. Dessa maneira, Bernardo Élis, em 

“A enxada”, define seu enredo no modo de narrar a história, inventando-a ao organizá-

la nos vários espaços das situações narradas e, como quis Lobato, tendo em vista outro 

leitor para sua obra e a partir de Goiás.  

Narrativa é a solução imaginária de uma história e sua solução está entre a 

seleção e a combinação das situações narradas, no caso, de trágico desfecho para Piano,  

numa grota, espaço inferior, baixo. “A enxada” absorve a opção do seu enunciador em 

exteriorizar para o seu leitor um conjunto de situações indiciadas por meio de um gesto 
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grotesco que impressiona e expressa um mal estar no mundo e a partir de um dado do 

mundo, no uso desmesurado da força por parte de quem tem mando e bando sobre um 

agricultor pobre, indefeso e sem uma enxada para o plantio de uma roça. Na conjuntura 

de tal narrativa, envolvida nas relações desproporcionais de forças entre Piano e Capitão 

Elpídio, lemos no espaço e tempo da história e memória de um novo contista, uma 

hipérbole textual grotesca. 

O escritor e o narrador – o que escreve e narra -, existem na vida prática. No 

momento, conforme enfatizamos, realinham-se diante de uma nova maneira de contar o 

conto. As perspectivas de um conto estão com seu narrador. O narrador organiza a 

narração; o conto que lemos sustenta-se na figura de um narrador, que traz (na sua voz, 

observações e ponto de vista) a consciência de uma dada realidade. O narrador de “A 

enxada” quer que seu leitor imagine com ele; forja, para isso, uma situação: ora simula 

sua ausência, a fim de contar uma ação de forma objetiva, ora, apresenta-se de forma 

exagerada para contar outra ação; administra, enfim, os aspectos definidores do conto.  

A hipérbole textual que sustenta o conto de Élis exagera o todo, os excessos 

inscrevem-se na representação de um homem aniquilado pelo jugo do poder. A 

hipérbole intensifica tal evidência; amplifica seu significado. Ao deformar o que 

comunica, constrói o monstruoso, o animalesco, o aterrorizador; extrapola o 

convencional. O grotesco, por sua vez, encontra-se instalado nestas deformações 

significativas que representam o desumano: na degradação física e espiritual das 

personagens Piano, Olaia e o filho, diante da degradação de um tempo histórico, 

violento, no campo, comandado pelo coronelismo.  

O efeito grotesco, no interior de uma hipérbole textual, para o leitor, faz-se em 

algo sinistro, angustiante, incompatível, que destrói ordenações convencionais de leitura 

e constrói lacunas, contrastes indissolúveis, que transparecem na relação entre a 

representação do mundo e o mundo. Conforme Kayser (1986, p.159): “O grotesco é 

uma estrutura. Poderíamos designar a sua natureza com uma expressão, que já se nos 

insinuou com bastante frequência: o grotesco é o mundo alheado”.  

A hipérbole grotesca em “A enxada” sustenta-se por meio de uma amplificação, 

realizada sobre os lugares, a espacialidade da narrativa. Esta pesquisa, no momento, 

aponta certos desenvolvimentos do seu inventário, dos contrastes inventados pelo 

ficcionista no âmbito dos espaços rural e urbano, instantes em que o espaço rural faz-se 
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diversificado: seco X úmido; alto X baixo; rico X pobre; interior X exterior. O urbano, 

por seu turno, mantém-se na sua horizontalidade e encena algumas coisas da rua.  

O espaço não é um texto, tem a característica de um texto: representa, nos 

lugares inscritos, o modo como a ação narrada acontece, nos seus estados e tempos. O 

espaço, como o texto, é aspectualizado. Vamos para um primeiro entendimento do que 

esta pesquisa quer e, com mais vagar, executará. 

Piano, diante de sua dívida com o Capitão Elpídio – uma roça de milho a plantar 

sem ainda arrumar uma enxada, está submisso às ordens do patrão e, diante de sua falta, 

tanto é amedrontado pelo Capitão, como apanha dos seus cabras. A dupla ação de 

Elpídio consiste em aterrorizá-lo. Lemos com a primeira: 

O patrão chegou com rompante, enorme em riba da mulona, as esporas 

tinindo, as armas sacolejando. 

-- Já plantou a roça? – trovejou ele, mal e mal se vendo a boca 

relumiando ouro por debaixo do chapéu de aba grande.  

Supriano explicou que estava vendendo um melzinho, mode comprar uã 

enxada. Apois que tocar lavoura carece de ter ferramenta, o senhor não 

aprova? 

Por debaixo do chapéu, entremeio as orelhas da burrona, Piano só 

divisou um sorriso feroz, de dentes alumiando ouro e a vozona de 

senhor dão:  

--Está brincando, moleque, mas eu te pego você. (ÉLIS, 1976,   p.39-

40) 

 

Na segunda maneira de exercer seu mando, lemos: 

Piano destorceu para dentro da saroba, mas nesse meio de tempo ouviu 

um estampido e barulho de ramos estraçalhados por bala. Se deixou cair 

no chão, onde ficou encolhido feito filhote de nhambu, mas o ouvido 

alertado. Quando viu as patas imensas dos cavalos pisando o barro 

juntinho com sua cara já Piano sentia uns safanões, socos, pescoções 

[...] Retintim dos ferros dos estribos, dos freios, dos fuzis, das esporas, 

Piano sentiu-se empurrado na frente dos animais, cano de espingarda 

cutucando nas costas.  (ÉLIS, 1976, p.45) 

 

As intervenções do Capitão Elpídio dirigidas à Piano alteram os estados da 

narrativa; uma vez dirigidas à Piano, na sua força, elas sinalizam as maneiras como 

rompem com a capacidade de Piano, na sua simplicidade, em dar início ao plantio de 

uma roça. Desse modo, como nos exemplos acima, a narrativa segmenta os momentos 

em que Piano, pelo ponto de vista do narrador, vê-se mais e mais aniquilado, 
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amedrontado, surrado e sempre visto, quer pelo Capitão, quer pelos seus cabras, de cima 

das montarias, para baixo, no chão e, conforme o segundo trecho, deitado no chão, 

rendido.   

O grotesco demonstra uma fragmentação, faz-se estranho, portanto, ao mundo;  

surpreende seu leitor: mostra-se repentino, brusco e sustenta, no curso de sua leitura,  

uma angústia perplexa diante de um universo fora dos eixos, o que impede ao leitor 

esquecer-se da história; ao contrário, impele-o para decifrá-la.  

Tais circunstâncias do grotesco em “A enxada” evidenciam-se desde o início do 

conto quando o filho de Piano e Olaia, sua mulher, são apresentados para o leitor: 

O filho é que não se movia. Era bobo e babento, cabeludo, que vivia 

roncando pelos cantos da casa ou zanzando pelos arredores no seu passo 

de joelho mole. Diziam que fuçava na lama tal e qual um porco dos 

mais atentados. Capaz que fosse verdade, porque a fungação dele e o 

modo de olhar era ver um porco, sem tirar nem por. (ÉLIS, 1976, p.42) 

 

De dentro do rancho veio Olaia, as gengivas supurosas `a mostra, se 

arrastando, pois a coitadinha era entrevada das pernas, em desde o parto 

do bobo. (ÉLIS, 1976, p.42) 

 

Conforme Bakhtin (1988, p.286): “tudo que contém um elemento corporal e 

material nitidamente marcado e exagerado”, associado ao corpo, à sua estrutura 

anatômica, traz o insólito, o grotesco. Nesse sentido, tal evidência no texto de Bernardo 

Élis denuncia a postura de certas convenções sócio-históricas, na regulamentação de um 

conjunto de moralidades da época a que Piano e família, no conto, encontram-se 

submetidos.  

Assim, na configuração do texto, como nos dois momentos dos trechos citados, 

os corpos evidenciam-se nos espaços, durante o exercício dos fortes poderes do 

coronelismo, no modo como tais atitudes de mando e bando assujeitam a quem 

subjugam de maneira desmedida.  

Temos, desse modo, para o leitor, no conjunto de situações comentadas, por 

meio do corpo, a exteriorização de um gesto e sua comunicação; do gesto incorporado 

de um conteúdo psíquico em meio a uma violência, uma reação, uma emoção; gesto 

bem visual e, como quis Bernardo Elis, a partir de lugares que o amplificam, dando-lhe 

algo de agônico. 

Piano, sem uma enxada, plantará sua roça. Acontece que, sem uma enxada, não 

executa o plantio da forma que o Capitão Elpídio exigiu-lhe. Lemos, assim, no final da 
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história, Piano, seminu, vestido com um baixeiro, a fazer as covas do plantio com as 

próprias mãos, cavoucando e novamente rendido, rente ao chão, na terra úmida da grota.  

Piano já havia plantado o terreno baixo das margens do corgo, onde a 

terra era mais tenra, e agora estava plantando a encosta, onde o chão era 

mais duro. O camarada tacava os cotos sangrentos de mão na terra, fazia 

um buraco com um pedaço de pau, depunha dentro algumas sementes 

de arroz, tampava logo com os pés e principiava nova cova. Estava nu 

da cintura pra cima, com a saia de baixeiro suja e molhada, 

emprestando-lhe um jeito grotesco de velha ou de pongó. (ÉLIS, 1976, 

p.54) 

 

Lemos em “A enxada”, acima de tudo, por meio de uma ação no pretérito, 

progressiva e entrecortada, as violações de um dado Capitão Elpídio; de um lado, diante 

da ingenuidade relativa às poucas providências de um certo Piano para o plantio de uma 

roça; de outro, pelo exagero das ações punitivas desferidas pelo patrão. Tal é o “germe 

do conto”, conforme Bachelard, de duas imagens que raciocinam no conto, conforme, 

ainda, o pensador. Uma vez dramatizadas, aquelas situações raciocinantes 

operacionalizam, no alargamento semântico proporcionado pela repetição, no dizer de 

uma hipérbole textual, sentidos que se acumulam e designam um pensamento nuclear 

voltado, a partir de uma grota, para o sentimento de impotência na vida de um homem, 

na figura principal de uma personagem, Supriano, sua angústia e desinformação diante 

de um mundo materialista, que visa do ser humano como indivíduo sua obediência e 

servilismo em detrimento da sua humanidade.  
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ENLACES ENTRE SOCIEDADE, NATUREZA E LITERATURA DE 

LIBERTINAGEM: O CASO DO MARQUÊS DE SADE 

 

Marcos Antônio Fernandes dos Santos (UEMA)1 

 

Resumo: Antes de ser um homem da sociedade, sou-o da natureza. Para o Marquês de Sade, 

somos corrompidos pelos falsos valores impostos pela sociedade. Segundo ele, o ser humano 

em busca de satisfação deve ceder a todos os vícios e a nenhuma só virtude. Em obras como 

Justine e 120 dias de Sodoma, pregou que o desejo é uma imposição da natureza. Assim, esta 

pesquisa objetiva evidenciar que a literatura de libertinagem pode trazer ao leitor liberdade de 

reflexão, livrando-o de possíveis ideologias sociais. O trabalho apoia-se nas teorias de Foucault 

(1995) e suas reflexões sobre as relações de poder e Adorno e Horkheimer (1985), sob a 

perspectiva do medo como condição humana que nos impede de ver a verdade.  

Palavras-chave: Libertinagem; Marquês de Sade; Sociedade. 

 

Ao espírito humano, desde que tomado consciência de sua existência no mundo 

enquanto Ser, de sua capacidade de percepção e interação com o outro e sobre todas as 

coisas que existem, cabe o exercício de captar, através da sensibilidade, a essência do 

viver e da relação que estabelecemos com o mundo. A intensidade que atribuímos aos 

momentos vividos é resultado da forma como percebemos o instante, a vida e o valor 

que conferimos a ela. Dotados de sentimentos, opiniões e existindo de maneiras 

diferentes, somos direcionados a experienciar as mais distintas facetas que a essência 

humana pode revelar, e em decorrência disso, também sentimos a necessidade de narrar, 

seja através da fala ou da palavra escrita, nossas experiências (sejam elas reais ou não), 

afinal, a realidade constitui-se em diversos planos, os quais só as almas mais 

irreverentes poderiam captar. 

Narrar é uma necessidade inata ao Ser humano, uma vez que sua existência 

consiste na possibilidade de construir uma trajetória que precisa e será lembrada em 

algum momento. Transmitir experiências é um dos pontos principais das grandes 

narrativas, contudo, nem sempre esse conhecimento é exprimido a partir do sujeito que 

o viveu. Muitos se servem da experiência do outro para a construção de suas próprias 

histórias, o que podemos perceber se nos determos ao mínimo que seja a registros de 

tempos passados. O narrador é o indivíduo que circula abertamente entre os fatos e 

criações, sendo habilidoso em construir e relatar uma narrativa que seja útil, de alguma 

forma, a quem a lê ou ouve. 

                                                           
1 Graduado em Letras (UEMA), Mestrando em Letras – Teoria Literária (UEMA). Contato: 

marcosantonio.jp@bol.com.br 
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A escrita constitui um dos grandes adventos da sociedade. O homem foi muito 

feliz quando buscou um sistema que pudesse veicular e registrar o conteúdo de suas 

vivências, que o possibilitasse historiar suas memórias (reais ou fictícias).  

 

 
A escrita faz de tal modo parte da nossa civilização que poderia servir 

de definição dela própria. A história da humanidade se divide em duas 

imensas eras: antes e a partir da escrita. (...) vivemos os séculos da 

civilização da escrita. Todas as nossas sociedades baseiam-se sobre o 

escrito. A lei escrita substitui a lei oral, o contrato escrito substituiu a 

convenção verbal, a religião escrita se seguiu à tradição lendária. E, 

sobretudo não existe história que não se funde sobre textos 

(HIGOUNET, 2003). 

 

 

Apesar das narrativas terem surgido a partir da tradição oral, é na escrita e na 

forma como são escritas, que elas se consolidam no tempo. Assim, o escritor, que pode 

ser ao mesmo tempo o narrador, é o principal responsável pela existência e pelo valor 

desses registros. Para Benjamin (1987, p. 221), “o narrador é o homem que poderia 

deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida”. Na 

literatura e na história, áreas do conhecimento humano que lidam diretamente com o 

registro escrito, muitos já foram os escritores incompreendidos por sua necessidade ou 

pela forma peculiar de narrar suas escrituras. Resultado de suas experiências ou da 

forma como perceberam o mundo, o conteúdo de tais obras precisa ser reconhecido ou 

ressignificado diante de visões restritas que estejam a margem daquilo que esperam 

muitos dos leitores. 

A proposta de investigação desse estudo situa-se a partir da leitura de obras como 

Justine e 120 de Sodoma, do Marquês de Sade, aristocrata francês e escritor libertino, 

que sempre ganhou maior destaque nos ramos da história e até na medicina, apesar de 

mostrado seu grande potencial como escritor. Sofreu forte repressão pelo conteúdo de 

seus livros por parte da sociedade de sua época, e ainda com certa rejeição da sociedade 

atual. Muitos leitores por não compreenderem a sua obra ou por não estarem 

qualificados para a sua leitura, o condenam, sem bases consolidadas para tal postura. O 

julgamento superficial que a maioria das pessoas leigas fazem sobre seus livros, 

negando sua grandiosidade, é uma das grandes questões encontradas com relação ao 

escritor, que deve ser reconhecido principalmente pela sua escritura, através de análises 

mais profundas de sua obra. 
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O forte erotismo brutal é um dos principais aspectos que levanta a questão de sua 

literatura ser taxada por alguns, como perigosa. A devassidão presente em Sade é 

reflexo de suas vivências e filosofia, que pregava que o desejo é uma imposição da 

natureza. Para ser da natureza ele precisou entregar-se aos vícios, refletidos em sua 

literatura. Estudos atuais sugerem, através de análises de obras censuradas do século 

XVIII, que autores libertinos se pautavam mais pela razão do que pela devassidão. 

Assim, o presente artigo tem como objetivo evidenciar que a literatura de libertinagem 

pode trazer ao leitor liberdade de reflexão, livrando-o de possíveis ideologias sociais. 

Antes de iniciar as discussões que norteiam a proposta desse trabalho, cabe 

apresentar e definir o que se caracteriza aqui como literatura de libertinagem. Dessa 

forma, entenda-se libertinagem:  

 

 
como um estado de servidão, onde a razão era escrava dos desejos; 

uma “desrazão” em que os libertinos acreditavam que os homens não 

são livres, mas estão presos às leis da natureza, sendo seus escravos. 

Percebe-se que a loucura solitária do desejo se funde ao mundo 

natural (LIMA, 2017, p. 2).  

 

 

A libertinagem é uma palavra típica do século XVIII, e libertino é o tipo social da 

época. Sade sem dúvidas foi um dos melhores representantes escritores libertinos. 

Contesta os valores e a moral fortemente impostos, confrontando os dogmas 

estabelecidos pela religião e colocando em questão a substituição de Deus como ser 

criador superior, pela natureza, elemento transformador que somente pode alterar o 

ciclo da vida. De acordo com o pensamento do Marques, a natureza ocupa o lugar de 

Deus. Segundo ele, a natureza é a única que não liga para as atitudes humanas, nem as 

diferencia por serem certas, erradas ou mesmo criminosas, logo, a partir desse ponto de 

vista, os atos a que se inclinaria a praticar seriam razoáveis e até mesmo aceitáveis.  

Defendia ainda que os seres humanos por natureza devem ceder a seus instintos, 

os mais obscuros e cruéis possam ser, e que nada nem ninguém é mais importante que 

nós mesmos, dizendo-o da seguinte forma: “Não devemos negar-nos nenhum prazer, 

nenhuma experiência, nenhuma satisfação, desculpando-nos com a moral, a religião ou 

os costumes”. Para isso, o Marquês se vale de vários discursos ao longo de sua criação, 

e segundo o crítico Augusto Contador Borges, podemos destacar o “moral, político, 
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estético, e que estes subordinam-se à linguagem erótica, que, por sua vez, se serve da 

linguagem revolucionária para combater os costumes e a religião” (BORGES, 1999, p. 

206). 

É através de seus escritos que Sade faz suas críticas à sociedade e tudo aquilo com 

o qual não concorda, principalmente no que diz respeito à privação de suas 

necessidades. Por meio dos romances que escrevia vinha protestar de forma 

escandalosa, para que assim chamasse a atenção da sociedade, mostrando o quanto o ser 

humano pode ser feroz e perverso se privado de suas liberdades. Em seus escritos é 

presente a crítica às instituições sociais e a existência do local isolado para as práticas 

libertinas.  

A crítica brasileira, Eliane Robert Moraes, aborda a estética e a espacialidade 

sadiana, enfocando seus símbolos e imagens. Segundo ela, o castelo e o abismo são 

duas imagens recorrentes nos romances do marquês e representam um lado do 

inconsciente coletivo, que a razão iluminista não dava conta de explicar. Moraes afirma 

que “os castelos representariam o “local do deboche”, a situação de isolamento, longe 

dos olhos, onde o homem poderia dar vazão aos seus desejos sem preocupar-se com 

pudores” (MORAES, 1994, p. 60). 

Outra característica que se pode perceber em Sade é o pessimismo, que ultrapassa 

os limites quando ele quebra as barreiras ao praticar aquilo que sua vontade o estimula, 

demonstrando quão sombrio pode se tornar o ser humano. Tamanho pessimismo é 

gerado pela impossibilidade de aceitar ser vítima dos padrões de conduta impostos, de 

viver da forma como convém aos outros, não podendo assim satisfazer-se. Descrente 

dos ideais democráticos, porém, defensor da liberdade dos costumes enquanto meio 

único de se atingir relações sociais mais autênticas.   

Sobre essa questão, a seguinte passagem do romance Justine traduz o pessimismo 

do Marquês de Sade em sua concepção sobre a natureza como lei máxima da criação e 

da destruição: 

 

 
Ousarás dizer que a construção de um indivíduo como nós custa mais 

à natureza que a de um verme e que, por conseguinte, ela deva dar-lhe 

mais atenção? [...] Quando me tiverem provado a sublimidade de 

nossa espécie, quando me tiverem demonstrado que ela é tão 

importante para a natureza que necessariamente suas leis se irritam 
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com sua destruição, então eu poderei crer que essa destruição é um 

crime... (SADE, 2008, p. 31). 

 

 

Em certo ponto do romance Justine, onde a mesma precisa se refugiar na floresta 

fugindo de um grupo de padres que a pretendiam violar, pode-se perceber que o 

Marquês despreza a idealização da natureza, visto que Justine quando se encontrava 

sozinha e maltratada em meio à floresta, teve que dormir em cavernas ou buracos, 

alimentar-se de folhas e raízes para sobreviver, passando maus momentos os quais a 

natureza não amenizara.  

Viver solitária, em condições arriscadas, isso não era de nenhuma forma o tipo de 

apoio que se deveria esperar da natureza, onde para alguns filósofos, principalmente aos 

da linha naturalista, o homem deveria desfrutar de seus momentos de vida em meio a 

natureza, elemento transformador e criador, sendo a responsável por suprir todas as 

necessidades dos seres vivos. 

Para Sade esta seria só mais uma fantasia ridícula desenvolvida por estes 

sonhadores bucólicos que acostumados com “passeios a bosques e jardins artificiais2” 

propunham que os homens esperassem nela toda a matéria e auxilio necessários para 

sua vida. No decorrer do romance notamos que a personagem Justine sempre que busca 

amparo em outras pessoas é ameaçada e abusada, o que vai de encontro com o que toca 

na questão do conviver sozinho. Logo, a agregação com outros indivíduos não oferece 

também melhores condições à protagonista sofredora. A natureza, para Sade, apresenta-

se como criadora através da destruição. Assim, ao destruir, terá o homem praticado algo 

essencial ao ciclo natural e essencial as coisas. Nesse sentido, Sade é e está à disposição 

da natureza: 

Está bem. Quer dizer, através de certos gostos que me foram dados 

pela Natureza terei servido os desígnios dela, a qual, lançando as suas 

criações através de destruições, só me inspira a ideia de destruição 

quando tem necessidade de criações. (...) E quando preferindo a sua 

felicidade à dos outros destrói tudo o que encontra ou o aflinge, terá 

feito outra coisa além de servir a Natureza, cujas mais seguras 

inspirações lhe impõem ser feliz, não importando seja à custa de quem 

for? A ideia de amor ao próximo é uma quimera que devemos ao 

cristianismo, não à natureza. (...) 

Mas esse homem a que se refere é um monstro. 

O homem de quem falo é o homem da Natureza (SADE, 1971, p.147-

48). 

                                                           
2 Fala de Sade ao se referir aos naturalistas. 
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Paralelamente à história de Justine, Sade nos apresenta Juliette, a irmã libertina 

que sempre consegue triunfar em relação à virtuosa e sofredora Justine. Dona de uma 

fortuna que acumulara ao longo de suas relações com os mais devassos homens e 

mulheres, a protagonista de As Prosperidades do Vício seguiu por caminhos diferentes 

de Justine, entregando-se ao longo da vida às mais diversas orgias e devassidões. Se por 

um lado ela se tornou uma grande mulher, sendo recompensada por entregar-se aos 

vícios, Justine nunca fora poupada por sempre buscar os caminhos virtuosos e por 

querer praticar o bem. 

 É típico em Sade, a utilização de suas personagens para exaltar e mostrar a 

superioridade dos vícios sob as virtudes. Em um trecho do livro Justine o autor 

interrompe a narrativa para contar e enfatizar a pessoa e a história de Juliette: 

 

 
Os leitores nos permitirão que abandonemos Justine por algum tempo 

naquele quarto obscuro para voltar a Juliette e saber dela como do 

simples estado em que a vimos partir, tornou-se em quinze anos numa 

mulher “com títulos, possuindo mais de trinta mil libras de renda, 

belas joias, duas ou três casas, no campo e em Paris e, por enquanto, o 

coração, a riqueza e a confiança do senhor de Corvine, conselheiro de 

Estado, homem do maior crédito e às vésperas de entrar para o 

Ministério. O caminho foi espinhoso, não duvidemos disso, pois é 

pelo aprendizado mais horrível e duro que essas senhoritas se 

desenvolvem...” (SADE, 2008, p. 13).  

 

 

Ainda que a maioria dos leitores atuais abominem os vícios - pois essas práticas 

são geralmente discriminadas e não costumam resultar em recompensas, muito pelo 

contrário, conduzem-nos quase sempre a consequências punitivas - é preciso reconhecer 

o ensinamento cunhado pela narrativa de Sade, sobre a questão de que as dificuldades 

precisam ser sentidas e encarradas para que se possa alcançar a glória. Sade acima de 

tudo discute a questão da inexistência de um ser ou um Deus superior que possa vir a 

julgar e punir as ações criminosas ou destrutivas dos vícios. 

 

 
Mas, dir-se-á a este propósito, Deus e a natureza são a mesma coisa. 

Não é um absurdo? A coisa criada ser igual ao criador? Pode um 

relógio ser igual ao relojoeiro? A natureza não é nada, prossegue-se, é 

Deus que é tudo. Outra bobagem! Há necessariamente duas coisas no 

universo: o agente criador e o indivíduo criado. Ora, qual é este agente 

2272



 

 
 

 

criador? Eis a única dificuldade que é preciso resolver, a única 

pergunta que é preciso responder (SADE, 1999, p. 39). 

 

 

Diante de todos esses questionamentos com os quais nos deparamos a partir da 

leitura de Sade, é inegável que ela nos traz um conhecimento que alarga nossa 

concepção de humanidade, quando coloca em questão o próprio conceito de civilização, 

baseando-se na repressão dos instintos vitais do homem. Logo, para quem busca um 

conhecimento mais profundo da condição humana, sua leitura é imprescindível. 

Michael Foucault, grande filósofo contemporâneo, a partir de suas reflexões sobre 

o funcionamento da sociedade descreve a existência do poder, presente relações sociais. 

O desenvolvimento da sua teoria a respeito do que chama de relações de poder supõe 

que historicamente existem operadores de dominação que se encontram disfarçados, 

onde alguns indivíduos exercem o seu poder, e outros sofrem a sua ação.  

Dentro desse pensamento, indo de acordo com as ideias do Marquês de Sade, 

nesta constante relação entre poder e a necessidade de resistência, Foucault infere sobre 

a libertação dos poderes impostos e sofridos pelos sujeitos, dizendo que: 

 

 
Para descobrir o que significa, na nossa sociedade, a sanidade, talvez 

devêssemos investigar o que ocorre no campo da insanidade. Em 

decorrência, “talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que 

somos, mas recusar o que somos (FOUCAULT, 1995, p. 239). 

 

 

Nesse sentido, nas palavras do filósofo que também foi crítico literário, 

percebemos a necessidade de sermos sensíveis a percepção de tudo aquilo que nos é 

imposto e padronizado pela sociedade, onde quem controla é aquele que possui maior 

poder. Sade nos mostra que essa sensibilidade é indispensável, visto que o homem é um 

ser, em sua essência, que está em constante busca de realização de seus desejos. Sobre o 

autor, Adorno (1985, p. 111) diz que Sade faz “de sua obra uma alavanca para salvar o 

esclarecimento”. Somente Sade desenvolveu o esclarecimento em todos os seus 

pormenores, quando “mostra o entendimento sem a direção de outrem, isto é, o sujeito 

burguês liberto de toda tutela” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 85). 

 Finaliza-se esta discussão sobre a concepção Sadiana de natureza e sociedade, 

que visa a uma compreensão mais ampla das contribuições da leitura de sua obra, com 
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uma questão presente em sua obra Diálogo entre um Padre e um Moribundo, onde o 

moribundo apresenta a seu interlocutor a verdade que Sade proclama: 

 
Meu amigo, conforma-te com a evidência de que cego é quem se veda 

com uma fita, não quem a arranca dos olhos. Tu edificas, inventas, 

multiplicas, eu destruo, simplifico. Tu acumulas erros sobre erros; eu 

combato todos. Qual de nós é o cego? (SADE, 2001, p. 21).  

 

 

Em Sade, a arte de escrever proporciona realização e libertação de todas as suas 

fantasias, inclusive as mais obscuras. Contudo, compartilha com seus leitores um 

sistema filosófico complexo, original e que pode conduzir-nos ao esclarecimento. 
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Resumo: Tomando como referenciais teóricos os conceitos de realismo grotesco e 

carnavalização da literatura, elaborados por Mikhail Bakhtin a partir da obra de François 

Rabelais, e contrastando o pensamento do ensaísta russo com as análises de Wolfgang Kayser a 

respeito do grotesco, estudamos a novela “Meu tio o Iauaretê”, de João Guimarães Rosa. 

Construída de forma dialógica e não linear, tal qual o romance Grande sertão: veredas, a 

narrativa tem como motivo principal a mistura das formas humana e animal, configurando um 

sistema imagético em que predomina o deslizamento de contornos e a ausência de fronteiras 

definidas, características fulcrais da estética do grotesco. 

Palavras-chave: Grotesco; Mikhail Bakhtin; Guimarães Rosa; Wolfgang Kayser 

 

Em seu estudo sobre a obra de François Rabelais, Bakhtin desenvolveu o 

conceito de carnavalização da literatura. Conforme o teórico, o carnaval é um 

fenômeno com raízes em sociedades primitivas que, gradativamente, incorporou 

inúmeros elementos da cultura popular oriundos de manifestações festivas.  

Essas festas tinham caráter público e universal, isto é, contavam com a 

participação de todos os integrantes da sociedade, e representavam uma ruptura na 

rotina de trabalho e na vida cotidiana comunitária.  

Revogavam-se temporariamente as hierarquias, leis e restrições que separam os 

seres humanos, eliminando a distância entre eles, e ocorria uma inversão de papéis. 

Mesmo que de maneira ritual, essa vivência lúdica trazia em seu cerne a ideia da 

relatividade e da transformação, uma vez que possibilitava, por meio do riso, do cômico 

e da paródia, a subversão da ordem estabelecida.  

O elo entre essas manifestações é a particular relação com o tempo, com o devir, 

em um sistema que liga destruição e destronamento a renascimento e renovação. Assim, 

morte e nascimento são fenômenos profundamente vinculados ao ciclo da vida, pois a 

morte pressupõe e promove o nascimento de algo novo. “Onde há morte, há também 

nascimento, alternância, renovação” (BAKHTIN, 2008, p. 359). 

A partir dessa tradição do carnaval e de outros festejos de tipo carnavalesco 

formou-se o que Bakhtin denomina cosmovisão carnavalesca. Trata-se de uma 

concepção de mundo com características próprias, independente e extraoficial, que 

questiona a ordem hegemônica, que é pautada pela imutabilidade e pelo regime de 
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ascetismo e penitências preconizado pela doutrina cristã.  “O carnaval é a festa do 

tempo que tudo destrói e tudo renova” (BAKHTIN, 2010a, p. 142).  

Ao longo dos séculos, a cultura popular carnavalesca depositou-se nos festejos de 

praça pública – a segunda vida do povo –, imbricando-se com a religiosidade, que se 

apropria de aspectos profanos. Tudo isso gera um sistema imagético que se sedimenta 

na linguagem e, posteriormente, nas manifestações literárias, a partir da transição do 

velho regime feudal para a era Moderna, um momento histórico que favoreceu a 

ocorrência da fusão entre a cultura e a literatura oficial e a não-oficial.  

A influência do carnaval – na acepção mais ampla do termo – foi 

enorme em todas as grandes épocas literárias, mas na maioria dos 

casos ela ficou latente, indireta, difícil de discernir, enquanto que no 

Renascimento ela foi ao mesmo tempo extraordinariamente forte, 

direta, imediata e nitidamente expressa, mesmo nas suas formas 

exteriores. O Renascimento é de alguma maneira a carnavalização 

direta da consciência, da concepção do mundo e da literatura. 

(BAKHTIN, 2008, p. 238) 

 

Em meio à efervescência da época, populariza-se na Europa o estilo grotesco. 

Considerado por Wolfgang Kayser (2009, p. 14) uma “categoria estética”, o grotesco 

caracteriza-se pela mistura de formas animais, vegetais e humanas. Não há reprodução 

fiel de imagens da realidade, pois não ocorre separação entre os domínios a que 

pertencem os objetos representados; estes se entrelaçam a corpos humanos, os quais se 

transformam em plantas ou animais em um movimento de continuidade.  

No estudo de Bakhtin sobre Rabelais, grotesco e carnavalização são conceitos 

convergentes e que acabam por se enlaçar, ambos radicados na cultura cômica popular. 

Realismo grotesco é como Bakhtin convenciona chamar “uma concepção estética da 

vida prática que caracteriza essa cultura e a diferencia das culturas dos séculos 

posteriores” (BAKHTIN, 2008, p. 17).  

Tal sistema de imagens alia, à liberdade formal de misturas heterogêneas, outras, 

análogas e afins, como as proporções distorcidas, os contrastes agudos, o caráter 

hiperbólico, a ausência de simetria, o acréscimo de elementos fantásticos ao conjunto, 

que ganha aspecto onírico e/ou monstruoso. No realismo grotesco, o corpo é aberto e 

incompleto, mistura-se à terra como o inferior absoluto, um princípio regenerador que 

resulta do movimento permanente de absorção para em seguida dar à luz, morte e vida 

em sequência e continuidade. 
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Um motivo basilar do grotesco é desenvolvido em “Meu tio o Iauaretê”, novela 

publicada no volume póstumo Estas estórias, de Guimarães Rosa. O tom cômico é 

quase imperceptível, conforme Bakhtin caracteriza o fenômeno do riso reduzido, 

equivalente, em Kayser (2009, p. 51), ao “sorriso misturado ao tremor”. 

Quando as imagens do carnaval e o riso carnavalesco são transpostos 

para a literatura, em graus variados eles se transformam de acordo 

com as metas artístico-literárias específicas. Mas seja qual for o grau 

ou o caráter da transformação, a ambivalência e o riso permanecem na 

imagem carnavalizada. Sob certas condições e em certos gêneros, 

porém, o riso pode reduzir-se. Ele continua a determinar a estrutura da 

imagem, mas é abafado e atinge proporções mínimas: é como se 

víssemos um vestígio do riso na estrutura da realidade a ser 

representada, sem ouvir o riso propriamente dito (BAKHTIN, 2010a, 

p. 189-190). 

 

Dessa forma, o riso sobrevive depositado “em diferentes estratos da linguagem, ele a 

germina com o tom do ardil, da descrença, do desmascaramento” (MARKS, 2012, p. 

41). 

Construída de forma dialógica e em ordem não linear, como Grande sertão: 

veredas, a novela “Meu tio o Iauaretê” equilibra-se em uma tensa linha de diálogo 

com um interlocutor silencioso, porém ativo, cuja voz e condição reverberam no 

discurso do narrador. Este reage ao ser provocado pelo interlocutor não aparente que, 

no entanto, se faz presente, pois é por meio da interação com esse interlocutor que o 

conflito se desenvolve.  

O estranhamento, o incômodo, o abismal são moto contínuo e o tom é crescente, 

podendo-se identificar, além dos elementos evidentes do grotesco, como a mistura das 

formas, as lutas e os despedaçamentos, também o grotesco latente que Kayser atribui 

a narrativas de Kafka, uma vez que o absurdo se instala como verossímil ao longo da 

novela.  

De acordo com Walnice Galvão (1978), trata-se do conflito entre culturas, entre 

civilização e natureza, sendo que a trajetória do narrador é a tentativa de um retorno 

do cozido, representado pelo fogo domado, civilizado, para o cru, conforme se apoia a 

ensaísta nos estudos de Claude Lévi-Strauss.  

Bakhtin (2008, p. 94) e Kayser (2009, p. 24) consideram a mistura de formas 

humanas e animais uma das principais manifestações do grotesco. Em “Meu tio o 

Iauaretê” – narrativa que Haroldo de Campos (2006, p. 59) reputa como “o estágio mais 
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avançado do experimento [de Guimarães Rosa] com a prosa” –, o autor constrói um 

conjunto imagético denso que, aos poucos, vai desvelando para o leitor o processo de 

transformação de um homem, cuja ancestralidade é indígena, em onça.  

A mistura, a continuidade das formas, o deslizamento dos contornos, a ausência 

de fronteiras definidas são características fulcrais da estética do grotesco. Tal 

movimento é magnificamente trabalhado pelo autor, com as formas humana e animal se 

fundindo, chegando a uma simbiose entre o homem e a onça. 

Fiquei com vontade... Vontade dôida de virar onça, eu, eu, onça 

grande. Sair de onça, no escurinho da madrugada... Tava urrando 

calado dentro de em mim... Eu tava com as unhas... Tinha soroca sem 

dono, de jaguaretê-pinima que eu matei; saí pra lá. Cheiro dela inda 

tava forte. Deitei no chão... Eh, fico frio, frio. (...) Que eu podia 

tremer, de despedaçar... Aí eu tinha uma câimbra no corpo todo, 

sacudindo; dei acesso. Quando melhorei, tava de pé e mão no chão, 

danado pra querer caminhar. (...) fui indo. Deu em mim uma raiva 

grande, vontade de matar tudo, cortar na unha, no dente... Urrei. Eh, 

eu – esturrei! No outro dia, cavalo branco meu, que eu trouxe, me 

deram, cavalo tava estraçalhado meio comido, morto, eu ’manheci 

todo breado de sangue seco... (ROSA, 2001, p. 223-224). 

 

Nessa descrição, estão presentes duas características constitutivas de uma imagem 

grotesca, conforme Bakhtin: representar um fenômeno em estado de metamorfose, o 

que implica o movimento morte-nascimento-transformação; e a ambivalência, que torna 

essa imagem aberta e comporta os dois polos de mudança, evidenciando o “eterno 

inacabamento da existência” (BAKHTIN, 2008, p. 28; grifo do autor). 

Depois de matar dezenas de onças em troca de pagamento, o protagonista carrega 

um forte sentimento de culpa, pois se sente parte do povo delas – “Jaguaretê tio meu, 

irmão de minha mãe, tutira... Meus parentes! Meus parentes!” (ROSA, 2001, p. 216) – e 

quer retornar da civilização para a selva. Sua fala é sincopada, onomatopaica, repleta de 

interjeições monossilábicas, gutural e quase animal. Nesse sentido, tanto quanto o 

sistema imagético construído pelo autor, a linguagem como manifestação do grotesco é 

fundamental em “Meu tio o Iauaretê”.  

“O estranhamento de formas familiares (...) produz aquela vinculação secreta e 

aterradora entre o fantástico e o nosso mundo, que é próprio do grotesco” (KAYSER, 

2009, p. 107). A esse fenômeno, denominado por Kayser de “grotescos linguísticos” 

(KAYSER, 2009, p. 130), podemos relacionar a linguagem da obra, misturada a 
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expressões da língua tupi e altamente oralizada, apresentando lapsos sem descanso ao 

leitor.  

Cito Kayser: “a linguagem se desconjunta. Observando com mais precisão o fato, 

descobre-se que amiúde se trata de forças intrínsecas da língua, que, uma vez 

desencadeadas, se desdobram a seguir até o absurdo” (KAYSER, 2009, p. 130). 

Na novela de Guimarães Rosa, há uma profusão de misturas com o que Erich 

Auerbach (2015, p. 74 e 97) chama de “línguas de substrato”, ou seja, de falares 

anteriores à colonização que atuaram na formação das línguas românicas. Fenômeno 

semelhante ocorreu com o português falado no Brasil, que traz marcas profundas do 

tupi, conforme identifica Haroldo de Campos em “Meu tio o Iauaretê”: “o procedimento 

de tupinização, a intervalos, da linguagem [tem] função não apenas estilística mas 

fabulativa” (CAMPOS, 2006, p. 60), uma vez que as expressões em tupi, transformadas 

em interjeições e sons onomatopaicos, preparam a metamorfose do onceiro em onça.  

Essas expressões da língua indígena transmitem o estado de regresso da 

personagem, sistematicamente estigmatizado e excluído pela comunidade de valores 

brancos e ocidentais. O autor dispõe todos os estereótipos relacionados ao índio pelo 

homem civilizado – mentiroso, preguiçoso, ladrão, bêbado, além do temor primordial da 

prática de antropofagia pelos gentios.  

A personagem os introjeta, assumindo, por um lado, o papel a ela destinado – 

“Prestava mesmo não, não sabia trabalhar direito não, não gostava. Sabia só matar onça. 

Ah, não devia! Ninguém não queria me ver, gostavam de mim não, todo o mundo me 

xingando” (ROSA, 2001, p. 222).  

Por outro lado, porém, alheado que se encontra da sua sociedade de origem, 

renega os valores dos brancos e adere aos de seus ancestrais, passando, no entanto, do 

simbólico à prática ao se transformar em onça, totem fundador da sua cultura. Como 

explicitado por Walnice Galvão (1978, p. 25), “progressivamente rejeitado, 

regressivamente rejeitando”.  

Em um exercício de transposição, o relato desse contato entre o branco e o índio 

remete a um novo encontro entre o civilizado e o selvagem, não dispensando até o 

emblemático objeto de aproximação. “Mecê acha que eu pareço onça? Mas tem horas 

em que eu pareço mais. Mecê não viu. Mecê tem aquilo – espelhim (grifo nosso), será? 
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Eu queria ver minha cara... Tiss, n’t, n’t... (grifo do autor). Eu tenho olho forte” (ROSA, 

2001, p. 204).  

No entanto, um outro tempo se inaugura, com o ‘selvagem’ devolvendo ao branco 

o estigma e a prepotência de que foi vítima e optando pelo retorno impossível. A 

personagem rejeita a civilização ocidental, já não precisa de relógio, canivete ou 

dinheiro, até o nome cristão abandona, enquanto as onças ganham identidade e 

personalidade.  

Nesse sentido, o recurso dos nomes-alcunha, que derivam da linguagem 

carnavalizada, é empregado à maneira tipicamente grotesca para caracterizar vinte e 

uma onças, além do próprio protagonista, que nasceu Bacuriquirepa, é batizado como 

Antonho de Eiesús, apelidado de Macuncôzo e, por fim, de Tonho Tigreiro.  

“Agora, tenho nome nenhum, não careço” (ROSA, 2001, p. 215). E, apesar de 

onça ser “bicho perigoso, que nem até quage que feito homem ruim” (ROSA, 2001, p. 

218; grifo nosso), ele sabe o que elas pensam: “só uma coisa – é que tá tudo bonito, 

bom, bonito, bom, sem esbarrar. (...) Quando algũa coisa ruim acontece, então de 

repente ela ringe, urra, fica com raiva” (ROSA, 2001, p. 223). Assim, para o narrador, 

faz mais sentido a lógica da fera do que a do branco civilizado em sua perversidade, 

que, mais uma vez derrota o selvagem. 

Ainda como parte de um sistema de imagens grotesco, há as várias cenas de lutas 

e despedaçamentos, descritas com riqueza de detalhes pelo homem-onça, também ele já 

atacado por uma “pinima malha-larga”: 

Ela ficou dôida. Arrebentou a tampa dos peitos de um, arrancou o 

bofe, a gente via o coração dele lá dentro, lá nele, batendo, no meio 

de montão de sangue. Arriou o couro da cara de um outro homem 

(...). Riscou esta cruz em minha testa, rasgou minha perna, unha veio 

funda (...) Tirou a carne toda do braço do zagaieiro, ficou o ôsso, 

com nervo grande e a veia esticada... (...) Unhou meu peito, desta 

banda de cá tenho mais maminha não. Foi com três mãos! Rachou 

meu braço, minhas costas, morreu agarrada comigo, das facadas que 

já tinham dado, derramou o sangue todo... (ROSA, 2001, p. 206-

207). 

 

Imagem grotesca por excelência, ligada ao baixo material e corporal, conforme 

Bakhtin, é aquela que promove uma espécie de fusão entre devorado e devorador – “As 

fronteiras entre o corpo comido dos animais e o corpo devorador do homem se atenuam, 

quase se anulam” (BAKHTIN, 2008, p. 193).  
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Em “Meu tio o Iauaretê”, esse esquema torna-se mais complexo pela inversão e 

intercambialidade entre devorador e devorado, entre o civilizado e o selvagem, entre o 

homem e a fera. É o processo de despedaçamento moral e afetivo a que foi submetido o 

protagonista que o leva à metamorfose e, mais uma vez, dá-se a dialética entre morte e 

vida. Ao matar em si o índio civilizado, ele faz nascer a onça simbólica, transforma-se 

de devorado pela civilização em devorador de civilizados, embora, na impossibilidade 

dessa passagem, o desfecho acabe por ser a sua destruição. 
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ENTRE O REAL E A FORMA – A ESCRITA INSUBORDINADA EM A HORA 

DA ESTRELA 

 

Mona Lisa Bezerra Teixeira
1
(doutorado USP) 

 

Resumo: Em A hora da estrela, de Clarice Lispector, Rodrigo S. M. discute sobre um modo de 
criação que se aproxima do que Bakhtin, em seu capítulo “A forma espacial da personagem”, de 

Estética da criação verbal, denomina de “excedente de visão estética”, que, a partir de um 

“olhar de fora”, é capaz de construir, moldar a personagem e exercer qualquer interferência na 

sua composição. Logo no início da narrativa, expõe as suas intenções para a composição de 
Macabéa, em conjunto com o uso das palavras apropriadas para dar conta da história. Nesse 

processo, intercalam-se a discussão sobre a escrita, o modo de narração, a personagem e a vida 

do autor. 
Palavras-chave: Clarice Lispector; Narrativa contemporânea; Autor e Personagem. 

 

O que é ficção? é, em suma, suponho, a criação de  

seres e acontecimentos que não existiram realmente 

 mas de tal modo poderiam existir que se tornam vivos. 
Clarice Lispector 

 

Rodrigo S. M., o autor/narrador ou narrador/autor de A hora da estrela, logo nos 

instantes iniciais da história sobre Macabéa, apresenta suas inquietações sobre o seu 

modo de criação e a posição do escritor na sociedade:  

 

Escrevo neste instante com algum prévio pudor por vos estar 

invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita [...] Se há 
veracidade nela – e é claro que a história é verdadeira embora 

inventada – que cada um a reconheça em si mesmo porque todos nós 

somos um [...] (LISPECTOR, 1999b, p. 12 ). 

 

E ainda diz: “O que escrevo é mais do que invenção, é minha obrigação contar 

sobre essa moça entre milhares delas. É dever meu, nem que seja de pouca arte, o de 

revelar-lhe a vida (LISPECTOR, 1999, p. 13). O modo como começa a delinear as 

características físicas e o universo de vivências de sua personagem para contar a história 

acaba revelando as suas próprias experiências e frustrações pessoais. A relação com a 

escrita se apresenta problemática, pois não há menção a uma atmosfera inspiradora e de 

fácil caracterização da personagem protagonista. E essa “história verdadeira embora 

inventada”, escrita para nós, que “nos fazemos de sonsos”, vai ganhando forma ao 

                                                             
1 Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, em 2010. Contato: 

mona.lisabt@uol.com.br 
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mesmo tempo em que também é narrada através das reflexões do autor, que 

predominam no enredo sobre as desventuras de Macabéa. 

Além disso, há um desajuste de uma ordem narrativa convencional, com a 

presença de um autor/narrador, narrador/autor, que também se diz Clarice Lispector, na 

dedicatória que inicia a novela. É válido salientar a ironia presente na história, pois a 

figura que narra enfatiza a necessidade de ser destacadamente masculina. Rodrigo S. M. 

diz que essa história poderia ser contada por qualquer pessoa, mas tem que ser um 

homem, do contrário, sendo mulher, a história poderia soar piegas. Desse modo, a 

forma literária assume várias nuances, a da mulher escritora que escreve simulando ser 

um homem, homem esse que pensa em outro homem para escrever a história de uma 

mulher, que, em muitos momentos, nem se reconhece como ser humano. Há uma 

espécie de ficção alavancada pela busca da melhor maneira de representar a realidade, 

mas sem fazer isso de modo convencional, pois mesmo a história tendo início, meio e 

fim, como bem diz o autor – sem deixar de ser irônico –, as interferências, receios, 

mudanças de rumo, que estão presentes no decorrer da trajetória de Macabéa, acabam se 

aproximando de uma vivência mais realista da condição humana, cheia de conflitos e 

bruscas interrupções, como a própria morte, anunciada assim que começa a história.  

Esses questionamentos podem ser aproximados do que Mikhail Bakhtin em seu 

texto “A forma espacial da personagem”, em Estética da criação verbal, denomina de 

“excedente da visão estética”, que, a partir de um “olhar de fora” diante do outro e 

também dele mesmo, é capaz de construir, moldar a personagem e exercer qualquer 

interferência na sua composição. Para Bakhtin, interessa ao autor o todo da personagem, 

seus traços, suas vivências, pensamentos e o que é capaz de sentir. Já nas relações 

humanas em sociedade não interessa a totalidade do sujeito,  mas sim “alguns de seus 

atos com os quais operamos na prática e que nos interessam de uma forma ou de outra” 

(BAKHTIN, 2011, p. 4). As dificuldades e possíveis caminhos para a elaboração e 

desenvolvimento do todo de Macabéa na narrativa são expostos, e, em conjunto com 

essa problemática, também se discute a respeito do uso das palavras apropriadas para 

dar conta da história, assim como reflexões éticas sobre até que ponto, ele, Rodrigo S. 

M., o autor, “na verdade Clarice Lispector”, e que também se posiciona como um 

personagem, conhece a realidade que pretende apresentar aos leitores. Mais uma vez, o 
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discurso também é irônico com relação a uma experiência real de sofrimento e 

resignação para atingir a existência de Macabéa: 

 

Agora não é confortável: para falar da moça tenho que não fazer a 
barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco, só 

cochilar de pura exaustão, sou um trabalhador manual. Além de vestir-

me com roupa velha e rasgada. Tudo isso para me pôr no nível da 
nordestina. Sabendo no entanto que talvez eu tivesse que me 

apresentar de modo mais convincente às sociedades que muito 

reclamam de quem está neste instante mesmo batendo à máquina. 
(LISPECTOR, 1999b, p. 19). 

 

As considerações de Rodrigo S. M. durante toda a narrativa dão um caráter não 

sentencioso à obra. Terá sido essa a resposta de Clarice Lispector aos que a criticaram 

por não escrever de modo a dar ênfase a aspectos mais imediatos da realidade? Um 

outro aspecto que merece destaque é a posição do autor, que, como já foi dito, coloca-se 

como personagem logo no início da narrativa: “A história – determino com falso livre 

arbítrio – vai ter uns sete personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é claro” 

(p. 13). O dono da história não se dá muita importância, revela, por várias vezes, uma 

posição de fragilidade diante dos rumos de sua escrita. E, em alguns momentos,  coloca-

se no mesmo nível de Macabéa: “Ah que medo de começar e ainda nem sequer sei o 

nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais” (p. 19). 

“Ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás – descubro eu agora – também eu 

não faço a menor falta, e até o que escrevo um outro escreveria” (p. 14). 

Nesse processo, intercalam-se a discussão a respeito da escrita e sua capacidade 

de representar o mundo, o modo de narração, o destino da personagem e a vida do autor, 

tanto com relação a aspectos pessoais e biográficos, quanto no seu papel de criador de 

uma obra de arte. Rodrigo S. M. diz que “a ação desta história terá como resultado a 

minha transfiguração em outrem e minha materialização enfim em objeto” 

(LISPECTOR, 1999, p. 20). Objeto este que encontramos na forma de livro, com as 

impressões sociais, históricas e culturais que são imanentes a ele como realização 

estética. Bakhtin ressalta  – vale salientar –, que não se devem estabelecer conexões 

imediatas entre a vida do autor e a elaboração de suas personagens, como se houvesse 

apenas uma transferência autobiográfica para o universo de criação artística, mas 

destaca que as experiências do autor também podem ser percebidas em suas obras: 
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[...]O que acabamos de dizer, não visa absolutamente, a negar a 

possibilidade de comparar de modo cientificamente produtivo as 
biografias do autor e da personagem e suas visões de mundo, 

comparação eficiente tanto para a história da literatura quanto para a 

análise estética. (BAKHTIN, 2011, p. 9). 

 

Com relação à escrita, a delimitação do espaço ocupado pelas palavras é sempre 

comentada, seja no que diz respeito à capacidade como também à impossibilidade de 

apreender através delas, de modo totalizante, o mundo que nos envolve, seja com 

relação à Macabéa e a seu deslumbramento diante delas. A personagem se encanta ao 

datilografar as palavras, ao ouvir seus significados diversos na Rádio Relógio, ao copiá-

las no trabalho a mando de seu Raimundo, mas é incapaz de utilizá-las como 

instrumento reivindicativo, o que dá um caráter realista ao texto clariceano. Macabéa 

não pode nada, não é capaz de mudar nada, está engessada numa massa que molda os 

que tentam sobreviver nos grandes centros urbanos brasileiros. Essa novela, escrita há 

mais de 40 anos, não está muito distante da existência atual anônima de outras 

Macabéas e das quatro Marias, balconistas das Lojas Americanas, suas companheiras de 

quarto. O Rio de Janeiro exposto em A hora da estrela é o avesso da cidade 

maravilhosa, está enclausurado nas zonas periféricas, no subúrbio, no cais do porto e 

outras paisagens marginais. A atmosfera mais tênue só se apresenta através da 

imaginação da personagem, de sua singeleza ao observar o que os outros desprezam, 

como o canto do galo, o capim ralo, as flores de plástico, o livro Humilhados e 

ofendidos, embora não compreenda a sua dimensão. Não há “direito ao grito” na 

existência de Macabéa: 

  

Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas pelos cortiços, 

vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. 
Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto 

existiriam como não existiriam. (LISPECTOR, 1999b, p. 14).  

 

Em uma crônica intitulada “Ficção ou não”, Clarice Lispector comenta a recepção 

ao romance A paixão segundo G. H., e os questionamentos por parte da crítica sobre se 

essa obra teria ou não a forma de romance. O que chama a sua atenção é o fato de a 

crítica ter dificuldades para aceitar o formato de ficção elaborado por ela, e ao mesmo 

tempo a protagonista da história ser analisada como personagem, incluindo sua 
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trajetória no enredo. O que ela enfatiza é não querer a moldura da concepção clássica e 

“prescindir de tudo o que puder prescindir” (LISPECTOR, 1999a, p. 271). Essa 

situação, comentada por Clarice sobre seu modo de escrever, pode ser relacionada com 

o modo como o autor/narrador se posiciona em A hora da estrela, figurado como um 

homem de letras e de ampla vivência no universo intelectual, cuja pretensão de dar 

conta da história não esconde a sua insegurança diante de sua criação e da “criação de 

uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu” (LISPECTOR, 1999b, p. 19).  

 

É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos 
suculentos: conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e 

verbos tão esguios que atravessam agudo o ar em vias de ação [...] 

Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça esse 

pão se tornará em ouro – e a jovem (ela tem dezenove anos) e a jovem 
não poderá mordê-lo, morrendo de fome. (LISPECTOR, 1999b, p. 

14). 

 

 Em seu texto “A resposta de Clarice”, Benedito Nunes discute sobre o ato de 

narrar no universo de criação, aponta que não há uma situação “eficaz” de consciência 

literária e, sobre a autora de A hora da estrela e outros ficcionistas modernos,  

acrescenta: “Ao sentimento de adesão confiante ao ato de escrever, à entrega ao rito de 

criação, sucedeu uma atitude de reserva crítica que obriga o escritor a indagar a cada 

passo sobre a razão de ser, sobre o objetivo e o fim de sua arte” (NUNES, 2007, p. 54). 

Essa hesitação apontada pelo crítico, permeia a narrativa sobre Macabéa do início ao 

fim da história, e esse aspecto reforça a qualidade dramática do texto, pois o modo de 

narrar também se torna enredo. A insegurança do autor sobre sua competência para 

contar também se transforma em forma literária: “Por que escrevo? Antes de tudo 

porque captei o espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz o conteúdo 

(LISPECTOR, 1999b, p. 18); “Há poucos fatos a narrar e eu mesmo não sei ainda o que 

estou denunciando” (p. 28). 

Ao falar sobre a personagem, o autor se contrapõe a ela, manifesta em muitos 

momentos a disparidade entre os dois. Ele situa-se na sua condição privilegiada, de 

observar as pessoas e o que as envolve, remediado numa camada da sociedade que nem 

tem demais e tampouco de menos. Macabéa vai sendo mostrada desde suas origens,  

equilibrando-se na linha de sobrevivência, sem se dar conta dos tristes espaços que 

ocupa e de suas relações: a infância miserável, a adolescência oprimida pela tia beata, a 
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juventude explorada e anônima, o amor brutalizado na figura de Olímpico, a 

deslealdade de Glória e as previsões frustradas da charlatã madama Carlota. 

 O autor dá vida a quem não sabe ter direito de viver. A passividade de Macabéa e 

a “ausência que tinha de si mesma” vão se tornar matéria para a atuação de Rodrigo S. 

M. como escritor: “O mundo é um horizonte da minha consciência atuante” 

(BAKHTIN, 2011, p. 89). É esse matiz que torna possível elaborar a consciência de 

Macabéa a partir do ato de criação e das vivências pessoais do autor, mas acima de tudo, 

pelo fato de se colocar no lugar do outro, aspecto tão importante para a teoria da estética 

da criação verbal, pois, diferente do que ocorre na realidade, na literatura é possível 

conformar a vida, nas relações e na observação dos outros encontramos sentido para a 

nossa existência: “O modo como eu vivencio o eu do outro difere inteiramente do modo 

como vivencio o meu próprio eu; isso entra na categoria do outro como elemento 

integrante, e essa diferença tem importância fundamental tanto para a estética quanto 

para a ética” (BAKHTIN, 2011, p. 35). Essa observação de Bakhtin ressalta a 

possibilidade de vivenciarmos a capacidade criadora do autor e sua riqueza de 

representações através dos personagens. Com relação a essa vivência no lugar do outro, 

diz Rodrigo S. M.:  

 

Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior 

nem o melhor. Ela somente vive, inspirando e expirando. Na verdade 

– para que mais do que isso? O seu viver é ralo. Sim. Mas por que 
estou me sentindo culpado? E procurando aliviar-me do peso de nada 

ter feito de concreto em benefício da moça. Moça essa – e vejo que já 

estou quase na história – moça essa que dormia de combinação de 
brim com manchas bastante suspeitas de sangue pálido. 

(LISPECTOR, 1999b, p. 23).  

 

Como observa Carlos Alberto Faraco (2011), em seu texto “Aspectos do 

pensamento estético de Bakhtin e seus pares”, desde os seus estudos iniciais, Bakhtin 

sempre se posicionou de maneira crítica às análises biográficas e sociológicas da arte, 

pois elas não compreendem a importância do princípio criativo fundamental da relação 

do autor com o personagem. No caso, trata-se do autor-criador, que dá forma ao objeto 

estético e sustenta a unidade arquitetônica, e que se difere do autor-pessoa, que é o 

escritor, o indivíduo em que está inserido nas relações complexas em sociedade. É por 

meio do autor-criador que o social, o histórico e o cultural se tornam elementos 

2289



 

 
 

intrínsecos do objeto estético. Sendo assim, para Faraco, a palavra é a base da 

expressão, é o mecanismo para a criação de um mundo que revela muito mais do que as 

impressões e vivências do autor-pessoa.  

Ainda em Estética da criação verbal, no capítulo “O autor e a personagem”. 

Bakhtin diz que ‘a consciência do autor é a consciência da consciência’ (p. 11), ou seja, 

a consciência que envolve a consciência e o mundo da personagem. É preciso enxergar 

o outro além do olhar superficial, colocar-se no lugar do outro para ir mais adiante das 

próprias concepções e crenças individuais. Dessa maneira, a estrutura do texto, a sua 

arquitetônica, consolida-se com os seguintes elementos analisados por Bakhtin: a visão 

e o seu excedente, o acabamento da personagem e dos acontecimentos, a diretriz 

volitivo-emocional concreta, ou seja, a consciência, o sentimento da personagem, e, 

finalmente, o centro axiológico, o todo da personagem e do acontecimento, que estão 

condicionados aos valores éticos e cognitivos da narrativa. Nos termos de Clarice 

Lispector: 

 

Antecedentes meus do escrever? Sou um homem que tem mais 

dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim de algum 

modo um desonesto. E só minto na hora exata da mentir. Mas quando 

escrevo não minto. Que mais? Sim, não tenho classe social, 
marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro 

esquisito, a média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la, a 

classe baixa nunca vem a mim. (LISPECTOR, 1999b, p. 18). 

 

Voltando para o “excedente da visão estética”, lembremos que Bakhtin dá uma 

definição muito interessante a respeito: “é o broto em que repousa a forma e de onde ela 

desabrocha como uma flor” (p. 23). Mas para que essa transformação ocorra com 

efetividade é preciso que se complete o horizonte do outro indivíduo sem perder a 

originalidade deste. Essa é uma das manifestações de Rodrigo S. M.: como tratar da 

moça nordestina tão distante de sua realidade? Diz ele: “Como é que sei tudo o que vai 

se seguir e que ainda o desconheço, já que nunca o vivi?” (p. 12). E, mais adiante:  

 

O fato é que tenho nas minhas mãos um destino e no entanto não me 

sinto com o poder de livremente inventar: sigo uma oculta linha fatal. 

Sou obrigado a procurar uma verdade que me ultrapassa. Por que 
escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem? Talvez 

porque nela haja um recolhimento e também porque na pobreza de 

corpo e espírito eu toco na santidade, eu que quero sentir o sopro do 
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meu além. Para ser mais do que eu, pois tão pouco sou. (LISPECTOR, 
1999b, p. 21). 

 

A incompetência de Macabéa para a vida é extensiva ao autor, pois Rodrigo S. M. 

não pode resolver nada, é hesitante e manifesta a fragilidade da palavra diante da 

brutalidade do mundo, mas, como Macabéa, na hora de sua morte vê “entre as pedras do 

esgoto o ralo capim de um verde da mais tenra esperança humana” (p. 80). Desse modo, 

A hora da estrela, em sua escrita que “não acumula e sim desnuda”, revela uma estética 

inovadora na história da literatura brasileira e também um olhar de ampla consciência 

diante da condição humana. 
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“DESCREVER É NARRAR”: O ESPAÇO FICCIONAL EM “MIRIM”, DE LUIZ 
RUFFATO 

 
Osmar Casagrande Júnior (UFMS)1

 

 
Resumo: a narrativa breve “Mirim”, de Luiz Ruffato, condensa em poucas páginas 
características recorrentes na obra do autor, apresentando personagens da classe baixa brasileira 
com um experimentalismo radical na forma. Analisamos o tratamento do espaço ficcional pelo 
autor, apontando a forma peculiar com que esse descreve os ambientes. Para tanto, dialogamos 
com “Degradação do espaço”, de Antonio Candido e “Narrar ou descrever”, de Lukács. 
Palavras-chave: espaço ficcional; descrição; narração. 

 

“Mirim”, narrativa breve que inicia Domingos sem Deus (2011), quinto volume da 

pentalogia Inferno provisório, de Luiz Ruffato, condensa em poucas páginas 

características recorrentes na obra do autor: narra a vida do proletário brasileiro, 

imigrantes italianos, com um experimentalismo formal influenciado pelas vanguardas 

modernistas. O autor explica que Inferno provisório se propõe a repensar a história do 

Brasil da década de 1950 até o início do século XXI, com um olhar indignado para a 

miséria, a violência e o desenraizamento que se espalha pelo país (RUFFATO, 2008). 

“Mirim” narra, em sumários cronologicamente condensados, a história de Valdomiro 

desde a infância na roça, no início dos anos 50, até a velhice num asilo, aposentado por 

invalidez da indústria metalúrgica.  

Analisamos a forma como Ruffato concentra-se na descrição do espaço ficcional. 

Para tanto, baseamo-nos no ensaio “Degradação do espaço”, de Antonio Candido, que 

em sua leitura de L'Assommoir (1877), de Zola, afirma que “aqui, poderíamos dizer 

contrariando o famoso ensaio de Lukács que descrever é narrar” (CANDIDO, 2004, p. 

9, itálico do autor). Propomos a análise de “Mirim” em diálogo com Candido e Lukács, 

em consonância com o primeiro, mostrando que também em Ruffato “descrever é 

narrar”. 

A literatura de Luiz Ruffato destacou-se a partir do lançamento de Eles eram 

muitos cavalos (2006), com uma guinada na experimentação formal frente às suas 

publicações anteriores. Essa nova forma inspirada nas vanguardas modernistas definiu 

uma assinatura de estilo do ficcionista, que em partes se estendeu a Inferno provisório. 
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 Graduado em Letras (UFMS). Mestre em Letras (UFMS). Doutorando em Letras 
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2292



 

 

 

A fragmentação em Ruffato, inspirada nas vanguardas, denuncia a precariedade da vida, 

agravada pela pobreza material da classe baixa, em que o inferno não é nada provisório. 

Dentre essas peculiaridades formais, destaca-se a recorrência descritiva do espaço 

ficcional, que, num aparente paradoxo, encadeia um enredo ágil, contrariando 

tendências críticas que vêem a descrição como algo estático e monótono, uma 

interrupção do fluxo narrativo, na esteira de Lukács. 

“Mirim” começa da seguinte forma: 

 

Perguntassem – e perguntavam – ao seu Valdomiro, no forró do 
Centro de Recreação do Idoso, nas caminhanças no Jardim Inamar, no 
palavrório bem-te-vi no centro de Diadema, o momento mais arco-de-
triunfo da sua vida, ele, estatelando de felicidade, responderia, 
despachado, o dia que tirei retrato para a formatura da quarta série [...] 
(RUFFATO, 2011, p. 15). 
 

Esse trecho é suficiente para caracterizar o cotidiano repetitivo e estagnado de 

Valdomiro. A troca do sufixo de “caminhadas” (para “caminhanças”), que remete a 

“andanças”, ressignifica a atividade pelo traço de sua monotonia. Essa é reforçada pelos 

aborrecidos “palavrórios”, aludindo ao canto enfadonho do bem-te-vi, e pelo “dois pra 

cá, dois pra lá” do forró. Assim, a singularidade da vida de Valdomiro ganha também 

um caráter genérico, o cotidiano de qualquer aposentado sem recursos. A interrupção 

desse ciclo ocorre quando o interpelam sobre o auge de sua vida, irrompendo sua 

memória. Na sequência, a narrativa remonta o passado de Valdomiro, substituindo o 

fastio do presente por um arco cronológico que remete a ascensão e queda. É irônica a 

remissão ao Arco do Triunfo, símbolo da magnificência napoleônica, frente ao ínfimo 

ápice de Valdomiro: formar-se no ensino fundamental. Em “arco-de-triunfo”, a 

supressão do artigo e a inicial minúscula de um substantivo originalmente próprio 

reforçam a generalidade dessa “conquista”. Novamente, a singularidade do protagonista 

recebe um tratamento genérico, as insignificantes conquistas de qualquer pobre com 

pouca educação formal. Reduzir o singular da personagem ficcional ao genérico da 

crônica cotidiana relega-o à “massa”. Essa questão é cara a Lukács em “Narrar ou 

descrever”, para quem o bom romance naturalista deveria sempre colocar o proletariado 

na posição singular do herói (1965). Mas essa tradição nem sempre seguiu os rumos 

preconizados pelo crítico, e Ruffato inclui-se nesse rol. 
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Em Realismo: postura e método, Tânia Pellegrini explica que o Realismo surgiu 

em meados do século XIX, relacionado à questão de um descrever com detalhes 

minuciosos os costumes burgueses e do proletariado. A autora não considera em sua 

análise as diferenças entre Realismo e Naturalismo, por considerar que o problema da 

técnica representacional que se aproximaria da realidade concreta é o mesmo (2007). 

Interessa-nos esse posicionamento, considerando que, em “Narrar ou descrever”, 

Lukács também parece indiferente aos termos, tentando mostrar qual técnica 

representacional seria a verdadeiramente realista, digna do que ele julga ser o grande 

naturalismo.  Pellegrini analisa a literatura brasileira contemporânea, explicando que 

 

Fragmentação e estilização, colagem e montagem, heranças 
modernistas, [...] convivem hoje com outras técnicas de representação, 
muitas delas bastante antigas, num conjunto a que se poderia chamar 
de “realismo refratado”, compondo uma nova totalidade, assim 
traduzindo as condições específicas da sociedade brasileira 
contemporânea: caos urbano, desigualdade social, abandono do 
campo, empobrecimento das classes médias, violência crescente, 
combinados com a sofisticação tecnológica das comunicações e da 
indústria cultural, um amálgama contraditório de elementos, gerido 
por uma concepção política neoliberal e integrado na globalização 
econômica (PELLEGRINI, 2007, p. 138-139). 
 

A autora inclui Ruffato nessa tendência. O ficcionista explica que Eles eram 

muitos cavalos definiu sua estética, podendo a partir de então retomar histórias de seus 

livros anteriores, cujas técnicas são mais convencionais, e reescrevê-las em Inferno 

provisório. Essa transição foi tão relevante que o autor não permite mais a reedição de 

seus primeiros livros (RUFFATO, 2006). Santos mostra que em Eles eram muitos 

cavalos o texto ruffatiano dialoga com as vanguardas cubista e futurista, compondo um 

realismo prismático, adequado para a representação do caos urbano, do qual restam às 

classes baixas as ruínas do esfacelamento de um projeto capitalista que visava o 

progresso. Seu texto retoma as concepções futuristas de Marinetti, uma ode às 

promessas da tecnologia que traria o progresso material (2017).  

Dentre os recursos estilísticos desse realismo refratado ou realismo prismático de 

Ruffato, propomos focalizar a ênfase que o autor dá à descrição espacial. O espaço tem 

tamanha importância em sua obra, que, em Eles eram muitos cavalos, o texto “32. Uma 

copa”, é basicamente a descrição do interior da casa de uma família de classe baixa, 

através da catalogação dos objetos nela contidos. A única referência a uma personagem 
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aparece na introdução do texto: “as paredes azuis, cor da roupa dos anjos, desdobram-se 

nas lajotas vermelhas de cerâmica, assentadas contra a vontade da dona da casa, que sai 

na agonia da madrugada para trabalhar” (RUFFATO, 2006, p.65-66).  De resto, apenas 

a enumeração de eletrodomésticos, eletrônicos, rack, sofá de napa, estante e barzinho 

com bebidas baratas, retratos de família em molduras banais junto a reproduções de 

pintores célebres, dispostos lado a lado sem nenhuma harmonia decorativa, bugigangas 

em geral, CDs populares dos anos 80 e 90, entre outros. Trata-se de uma referência clara 

à expansão do consumismo, que se tornou parcialmente acessível, inclusive às classes 

baixas, principalmente nas décadas de 90 e 00. Mas tal consumo só trouxe a 

possibilidade de acumular objetos, sem qualquer acréscimo de qualidade de vida, 

falseando os benefícios materiais da vida na cidade. Essa contradição já aparece na 

apresentação da personagem, uma dona de casa que, todavia, trabalha fora, de 

madrugada. Na sequência da narrativa, há tão somente a simples catalogação de objetos, 

que, no entanto, retrata claramente a história da personagem. Pouco antes do final do 

texto, o narrador faz a seguinte “colagem”, referindo-se à personagem por um objeto: 

 

Lembrança das bodas de prata 
de Jacira e Haroldo 

07/03/99 
(RUFFATO, 2006, p. 66) 

 
Trata-se das letras douradas garrafais das capas de álbuns fotográficos. Pela data 

das bodas, pode-se inferir que essa dona de casa (que trabalha fora, no entanto) tenha 

sido educada para esse fim, em meados das décadas de 60 e 70, período de 

intensificação do êxodo rural. Por isso Jacira levaria o predicado “dona de casa” como 

um traço de sua identidade, mas a vida na metrópole não lhe possibilita mais sê-lo. Uma 

simples sequência de objetos complementa essa hipótese: “Sobre a geladeira/ uma 

batedeira Walita, de raro uso/ um caderno universitário espiral (203 3 280 mm, 96 

folhas, 1 matéria, 31 pautas): baila a Minie na capa; na primeira folha, letra 

caprichadíssima, Caderno de Receitas; o miolo virgem” (RUFFATO, 2006, p. 66, 

recursos tipográficos suprimidos). 

O acesso ao consumo exigiu de Jacira uma dura rotina de trabalho, não sobrando 

mais tempo para sua batedeira e caderno de receitas, cuja capa com letra caprichada 

indica que haveria um afeto por esses afazeres, perdidos no passado e almejados para 
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um futuro que não chega. A tecnologia que traria conforto sequer é usada, o objeto 

surge como um resto, lixo não removido, a evocar pela sua simples presença um modo 

de vida destruído.  

Selecionamos “32. Uma copa” como referência comparativa porque é inaugural e 

paradigmático da técnica descritiva ruffatiana. Nesse texto, a simples enumeração dos 

cacarecos de uma casa narra a vida de Jacira. Em “Mirim”, após perguntarem a 

Valdomiro sobre o momento mais memorável de sua vida, é também uma enumeração 

de objetos que retoma sua biografia: 

 

E os olhos remexeriam os fundos dos fundos dos seus guardados, 
estufados envelopes pardos, carteiras profissionais e do INPS, receitas 
e atestados médicos, chapas e resultados de exames de urina e sangue, 
santinhos e números antigos da revista Placar, a carta lavrando a 
aposentadoria, a amarelada fotografia: sentado, braços debruçados 
sobre a mesa, à esquerda uma plaquinha, Grupo Escolar Padre 
Lourenço Massachio, à direita o globo terrestre, ao fundo, 
semienroladas, as bandeiras do Brasil e de Minas Gerais (RUFFATO, 
2011, p. 15). 
 

Os guardados são comuns à vida de qualquer proletário da metrópole paulistana. 

A alternância entre carteiras profissionais e do INPS, atestados e exames retratam a 

deterioração física a que é exposto o trabalhador braçal. A enumeração dos objetos 

numa frase longa forma um sumário narrativo condensado, exigindo a leitura de um só 

fôlego, pela ausência de ponto final. O período longo cansa, forma que se adequa ao 

conteúdo, o excesso de papelada burocrática que no dia a dia implica em filas, cartório, 

espera e andanças. Nesse ramerrão do cotidiano, aparecem ironicamente os santinhos, 

promessas políticas de um futuro melhor.  A revista Placar mostra o futebol como “ópio 

do povo”, a torcida projetando suas expectativas nas conquistas do time, como se 

pudessem torná-las as suas. Após a carta de aposentadoria, marco do final da trajetória 

de Valdomiro, instaura-se seu cotidiano repetitivo de aposentado, seu ponto mais baixo 

na curva da vida. Então, há um salto cronológico na narrativa ao vértice desse arco-de-

triunfo. O retrato é o gatilho para que Valdomiro rememore sua infância, em que a voz 

do narrador heterodiegético quase se confunde com a da personagem: “e o perfume de 

terra-molhada atiçaria aquela manhã: Juventina, a mais velha, tocando ele para a escola 

[...]” (RUFFATO, 2011, p. 15). Passa-se subitamente de um armário atulhado de 

símbolos da vida na metrópole sufocante para os ares frescos do campo. O ritmo fluido 
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da frase corrobora o conteúdo, opondo-se ao período anterior, entrecortado por vírgulas. 

Todavia, trata-se de um tímido lampejo da memória seletiva, a “aurora da vida” 

romantizada. Logo impõe-se a voz do narrador a mostrar novamente, em sumário, as 

atribulações dos trabalhadores rurais dos anos 50 e 60, a precariedade e a miséria que 

levaram ao êxodo rural. 

A técnica descritiva remete-nos às questões do Realismo do século XIX e seus 

desdobramentos posteriores. Em consonância com as citações anteriores de Pellegrini, 

não distinguiremos Realismo de Naturalismo. Lukács é responsável por uma obra densa 

sobre o tema, sendo seu ensaio “Narrar ou descrever” um dos mais polêmicos, ao 

minorar a obra de Émile Zola. Para o ensaísta, narrar consiste em encadear epicamente a 

ação, enquanto descrever apenas mostra um quadro estático, autônomo em relação ao 

destino das personagens do romance, mera contextualização social (cf. LUKÁCS, 1965, 

pg. 43-94). Lukács toca numa questão cara à literatura: a concisão. Ao afirmar que a 

descrição é prescindível na narrativa, ele normatiza e qualifica, afirmando basicamente 

que elas deveriam ser suprimidas do romance, depreciação radical da obra de muitas 

obras realistas e naturalistas, particularmente da de Zola. Para ele, ao contrário do que 

se propõe a escola literária: 

 

É evidente que não nos defrontamos, aqui [em Germinal, de Zola], 
com um reflexo exato e profundo da realidade objetiva, e sim com 
uma banal deformação de suas leis, devida ao influxo de preconceitos 
apologéticos exercido sobre a concepção de mundo adotada pelos 
escritores desse período (LUKÁCS, 1965, p. 57). 
 

Para Lukács descrever é alienar-se da realidade. O ensaísta entende que essa 

concepção de mundo deriva da desilusão dos escritores frente a um modo de vida 

burguês já cristalizado, fazendo com que as personagens não participem da realidade, 

apenas a observem ceticamente (1965). Para o autor, trata-se de uma desilusão frente ao 

caráter “acabado” do capitalismo, sua inumanidade que se reproduz, e não daria ensejo 

às ações transformadoras de uma épica (1965). O crítico se opõe a esse posicionamento, 

por acreditar que ele suprime a singularidade do proletário, defendendo que frente à 

cristalização da burguesia, que vive confortavelmente com a inumanidade, insurge-se o 

proletariado contra essa opressão (1965). Adorno, todavia, acusa Lukács de uma 

distorção influenciada pelo seu posicionamento político no Partido Comunista (2002). O 
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narrador de Ruffato, ao acrescentar um significado genérico à vida de Valdomiro, retira 

esse heroísmo do proletário idealizado por Lukács, fruto das derrotas históricas do 

comunismo e posteriormente das conquistas trabalhistas, com a decadência dos 

sindicatos. O heroísmo do proletariado jamais se concretizou. E o ficcionista faz essa 

generalização usando justamente a descrição espacial, reduzindo a vida da personagem 

aos guardados mais comuns de uma gaveta. 

Mazzari explica que as posições de Lukács a respeito do realismo foram 

questionadas já na época de sua publicação no círculo da revista Das Wort e da 

Internationale Literatur (1998). Um de seus principais opositores foi Brecht: 

 

[...] Lukács publica em 1936 o seu famoso e polêmico ensaio Narrar 

ou descrever, que Brecht, pouco depois, comenta criticamente em suas 
Observações sobre um ensaio. Uma das objeções feitas neste 
comentário diz respeito à relevância que Lukács, estabelecendo como 
modelo os grandes heróis de Balzac e Tolstoi, atribui ao indivíduo (o 
que poderia desembocar, na visão brechtiana, num individualismo 
semelhante ao explicitado por André Gide em seu livro Retour de 
l'URSS, em que acusa a inexistência de indivíduos na sociedade 
soviética). Em outros textos, Brecht explícita sua discordância das 
concepções estéticas lukacsianas de maneira mais específica: em 
Notas sobre o estilo realista, por exemplo, a discussão de 
procedimentos narrativos depreciados por Lukács – fluxo de 
consciência, multiperspectivismo, montagem, estranhamento – busca 
apontar para os limites de um conceito de realismo preso em demasia 
a algumas teses de Engels e Lenin sobre a herança realista. 
(MAZZARI, 1998, p. 274). 
 

A grande questão, portanto, não são as escolas, mas as técnicas narrativas e sua 

capacidade de “representar a realidade”. Carvalho explica que “uma das polêmicas mais 

importantes sobre estética marxista no século XX, o chamado 'Debate sobre o 

Expressionismo', [...] foi a rigor um debate sobre Realismo” (CARVALHO, 2015, p. 

314), e o que estava em jogo era “uma oposição discutível – é essa a vulgata que 

perdura até hoje – entre obra de arte orgânica (ou realista) e a obra vanguardista (não 

orgânica)” (CARVALHO, 2015, p. 314). Todavia, à questão política, sempre esteve 

ligada a questão estética: 

 

O problema do Expressionismo não se ligava, entretanto, apenas à 
“ideologia de evasão” de artistas e intelectuais que flertavam com o 
Nada e que assim tendiam ao irracionalismo. A questão era também 
de ordem estética, representacional. No limite, referia-se ao colapso da 
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dialética entre a parte e o todo na obra de arte, à perda da organicidade 
estética da relação entre imagem e mundo (CARVALHO, 2015, p. 
316). 
 

Em “Narrar ou descrever”, Lukács explicita seu juízo valorativo em detrimento de 

uma análise técnica, baseado no seu preconceito de que haveria formas melhores e 

piores de apreensão da realidade: 

 

Os novos estilos, os novos modos de representar a realidade, não 
surgem jamais de uma dialética imanente das formas artísticas […]. 
Todo novo estilo surge como uma necessidade histórico-social da 
vida. Mas o reconhecimento do caráter necessário da formação dos 
estilos artísticos não implica, de modo algum, que esses estilos tenham 
todos o mesmo valor e estejam todos no mesmo plano. A necessidade 
pode ser, também, a necessidade do artisticamente falso, disforme e 
ruim (LUKÁCS, 1965, p. 53, destaque nosso). 
 

Nesse trecho, Lukács hierarquiza as técnicas literárias, em detrimento da 

descrição e a favor da épica. O comentário lukacsiano é dirigido aos comentários que 

Zola e Flaubert fazem de suas próprias escolhas formais, conscientes de que a descrição 

é a melhor técnica para representar a realidade de sua época (1965). No entanto, para o 

ensaísta, ainda que os dois ficcionistas justifiquem seu estilo baseados no contexto 

histórico-social, há nesses autores uma deformidade de percepção da realidade. 

Intolerável então seria o estilo que, na visão lukacsiana, surgiria unicamente da dialética 

das formas artísticas, da “arte pela arte”, o que leva o autor ao repúdio pelo 

experimentalismo das vanguardas. Para Carvalho, tratava-se de uma acusação grave 

rotular uma obra pelo seu “formalismo”, o que significava nos debates em voga um 

alinhamento ao gosto da burguesia e ao fascismo, questão que gerou intensa polêmica 

entre Lukács, Bloch e, mais tarde, Adorno; Brecht era seu maior opositor, ainda que não 

tenha publicado à época muitos de seus escritos (2015).  

Ruffato afirma em entrevista que 

 

[…] resolvi escrever um romance, que não era propriamente um 
romance. Era o Eles eram muitos cavalos, que considero a 
radicalização da minha experiência anterior. Onde procurei colocar 
em xeque a própria forma do romance. Eu queria que a precariedade 
de São Paulo fosse a precariedade da forma do romance (RUFFATO, 
2006, s.p.). 
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A ideia do ficcionista traz novamente a questão do realismo em relação à 

possibilidade de uma forma mais adequada de se representar a realidade empírica. E 

para o autor, é justamente a experimentação formal, valer-se dos recursos das 

vanguardas como a fragmentação e a montagem, a precariedade da gambiarra textual, 

que justamente representa melhor a precariedade de São Paulo. Escrever sobre essa 

metrópole significa para o autor utilizar uma escritura caótica, que frature a lógica linear 

inerente à linguagem, abolindo as tentativas de dar alguma coerência àquela formação 

urbana.  

Por se tratar de um novo realismo, a descrição ruffatiana está longe de ser a 

descrição minuciosa da escola Realista. Todavia, trata-se também de adequar forma e 

conteúdo, em termos semelhantes método da redução estrutural proposta por Antonio 

Candido, ao que nos atemos particularmente ao texto “Degradação do espaço”, de O 

discurso e a cidade. No prefácio de seu livro, Candido propõe:  

 

Os ensaios da primeira parte deste livro tentam analisar alguns casos 
do que chamei 'redução estrutural', isto é, o processo por cujo 
intermédio a realidade do mundo e do ser se torna, na narrativa 
ficcional, componente de uma estrutura literária, permitindo que esta 
seja estudada em si mesma, como algo autônomo (CANDIDO, 2004, 
p. 9). 
 

Em “Degradação do espaço”, Candido faz uma análise detalhada da construção do 

espaço ficcional no romance L’assommoir, de Émile Zola. O escopo da análise de 

Candido é o Zola depreciado por Lukács em “Narrar ou descrever”, trazendo a 

atualidade da questão aberta por este. Candido mostra o equívoco lukacsiano de opor 

narração a descrição como opções excludentes: 

 

A ação se torna quase descrição, na medida em que os atos são 
manipulações; a narrativa parece uma concatenação de coisas e o 
enredo se dissolve no ambiente, que vem a primeiro plano através das 
constelações de objetos e atos executados em função deles. Aqui, 
poderíamos dizer contrariando o famoso ensaio de Lukács que 
descrever é narrar (CANDIDO, 2004, p. 63, itálico do autor). 
 

E complementa 

 

[...] num romance naturalista, materialista por pressuposto, a descrição 
assume importância fundamental, não a modo de enquadramento ou 
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complemento, mas de instituição da narrativa. É ela, de fato, que 
estabelece como denominador comum a supressão das marcas de 
hierarquia entre o ato, o sentimento e as coisas, que povoam o 
ambiente e representam a realidade perceptível do mundo, a que o 
Naturalismo tende como parâmetro (CANDIDO, 2004, p. 67). 
 

Em Ruffato, a descrição também narra. Se em Zola a ação se torna descrição, em 

Ruffato ocorre o contrário. A inversão formal, da ação que se dilui em descrição para a 

descrição que remonta a ação, lança um novo olhar para o interior da casa. Ao descrevê-

la, sabe-se a história de quem lá vive. Se as primeiras lutas sindicais almejavam a 

mínima seguridade social, o advento do capitalismo financeiro ofereceu a promessa de 

mobilidade de classe, a carreira, o “antecipar-se” ao tempo: financiamento e poupança 

(cf. HARVEY, 1992). Em “Mirim”, Valdomiro vislumbra uma mobilidade pelos cursos 

profissionalizantes do sistema S, que, todavia, nunca lhe renderam um emprego melhor, 

deteriorando-se fisicamente até a aposentadoria por invalidez nessa busca (RUFFATO, 

2011). Em Zola, a luta do homem é para sair da condição de objeto, motivo por que a 

ação pode se diluir em descrição. Em Ruffato, a luta para comprar objetos, como em 

“32 – Uma copa”, ou os guardados que reduzem a vida a uma pilha de papéis, como em 

“Mirim”, determina o destino das personagens, por isso a mera catalogação desses narra 

sua história.  

Candido opõe-se a Lukács ao conceber a descrição no romance naturalista como 

instituidora da narrativa, não mero enquadramento ou complemento. De forma análoga, 

em Ruffato os objetos que contam histórias funcionam como metáforas ou metonímias 

da história das personagens. Santos explica que em Eles eram muitos cavalos há “uma 

representação prismática e metafórica do imaginário da sociedade moderna brasileira. 

[…] neste estudo, a metáfora é compreendida como elemento constitutivo e não 

meramente ornamental do discurso” (SANTOS, 2017, p. 149).  

O que o ficcionista traz de novo é uma atualização contextual e uma radicalização 

de postura: a realidade da metrópole esfacelada requer as formas da vanguarda. 

Escrever inspirado nas técnicas cubistas ou futuristas sobre São Paulo é ser realista. Se 

pensarmos na derrocada dos anseios modernistas de progresso, no futurismo caótico de 

um Marinetti, essa previsão se fez real, mas apenas nos detritos de seu fracasso: a vida 

imitou a arte, a realidade virou um poema futurista, diríamos superlativamente. Mas, ao 

contrário da destruição consequente da exaltação da guerra em Marinetti, é o acúmulo, o 
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excesso, a construção e o crescimento desenfreado do capital que formaram uma pilha 

de detritos inúteis, não com os escombros de um prédio bombardeado, mas com os 

objetos espalhados numa casa ou acumulados numa gaveta. Parece-nos que as escolhas 

experimentais de Ruffato vieram a calhar. Se não retratam a realidade, inapreensível 

pela linguagem, as técnicas inspiradas no Cubismo e no Futurismo ao menos levam o 

leitor a enxergar uma outra realidade na metrópole brasileira de hoje, enxergando seu 

esfacelamento e a derrocada do mal distribuído avanço econômico para os mais pobres. 
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FAR RIDERE E FAR PENSARE: O PRÓLOGO NA COMÉDIA DE 
MAQUIAVEL 

 
Priscila Nogueira da Rocha (UFRJ)1 

 
Resumo:  Sabendo ser o prólogo de suma importância para a compreensão das comédias 
latinas, como as de Plauto e Terêncio, e também as renascentistas, fortemente influenciadas 
pelos autores latinos. Tomando a obra Mandragola, de Maquiavel, objetiva-se mostrar a 
estrutura do prólogo, incluindo elementos latinos, e como a ironia e o riso, nem sempre 
cômico, são chave para uma crítica social que expõe sua decepção com a sociedade florentina.  
 

Palavras-chave: Maquiavel; Teatro; Renascimento; Comédia; Prólogo 

 

Introdução 

Si può? Si può? / Signore, Signori, / scusatemi/ se da 
sol mi presento. / Io sono il Prologo, / poiché in 

scena ancor/ le antiche maschere/ mette 
l’autore;/ in parte el vuol riprendere/ le vecchie 

usanze;/ e a voi di nuovo inviami1  
I Pagliacci, Ruggero Leoncavallo (1892) 

 

 

Desde a Antiguidade Clássica o prólogo é uma seção de notória importância para a 

compreensão e contextualização das comédias, como pode ser observado, por exemplo, 

nas obras dos comediógrafos latinos Plauto e Terêncio, grandes influenciadores do teatro 

do Renascimento. Entretanto, ainda que de importância análoga, as funções e 

características dos prólogos nas peças dos autores supracitados divergem bastante entre 

si: se Plauto apresenta tão somente um resumo da peça a ser representada, Terêncio trazia 

em seus prólogos verdadeiros manifestos pessoais, em muitos casos chegando mesmo a 

desabafar com seu público. Avançando para a Renascença, cujo teatro se nutriu 

fortemente nas obras de Plauto e Terêncio, nos deteremos na obra mais representativa do 

período, escrita por Nicolau Maquiavel (1469-1527) Mandragola (1514-1518) une em 

seu prólogo elementos advindos de ambos os autores latinos, explicando a trama e seus 

personagens, porém não se abstendo de mostrar todo o seu desprazer pela sua situação 

																																																													
1 Podemos, podemos? /Senhoras, Senhores/ perdoem-me - perdoai/ se sozinho me apresento/ Eu sou o 
prólogo/ uma vez que na cena ainda/ as antigas mascaras / porem o autor/ em parte ele deseja retomar / 
velhos costumes/ e a vós novamente me envia. 
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pessoal e seu ressentimento com a sociedade que tanto ajudara em sua função de 

secretário da república. 

Apesar de a comédia, por definição, trazer usualmente uma trama mais leve, 

engraçada e zombeteira, esconde sob essa aparente leveza uma mensagem crítica que 

mostrava um mundo de enganos, idêntico ao seu. O riso não era provocado por traços 

intrinsecamente engraçados dos personagens, que não os traziam em si mesmos, mas na 

exposição direta e quase cruel do seu caráter falho, bem como das falhas humanas em si, 

e da sociedade florentina como um todo. Seria o próprio Maquiavel, em obra posterior 

sobre linguística Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua, de publicação estimada 

entre 1516 e 1518, que viria a definir o conceito de comédia como um espelho da vida 

privada, a ser tratada ridiculamente com termos e temas que produzam o riso e o cômico 

como amálgama entre a linguagem da tradição e a língua pertencente à esfera familiar. 

Retomando o prólogo de A Mandrágora, apesar de frisar a leveza do divertimento e a 

tentativa de sair do cotidiano, Maquiavel traz à tona a interrupção de sua vida política. 

Ao mesmo tempo em que diz que o teatro deve ser leve, incita seu público a prestar 

atenção no conteúdo, pois não dissocia a sua situação política de suas obras. 

 

Prólogo latino 

 

Comum aos modelos latinos, a dramaturgia renascentista também apresenta em 

suas obras um prólogo, uma apresentação da peça dirigida ao publico para pedir silencio, 

indicar onde a cena se desenvolvia ou para fazer um resumo da peça, de maneira a 

informar sobre o que já tinha acontecido e o que aconteceria em diante. 

Para entendermos como o teatro de Maquiavel foi construído, faz-se necessário 

voltar a esses modelos latinos e entender um pouco a diferença entre os prólogos de Plauto 

e Terêncio. 

Os prólogos de Plauto são originais. Além de haver concebido um tipo de prólogo 

que pode ser considerado “didático”, no qual se oferecia ao público um resumo da peça a 

ser representada, eram espirituosos, criando uma cumplicidade entre o autor e o auditório. 

Verifica-se o uso da captatio benevolentiae, aparato de humor muito frequente em suas 

peças. Este recurso é importante na interação entre o prologuista e a plateia. Como o nome 
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indica, dirige-se ao público e espera-se deste a captação de sua disposição e boa vontade, 

auxiliando a entender também quem frequentava suas peças.  

 

E vocês, agora, observem minhas ordens: 
que nenhuma prostituta se sente aqui na frente, [...] 
que os escravos não ocupem o lugar dos homens livres, [...] 
que as amas cuidem das crianças pequenas em casa,  
em vez de trazê-las para verem o espetáculo; assim elas não precisam 
sentir sede, as crianças não morrem de fome 
e não berram aqui, como cabritos desmamados; 
que as senhoras vejam o espetáculo em silêncio, que riam 
silenciosamente,  
e que saibam moderar, aqui, o ruído de suas vozes esganiçadas; que elas 
tagarelem em casa para que, ao menos aqui,  
não irritem os homens como fazem quando estão em casa. 
 (Aululária 632-633, tradução de Cardoso, 2011) 

 

Também no prólogo de Casina é possível perceber, além da interação com a 

plateia, habitual nos prólogos plautinos, as referências ao enredo e o uso da captatio 

benevolentiae, como recurso para chamar a atenção dos espectadores: 

 
Saluere iubeo spectatores optumos, Fidem qui facitis maxumi et uos Fid 
es.[...] Qui utuntur uino uetere sapientis putoEt qui lubenter ueteres 
spectant fabulas.[...]Vos omnes opere magno esse oratos uolo, Benigne 
ut operam detis ad nostrum gregem.[...] Reuortar ad illam puellam 
expositiciam, Quam serui summa ui sibi uxorem expet unt.2 

 

Diferente de Plauto, no entanto, Terêncio, apesar de tão renomado quanto o 

primeiro, muitas vezes precisou se defender, em seus prólogos, de acusações de plágio, e 

também justificar o fracasso da primeira apresentação de Hecyra (A Sogra), na qual o 

público preferiu dar atenção à performance de um equilibrista; uma vez que os jogos 

cênicos (ludi scaenici) muitas vezes competiam com outras formas de entretenimento.  

Uma das críticas a que responde é relacionada à prática da contaminatio, termo 

usado pelo próprio Terêncio para se referir a uma peça que tem seu enredo elaborado a 

partir de duas ou mais peças anteriores, ou seja, que a partir da mistura de elementos de 

																																																													
2 Minha saudação a vós, magnificos espectadores. Vós amais a Boa Fé e a Boa Fé vos ama. […] É sábio, 
vos digo, quem aprecia o velho vinho, e também quem vai assitir de boa vontade as comédias antigas. […] 
E agora uma oração. Vos recomendo: concedeis sua benévola atenção a nossa companhia […] retornemos 
à nossa bastarda, porque os dois escravos brigam, ansiosos por desposá-la. (Tradução nossa) 
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obras existentes forma um novo enredo. A acusação que sofria era a de que “não se deve 

contaminar fábulas”, fato que não nega, nem se arrepende, e afirma que fará isso de novo 

– ele tem o exemplo de bons poetas, e julga ser lícito fazer o que faziam. Assim se baseia 

em uma tradição já constituída em alguma medida e que conta com nomes como Ênio, 

Névio e Plauto: 

 
contaminari non decere fabulas. 
faciuntne intellegendo ut nil intellegant?  
qui quom hunc accusant, Naevium Plautum Ennium 
accusant quos hic noster auctores habet,  
quorum aemulari exoptat neglegentiam  
potius quam istorum obscuram diligentiam. 
dehinc ut quiescant porro moneo et desinant 
male dicere, malefacta ne noscant sua3 (Andria, 16-21) 

 

Verifica-se também que era acusado de plágio, como em Adelphos e Eunuchus, e 

se justifica explicando que retirava seus enredos de Menandro (342 a.C. - 291 a.C.) e não 

de seus contemporâneos, e que seu erro era não ter conhecimento das peças em latim. 

Com isso, informa em seus prólogos de qual peça grega se aproveitava. Em Andria 

observa-se o aproveitamento destes modelos gregos:  

 

Menander fecit Andriam et Perinthiam. 
qui utramvis recte norit ambas noverit: 
non ita dissimili sunt argumento, sed tamen 
dissimili oratione sunt factae ac stilo. 
quae convenere in Andriam ex Perinthia 
fatetur transtulisse atque usum pro suis4 (Andria, 13-14) 

 

Prólogo em Maquiavel 

 

Maquiavel, ao escrever sua comédia, traz consigo características presentes nos dois 

autores. Em estudos recentes sobre a obra, Martelli verifica que o prólogo de Mandragola 

																																																													
3 […] a gente malévola reprova, argumentando que não se deve contaminar peças. E acaso não mostram 
assim, se fazendo de entendidos, que não entendem nada? Pois quando o acusam é a Névio, Plauto, Ênio a 
quem acusam, pois a esses nossos autores agradava contaminar peças. E o poeta prefere imitar o jeito 
despreocupado deles do que o preciosismo obscuro dessa gente. Aconselho a ele que de agora em diante se 
deixe estar e pare de fazer calúnias para que seus erros não se tornem públicos. (Tradução nossa) 
4 Menandro escreveu A garota de Andros e a A garota de Perinto. Quem quer que conheça bem qualquer 
uma delas não é em nada diferente, embora sejam diferentes em linguagem e estilo. O poeta admite que 
tudo o que ele julgou conveniente foi transferido de A garota de Perinto para a A garota de Andros e tomado 
para uso próprio. (Tradução nossa) 
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não seria o resultado de uma composição unitária, mas de dois prólogos, onde o primeiro 

seria considerado as últimas cinco estrofes, e o segundo, adicionado posteriormente com 

as 3 primeiras estrofes. Essa suspeita vem do fato de a descrição dos personagens ser feita 

duas vezes nesse prólogo: 

 

• 1ª parte: a casa é de um doutor…, conhecereis depois pelo traje de um frade, qual 

prior ou abade mora no templo que está localizado em frente... Um jovem, 

Callimaco Guadagni, vindo agora de Paris, mora lá, naquela porta à esquerda. 

Uma jovem prudente foi por ele muito amada, e por conta disso enganada. 

(Prólogo) 

• 2ª parte: Um amante mesquinho, um doutor pouco astuto, um frei de má vida, 

um parasita, fértil de malícia, serão neste dia o vosso passatempo. (Prólogo) 

 

Por essa visão, a frase inicial da obra passaria a ser “La favola Mandragola si 

chiama”5 (4ª estrofe)”, tradução de um hemistíquio de Terêncio Hecyra est huic nomen 

fabulae): “La suocera la favola si chiama”6, começando assim a obra Hecyra, de 

Terêncio, que curiosamente também apresentava dois prólogos. Ainda segundo Martelli, 

a segunda parte do prólogo é um espaço autobiográfico, com tom pessoal, que Maquiavel 

usa para responder, nos anos em que era secretário, a algumas críticas de seus inimigos. 

Acrescenta ainda que existe uma crítica aos aristocratas que não aceitavam seu projeto de 

reformar a milícia. Para outros críticos, dentre eles De Sanctis, este trecho é um lamento, 

um ataque de Maquiavel contra a Fortuna sofrida. Se já no início do prólogo Maquiavel 

se utiliza da captatio benevolentiae  “Iddio vi salvi, benigni auditori”7, e ao fim faz um 

pedido de silêncio “Se voi seguite di non far romori, noi vogliàn che s’intenda un nuovo 

caso in questa terra nato”8 , também neste trecho é possível identificar novamente o uso 

do mesmo recurso, no qual o autor se dirige ao público se desculpando caso a comédia 

não lhes agradasse, porém passa o tempo a reclamar de sua condição. Stoppelli (2006) 

vislumbra aqui uma alusão a seu confinamento e ao ócio político forçado depois do 

retorno dos Médici em 1512. Trata ainda sobre o tema da maledicência. Para Maquiavel, 

																																																													
5“A fábula Mandrágora se chama” 
6“A Sogra a fábula se chama” 
7 “Que Deus vos salve, ouvintes benignos” 
8 “Se guardando silêncio vós seguirdes, podereis conhecer novo caso surgido nesta terra” 
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a tendência do homem é aquela de falar mal, criticar cada coisa, seja por inveja ou 

estupidez.  

Este acréscimo ao prólogo inicial teria ocorrido por solicitação de Guicciardini, 

devido ao fato de acreditar não ser o texto original adaptado aos espectadores, e visa com 

a modificação que se fizesse mais compreensível ao público, e não somente falasse de si 

e seus problemas9. 

O que se pode inferir é que o primeiro prólogo se aproximava mais das 

características terencianas, e que ao precisar criar o segundo, preferiu a estrutura de 

Plauto, talvez por permitir uma linguagem mais simples, buscando estabelecer um 

diálogo com o público.  

A versão final do prólogo lembra a estrutura dos presentes nas comédias plautinas, 

na qual um personagem fora da peça (chamado de pregoeiro, e que normalmente 

representava um alter-ego do próprio autor) se direciona ao público (benignos ouvintes), 

ambientando-o sobre a trama e explicando a cenografia. Ao apresentar o protagonista, se 

dirige particularmente ao público feminino, uma vez que estão sujeitas a apaixonar-se 

mais facilmente (como ouvireis e eu gostaria que vós fôsseis enganadas como ela),  

Estruturalmente, o prólogo é constituído por 8 estrofes: a primeira convida o 

público a escutar a comédia com atenção e sem fazer barulho, apresenta o cenário e as 

mudanças de cenografia. Localiza a obra em Florença, mesma cidade do público, e não 

em Roma ou Pisa: “Vedete l’apparato, | qual or vi si dimostra: | quest’è Firenze vostra, 

| un’altra volta sarà Roma o Pisa10, | cosa da smascellarsi delle risa” “Observem o 

cenário, tal como se apresenta: Esta é a vossa Florença, em outra oportunidade será Roma 

ou Pisa, e a coisa é de se morrer de rir” 

A segunda estrofe apresenta a casa de Nicia, especialista nos livros de Boécio, e a 

Via dell’Amore, onde a ação se dará. Apresenta também um frei dominicano, 

denominação possivelmente escolhida porque na rua supracitada existia a sede dos 

dominicanos. Representar a Igreja (enquanto instituição, e não a religiosidade em si) no 

palco é uma inovação na história do teatro, e já aqui aparece uma das primeiras troças do 

autor, antecipando o tom de escárnio que permearia a obra, quando informa que Nicia 

																																																													
9Vide, como referência, Lettera a Guicciardini – 17/08/1525, carta enviada pelo autor. 
10Como acontece nas obras de Strozzi La commedia in versi e la Pisana. Contudo, não há comprovação da 
hipótese de que a escolha destas cidades tenha sido influenciada por essas obras. A escolha de Pisa pode 
ter se dado meramente como um facilitador da rima. 
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aprendeu muito das leis lendo o filósofo Boezio, se utilizando, porém de uma corruptela 

de seu nome (Buezio), para inserir a palavra bue (boi), animal chifrudo, em referência a 

traição que Lucrezia lhe infligiria mais adiante no texto:  “la casa è d’un dottore\che 

’mparò in sul Buezio legge assai”  “A casa é de um doutor que aprendeu em Buezio sobre 

muitas leis”. 

Na terceira estrofe é apresentado Callimaco, suposto protagonista da obra, jovem 

que vem de Paris, que mora na casa com a porta à esquerda da rua. É apresentada também 

Lucrezia, jovem amada loucamente por ele e que mais tarde seria conquistada por um 

engano. “Costui, buon compagno fra tutti gli altri, porta nell’aspetto e nelle vesti l’onor 

e il pregio della gentilezza” - “Ele, bom companheiro entre todos os outros, traz no 

aspecto e nas vestes a honra e o mérito da gentileza”. “La favola Mandragola si chiama: 

voi vedrete la causa nel recitarla, come io prevedo” -  A gentileza substitui a cortesia que 

caracterizou a cultura das cortes na alta idade média, apresentando então a figura do 

homem gentil. 

A quarta estrofe começa com uma forma tipicamente terenciana, nomeando a obra: 

“A fábula se chama Mandragola: vós vereis o porquê na representação, como eu 

imagino”. Entretanto, percebe-se aqui, além da simples apresentação do nome (e da 

referência a seu mestre, Terêncio), uma insinuação que vem plantada antes do início da 

história propriamente dita, chamando a atenção do espectador para uma segunda camada 

oculta pela fábula simples e popularesca, e é esta camada que conterá a substância do 

discurso crítico de Maquiavel à sociedade, demonstrando, por trás do verniz visível, todo 

o pessimismo e amargura do autor. Esta ótica permite entender a dupla natureza dos 

personagens, que dão vida a uma tragédia encoberta por uma comédia. Aqui o autor usa 

uma modéstia poética pedindo a benevolência de seu público: “Il compositore non è di 

molta fama” “O autor não desfruta de muita fama”, quase que para justificar sua estreia 

como comediógrafo, pois poderia não ser conhecido na escrita cômica, embora houvesse 

atuado por muito tempo na vida política de Florença. 

Sobre isso, Larivaille (1988, p. 147) propõe que: 

 
[...] analisar Maquiavel sem a preocupação com a coerência, a qual, 
malgrado as aparências em contrário, constitui a base de sua meditação 
política, atenua singularmente seu oportunismo de homem pobre, e de 
acordo com sua própria confissão, inepto para qualquer outra atividade 
além da política, não permitindo obter uma compreensão exata do lugar 
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privilegiado que ele atribui ao intelectual na hierarquia dos méritos 
humanos [...] 

 

Ou seja, apesar de notável por seus escritos políticos, Maquiavel não se via como 

um autor literário de prestígio. Ainda neste tópico, para alguns outros autores, 

notadamente Ridolfi, o enfoque difere, e defendem que o “não ter muita fama” refletiria 

o ressentimento exposto em uma carta enviada por Maquiavel em 1517, na qual ele 

escreve sobre Orlando Furioso, elogiando a obra, mas magoado pelo fato de Ariosto não 

o ter citado como outros tenham sido. A teoria mais aceita, contudo, é a de que o autor se 

utiliza de um artifício da retórica muito comum aos prólogos do período, de demonstrar 

uma falsa modéstia. O autor também diminui a importância da sua obra, oferecendo vinho 

a todos que não gostem de seu texto: “se voi non ridete, egli è contento di pagarvi il vino” 

(p. 8) “se não rirdes, ele ficará contente de vos pagar o vinho”, recurso também usado por 

Plauto. A seguir, Maquiavel apresenta seus personagens, que já deixando clara a sua dupla 

natureza, elencados em uma sequência segundo a função cômica de cada um: “un'amante 

meschino, un dottor poco astuto, un frate mal vissuto, un parassito di malizia il cucco” 

“um amante mesquinho, um doutor pouco astuto, um frei de má vida, um parasita cheio 

de malícia”. Uma novidade em relação ao modelo clássico é este personagem que, sem 

preconceitos, é esperto, e é o condutor de toda a obra para que cada um consiga obter o 

que deseja, não tendo ele mesmo, a priori, nenhum ganho tangível, exceto talvez a 

satisfação pelo divertimento da manipulação, ou pela subversão das convenções sociais. 

A quinta, sexta e sétima estrofes constituem uma digressão do autor. Maquiavel 

introduz uma referência amarga, que traz à tona a interrupção de sua vida política: “perché 

altrove non vi è luogo dove possa voltare il viso, perché gli è stato vietato di mostrare 

con altre imprese altra virtù, non essendoci premio alle fatiche sue” “pois não pode voltar 

seu rosto a outra parte, vedado que lhe foi o talento mostrar em outros atos e outras 

virtudes, não sendo reconhecido nenhum mérito às suas obras”, ou seja, fingindo se 

desculpar, o autor demonstra que seus interesses estão em outro lugar, ligados a carreira 

política que neste momento é proibido de exercer, e deixa bem claro que está ciente de 

possíveis calúnias, deixando uma ameaça velada: “io l’ammonisco, e dico a questo tale 

che sa dir male anch’egli “eu o informo, e digo a esta pessoa que ele também sabe ser 

maledicente”. Fala também da perda de valores morais do povo florentino, inclinação a 

maledicência, falsidade, hipocrisia, querendo retirar o véu de seus compatriotas. Acredita 
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que deve ir contra a malvadeza dos invejosos e dos incapazes, bem como da má sorte. 

Entende-se aqui que o público assistirá uma fábula amarga, que trará o divertimento, mas 

também pontos de reflexão, como na passagem: “egli non stima persona benché faccia 

inchini a colui, che può portare miglior mantello che lui” – “ele não estima ninguém 

ainda que se ajoelhe para ele, que possa trazer um manto melhor que o dele”, na qual o 

autor explica que não estima ninguém, mesmo que seja obrigado a ajoelhar-se diante de 

quem seja mais rico do que ele. Muitas são as referências que o autor apresenta de suas 

intolerâncias, e que o empurram a maldizer – dir male – reivindicando para si o direito de 

fazê-lo, de se mostrar mordaz e cáustico não somente por seus personagens, mas pela 

realidade florentina de onde esses personagens vêm, e que seria conhecida do seu público. 

Na oitava e última estrofe o autor procura voltar a atenção do público para a obra 

propriamente dita, mostrando o início da peça com a saída de Callimaco e seu servo, Siro, 

de casa. Já no primeiro ato o espectador será apresentado ao objetivo da comédia e ao 

prologuista. Antes de sair, ainda provoca seu público, lhes dizendo para prestar atenção e 

não perturbar, pois não haverá outras explicações: “Callimaco esce fuori sulla scena e ha 

con sé Siro (i due entrano in scena), suo servitore, e dirà l’ordine di tutto. Stia ciascuno 

attento e per ora non aspettatevi altre spiegazioni” –  “Callimaco aparece na cena e traz 

consigo Siro, seu servo, e dirá sobre toda a história. Cada um de vocês fique atento e não 

espereis outras explicações agora”. 

 

Considerações finais 

 

Em suma, no prólogo Maquiavel traz à tona a interrupção de sua vida política, 

apesar de mostrar a leveza do divertimento e a tentativa de sair do cotidiano. Ao mesmo 

tempo em que diz que o teatro deve ser leve, incita seu público a prestar atenção no 

conteúdo, pois não perde de vista a sua situação política. Ao fingir se desculpar, o autor 

demonstra que seus interesses estão em outro lugar, ligados à carreira política que neste 

momento é proibido de exercer, com isso mostra suas capacidades em outras áreas, com 

o uso do teatro, mostrando seu pensamento político sem chamar a atenção da censura 

exercida pelas estruturas de poder, e deixa bem claro que está ciente de possíveis calúnias, 

deixando uma ameaça velada ao afirmar que “eu o informo, e digo a esta pessoa que ele 

também sabe ser maledicente”: Fala-se da perda de valores morais do povo florentino, 
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inclinação à maledicência, falsidade, hipocrisia, querendo retirar o véu de seus 

compatriotas. Deve ir contra a maldade dos invejosos e incapazes, bem como da má sorte.  

Apesar de encontrarmos muito da estrutura terenciana em sua comédia, é 

importante destacar também as diversas similitudes com os prólogos plautinos, como o 

uso do recurso captatio benevolentia, e o convite ao silêncio. Outra característica 

diretamente herdada de Plauto é a busca de identidade local, com o uso do termo nato, 

reforçando sua identidade enquanto cidadão florentino, e também fazendo questão de 

destacar e diferenciar sua cidade natal perante as outras. Nem tudo, porém é herdado de 

forma tão direta: a apresentação dos personagens, por exemplo, já busca a diferenciação 

em relação ao padrão clássico, fazendo questão de atribuir uma característica negativa, 

seja mesquinho, pouco astuto ou corrupto, a cada um dos arquétipos clássicos presentes 

na obra (amante, doutor, frade, etc.).  

Porém, muito mais do que uma obra meramente derivativa, foi o caráter inovador 

de Mandragola que garantiu sua atemporalidade. Através de um humor calcado na ironia 

e em um riso quase nervoso, o prólogo da obra já fornece ao espectador um vislumbre do 

tom que a peça terá. Comentários mordazes e ácidos, porém sem provocar o riso fácil e 

descompromissado, uma vez que há sempre certa malícia em seu discurso, acusações 

veladas a uma sociedade que lhe virara as costas, e é esse ressentimento que serviu de 

força motriz para que Maquiavel, encoberto pela máscara da comédia, pudesse expor sem 

piedade as mazelas de seus personagens, espelhos que são das figuras de poder que 

haviam lhe afastado de seu amor maior, que era a vida política florentina, sem contudo se 

expor a novos revezes que a crítica aberta certamente lhe teria imposto. 
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O PROCESSO DE REDUÇÃO ESTRUTURAL DO PATRIMONIALISMO 

DURANTE O SEGUNDO REINADO NOS CONTOS “TEORIA DO 

MEDALHÃO” E “FULANO”, DE MACHADO DE ASSIS 

 

Rafael Lucas Santos da Silva (UEM)1 

 

Resumo: Com base nas reflexões analíticas de Antonio Candido (1918-2017), especialmente no 

que se refere ao processo a que ele denominou de redução estrutural, procurou-se construir uma 

análise para demonstrar como a coerência interna das narrativas dos contos “Teoria do 

medalhão” (1882) e “Fulano” (1884), de Machado de Assis (1839-1908), são constituídas a 

partir da redução estrutural do Estado patrimonialista e do estamento-burocrático, conforme 

estudados por Raymundo Faoro (1925-2003) no livro “Os Donos do Poder”. 

Palavras-chave: Literatura Brasileira; Machado de Assis; Redução Estrutural; Patrimonialismo 

no Segundo Reinado.  

 

Alguns pressupostos 

Escritor durante cinco decênios, Joaquim Maria Machado de Assis (1839- 

1908) foi arguto em expor e refletir os meandros da história social e política do II 

Reinado (1840-1889), cifrando em sua obra literária interesses escusos de 

proprietários, manipulações políticas, preconceitos e mazelas do conjunto da vida 

brasileira em variados aspectos de seus conflitos históricos. Desde o início de sua 

carreira, Machado de Assis considerou de extrema importância que os escritores 

estivessem atentos aos acontecimentos políticos de sua sociedade, como consta em 

crítica de 1858: “a literatura não pode ser perfeitamente um culto, um dogma 

intelectual, e o literato não pode aspirar a uma existência independente, mas sim tornar-

se um homem social [...]” (MACHADO DE ASSIS, 1994, p. 787-788). 

No que tange especificamente à história política, Gledson (1991) considera que é 

um tópico que ficou a desejar ao longo da recepção crítica da obra machadiana, visto 

que poucos foram os críticos que decidiram se aprofundar nessa relação. 

A respeito do repertório político das ficções machadianas, Gledson (1991) 

assinalou que o interesse do autor de A mão e a luva pela política nunca foi negado 

pelos seus críticos, “mas com bastante frequência esse interesse tem sido encarado 

como acidental e negativo, revelado em histórias e incidentes isolados, ou nos 
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romances, em personalidades individuais que são objeto de sátira” (GLEDSON, 

1991, p. 86).  

Tal enunciado estimulou a produção deste estudo, pois Gledson (1991) 

evidenciava a ainda atual necessidade de relacionar a obra ficcional machadiana 

com a história política brasileira. A questão que se impôs foi, obviamente, qual 

aspecto político? Pelo fato de acreditarmos na utilidade heurística dos estudos do 

jurista Raymundo Faoro (1925-2003) para explicar boa parte dos conflitos 

políticos, econômicos e sociais ocorridos durante o II Reinado (embora seus 

conceitos e análises não esgotem essa realidade social), nos propomos, portanto, a 

ampliar o diálogo entre a produção literária machadiana de contos e a cultura 

política patrimonialista do II Reinado (1840-1889), tendo por base as categorias de 

dominação política, Estado patrimonial e estamento-burocrático, conforme 

utilizadas por Faoro na obra Os donos do poder: formação do patronato político 

brasileiro (1984). 

Por conseguinte, a rigor, o desdobramento de nossa análise surgiu, em 

grande medida, por termos eleito como paradigma metodológico a proposta de 

Candido a respeito da redução estrutural:  

 

Na verdade, o que interessa à analise literária é saber qual a função 

exercida pela realidade social historicamente localizada para constituir 

a estrutura da obra — isto é, um fenômeno que se poderia chamar de 

formalização ou redução estrutural dos dados externos (CANDIDO, 

1993, p. 33, grifo nosso). 

 

 Dessa maneira, a nossa hipótese de leitura é de que a coerência interna da 

narrativa dos contos Teoria do medalhão (1882) e Fulano (1884) é constituída a 

partir da redução estrutural da cultura política patrimonialista presente durante o 

II Reinado. Esse período do II Reinado, compreendido entre 1840 e 1889, é investigado 

detalhadamente por Raymundo Faoro em três capítulos de Os donos do poder, 

respectivamente O sistema político do Segundo Reinado, A direção da economia no 

Segundo Reinado e O renascimento liberal e a República.  

 

Os engodos da base estrutural do Estado patrimonialista e do quadro 

administrativo estamental-burocrático 
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Ao utilizar o conceito de “patrimonialismo” na análise da formação 

histórico-política do Brasil, Faoro (1984) reduziu o papel do senhoreado rural, pois 

considerava que é o estamento-burocrático que dirige a sociedade, a partir das 

funções institucionalizadas. Assim, a publicação de Os Donos do poder aprofundou 

o debate das ciências sociais a respeito das relações entre sociedade civil e Estado 

e da presença da lógica privada na esfera pública. 

Com efeito, o ponto nodal de sua interpretação consistiu em demonstrar 

que uma particularidade do trajeto histórico da nação brasileira é que o Estado e 

sua estrutura de poder não correspondem nem representam a sociedade por estar 

alicerçado na forma de dominação patrimonial, caracterizada pela presença de um 

estamento-burocrático cujo eixo de poder está no controle da minoria dirigente do 

sistema político-administrativo das funções institucionais, concretizando um 

comportamento cada vez mais distante de uma burocracia de tipo racional-legal. 

Conforme Faoro, somente o capitalismo politicamente orientado é 

“compatível com a organização política estamental, sempre gradativamente 

burocrática, ajusta a si o direito, limita a ideologia econômica, expande-se em 

monopólios, privilégios e concessões” (FAORO, 1984, p. 67). A configuração do 

estamento afasta-se, pois, da absorção do poder pela economia, e até opõe-se 

insistentemente contra a incolumidade das liberdades do comércio, pelo 

aprisionamento das atividades econômicas, devido a acentuar, cada vez mais que 

possível, o papel interventor e diretor do Estado: 

 
O patrimonialismo, organização política básica, fecha-se sobre si 

próprio com o estamento, de caráter marcadamente burocrático. 

Burocracia não no sentido moderno, como aparelhamento 

racional, mas da apropriação do cargo — o cargo carregado de 

poder próprio, articulado com o príncipe, sem a anulação da 

esfera própria da competência. (FAORO, 1984, p. 84). 

  

Assim, esse ingresso no estamento ocorre, principalmente, a partir do cargo 

público, posto que este congrega, reúne e domina a economia. Como muito bem 

percebeu Faoro (1984), no século XIX se instaurou uma "apaixonada caça ao emprego 

público" (FAORO, 1984, p. 390), o que é, com efeito, "a primeira consequência, a mais 

visível, da ordem burocrática, aristocrática no ápice" (FAORO, 1984, p. 390), do 

estamento. Significativamente para Faoro (1984) o cargo público equivale-se ao poder 
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da honra social, uma vez que o cargo público nobilita, "oferece o poder e a glória, só ele 

eleva, branqueia e decora o nome" (FAORO, 1984, p. 390). 

 

O arguto esforço de Machado de Assis em problematizar a cultura política do 

II Reinado 

Ambos os contos que compõe o corpus de análise do presente trabalho foram 

publicados no decênio de 1880. Teoria do medalhão pertence à coletânea 

intitulada Papéis avulsos, que foi publicada em 1882, enquanto o conto Fulano 

pertence à coletânea Histórias sem data, de 1884. Partimos do pressuposto de que 

o universo imaginário dos contos possui uma organicidade, com visões de mundo 

que apontam para horizontes análogos, cuja ressonância intertextual pauta-se no 

desejo da conquista do prestígio sociopolítico. 

Ambos os contos possuem uma ação unívoca. Teoria do medalhão consiste 

em um diálogo entre um pai e seu filho, esta última personagem é conhecida como 

Janjão, enquanto o pai não é nomeado nenhuma vez ao decorrer do diálogo; 

enquanto Fulano focaliza a abertura do testamento de seu protagonista, Fulano 

Beltrão, a partir da perspectiva de um amigo, não nomeado, que vai em direção ao 

juízo da provedoria. A questão nevrálgica do primeiro é, a rigor, a intenção do pai 

que, ao dialogar com o seu filho Janjão, o ensina a teoria para exercer o ofício de 

medalhão. A teoria exposta pelo pai consiste, pois, em estratégias e perspectivas de 

ação para que o percurso trilhado pelo filho na vida pública lhe possibilite a 

conquista de prestígio e ascensão social, culminando em grande notabilidade 

pública. Ser medalhão será, justamente, alcançar uma prestigiosa notabilidade 

pública, que fará o filho Janjão se levantar “acima da obscuridade comum” 

(MACHADO DE ASSIS, 1994, p. 288). Depreende-se do discurso do pai o que Faoro 

(2001) considerou “o temor da obscuridade, o abismo da obscuridade um dos 

motivos-chave de Machado” (FAORO, 2001, p. 542) para construção de suas 

personagens. Por sua vez, no conto Fulano, temos a exposição pelo narrador de como o 

protagonista, Fulano Beltrão, conquistou prestígio sociopolítico durante 

o período de 1863 a 1884 devido às relações pessoais, com intimidade em diferentes 

círculos sociais, o que só pôde ocorrer em uma sociedade estamental 

que se baseia em honras sociais. 
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O narrador revela que, antes do ano de 1863, Fulano Beltrão ainda não 

possuía prestígio sociopolítico: 

 
Porque até então era um homem muito metido consigo, reservado, 

morando no caminho do Jardim Botânico, para onde ia de ônibus ou 

de mula. Tinha a mulher e o filho vivos, a filha solteira, com treze 

anos. Foi nesse ano que ele começou a ocupar-se com outras 

coisas, além da família, revelando um espírito universal e generoso. 

(MACHADO DE ASSIS, 1994, p. 436). 

 

A data de ruptura de comportamento também é importante. De fato, 

Caldeira (1999) expõe que exatamente no auge do II Reinado, no decênio de 1850, 

“tornou-se objetivo da política econômica impedir a capitalização do mercado 

livre. Para isso, foi necessário estatizar o sistema financeiro e aumentar o gasto 

público” (CALDEIRA, 1999, p. 385). Tal incidência corrobora a base estrutural do 

Estado patrimonialista advogado por Faoro (1984) e, ainda por cima, nos faz 

concluir que foi por essa frustração que Fulano Beltrano decidiu mudar de 

comportamento. 

De igual modo, é importante a menção às datas no conto Teoria do medalhão. 

Após o término do jantar, o pai em efusiva alegria pela comemoração da 

maioridade de seu filho Janjão evoca a partilha do tempo transcorrido até esse dia: 

“Há vinte e um anos, no dia 5 de agosto de 1854, vinhas tu à luz, um pirralho de 

nada, e está homem, longos bigodes, alguns namoros...” (MACHADO DE ASSIS, 

1994, p. 288). Assim, adquirimos conhecimento da marcação histórica do conto, 

pois se Janjão comemora 21 anos, significa que este diálogo entre ambos se faz no 

ano de 1876.  

O decênio em que Janjão veio à luz é o mesmo em que a interpretação 

histórico-sociológica de Faoro (1984) constatou ocorrer o auge da centralização 

imperial das atividades político-administrativas. É, pois, ao fim do decênio de 1850 

em que a política dá as mãos ao dinheiro, permitindo que o patrimonialismo e o 

estamento atinjam o clímax, com a centralização, o monarquismo sem 

contestações, a sociedade dominada pelo Estado, uma vez que: 

 
A intervenção do governo não se circunscreve às finanças e ao crédito. 

Ao contrário, desse centro ela se irradia sobre todas as atividades, 

comerciais, industriais e de melhoramentos públicos. O Estado 
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autoriza o funcionamento das sociedades anônimas, 

contrata com os bancos, outorga privilégios, concede estradas de ferro 

e portos, assegura fornecimentos e garante juros. (FAORO, 1984, p. 

434). 

 

Por aí começamos a notar como o Estado patrimonial e estamental-burocrático 

pode ser compreendido na própria análise imanente dos contos Teoria do medalhão e 

Fulano. O pai de Janjão possui experiências pautadas em observações empíricas, o que 

significa que a falta de qualquer menção a serviços no mercado em seus conselhos, para 

o filho alçar-se acima da obscuridade, está intimamente atrelada à manifestação social 

do decênio de 1850, cuja importância é a expansão do poder no quadro de atribuições 

concentradas no estamento. Faoro (1984) alega que a partir desse decênio 

aumenta rigorosamente a oposição do Estado contra a liberdade do indivíduo e a 

liberdade das atividades econômicas. Um dos resultados dessa centralização 

governamental consiste no fato de que “os talentosos, cobiçosos do mando, se 

engastam na máquina política, trocando a agricultura e o comércio, a aventura 

industrial, pelo emprego público, que dá a glória e o poder” (FAORO, 1984, 329). 

Fulano Beltrão começa a frequentar a sociedade, a deixar de ser um casmurro, a 

deixar de ser um bicho do mato. Realmente, o narrador revela que: 

 
No fim de três anos, ou menos, entrara o meu amigo nas cogitações 

públicas; o nome dele era lembrado, mesmo quando nenhum sucesso 

recente vinha sugeri-lo, e não só lembrado como adjetivado. Já se lhe 

notava a ausência em alguns lugares. Já o iam buscar para outros. 

(MACHADO DE ASSIS, 1994, p. 438). 

 

Ingressando-se cada vez mais no estamento, e assim se elevando na 

hierarquia, Fulano Beltrão decidiu até participar da política, tentando obter o cargo 

de Deputado. Muito curioso é o fato narrado sobre essa decisão. Vejam como 

Fulano Beltrão incorporou a ideologia da moralidade pessoal: 

 
Foi em março ou abril de 1868 que ele declarou aderir à situação, não 

à socapa, mas estrepitosamente [...]. Viu-se na câmara vibrando um 

aparte, ou inclinado sobre a balaústra, em conversa com o presidente 

do conselho, que sorria para ele, numa intimidade grave de governo. E 

aí é que a galeria, na exata acepção do termo, tinha de o contemplar. 

(MACHADO DE ASSIS, 1994, p. 269). 
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Assim, a dinâmica patrimonial exacerbou práticas clientelares, que 

fortaleciam e reproduziam as ligações sociais e econômicas no exercício de cargos 

técnicos ligados à estrutura burocrática do Estado. 

Finalmente, temos a abertura e leitura do testamento de Fulano Beltrão. 

Com um cerimonial muito bonito, é lido que Fulano Beltrão deixa alguns nomes de 

amigos como legados de herança, além da filha, algumas caridades, e 

principalmente deixa dinheiro: 

 
Para servir de começo a uma subscrição pública destinada a erigir uma 

estátua a Pedro Álvares Cabral. “Cabral, diz ali o testamento, não 

pode ser olvidado dos brasileiros, foi o precursor do nosso império”. 

Recomenda que a estátua seja de bronze, com quatro 

medalhões no pedestal, a saber, o retrato do bispo Coutinho, 

presidente da constituinte, o de Gonzaga, chefe da conjuração mineira, 

e o de dois cidadãos da presente geração “notáveis por seu patriotismo 

e liberalidade” à escolha da comissão, que ele mesmo nomeou para 

levar a empresa a cabo. (MACHADO DE ASSIS, 1994, p. 440). 

 

O conto termina com o narrador declarando que o justo seria que figurasse 

num dos medalhões do pedestal da estátua o retrato de Fulano Beltrão. Vê-se, em 

princípio, o enorme prestígio especial no modo como o narrador trata Fulano 

Beltrão. Além disso, todavia, o leitor mais astucioso se indagará: afinal como Fulano 

Beltrão não será um dos retratos no medalhão se foi ele mesmo que nomeou a 

comissão pala levar a cabo a realização da estátua? Ainda por cima: se é uma 

sociedade permeada pelo sistema de relações pessoais, é claro que esta nomeação 

é uma patronagem, e que, portanto, ficaram em débito com Fulano Beltrão, 

escolhendo-o obviamente para ser um medalhão. Pois “os medalhões, as pessoas, 

não foram feitos para essas leis que igualam e tornam os indivíduos meros 

recipientes, sem história, relações pessoais” (DAMATTA, 1997, p. 236). Vale notar 

que não se trata de um êxito econômico, levando-nos a inferir que o Estado 

patrimonialista e o estamento-burocrático são o princípio organizativo da 

estrutura do conto. Campante (2003) expõe que para Faoro o estamento-burocrático tem 

origem no patrimonialismo e reforça-o; o autor esclarece de forma 

iluminadora essa camada organizada que para Faoro se define politicamente por 

suas relações com o Estado: 
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O instrumento de poder do estamento é o controle patrimonialista do 

Estado, traduzido em um Estado centralizador e administrado em prol 

da camada político-social que lhe infunde vida. Imbuído de uma 

racionalidade pré-moderna, o patrimonialismo é intrinsecamente 

personalista, tendendo a desprezar a distinção entre as esferas pública 

e privada. Em uma sociedade patrimonialista, em que o particularismo 

e o poder pessoal reinam, o favoritismo é o meio por excelência de 

ascensão social, e o sistema jurídico, lato sensu, englobando o direito 

expresso e o direito aplicado, costuma exprimir e veicular o poder 

particular e o privilégio, em detrimento da universalidade e da 

igualdade formal-legal. O distanciamento do Estado dos interesses da 

nação reflete o distanciamento do estamento dos interesses do restante 

da sociedade. (CAMPANTE, 2003, p. 151-155). 

 

Acreditamos que o comportamento humano subjacente aos conselhos do 

pai de Janjão e ao próprio comportamento de Fulano Beltrão representam a lógica 

do processo histórico-social do perfil patrimonial e estamental-burocrático da 

sociedade brasileira. Como vimos, para os personagens dos dois contos, o feliz 

gozo de uma futura existência em que se possui notabilidade pública está, sem 

dúvida, subordinada à estrutura burocrática do Estado. É conhecida a presença da 

distribuição de privilégios e favores governamentais no Estado brasileiro, de modo que 

posições e cargos são indistintamente explorados a fim de se extrair benesses pessoais. 

 O processo de ingresso nessa cultura política patrimonialista é delineada pelos 

contos Teoria do medalhão e Fulano. A necessidade de não refletir, de não cultivar 

ideias próprias, é tão importante nos contos, que Janjão e Fulano Beltrão precisam estar 

profundamente inclinados a adaptarem-se às condutas fixadas normativamente pela 

sociedade. A significação da estratégia de autopublicidade é, primeiramente, a 

excepcional condição de criar uma persona social, permitindo que o nome de Janjão 

e Fulano Beltrão penetre em grupos distintos da sociedade, acarretando em 

referência, que num processo evolutivo fará que sempre seja lembrado nos 

diálogos cotidianos. Vimos que o estamento conjuga valores e convenções homogêneas, 

e quem pretende nele ingressar precisa modelar os próprios ideais ao dele, com estrita 

submissão. Assim sendo, endossamos o fato de que a necessidade de Janjão e 

Fulano Beltrão coordenarem a própria conduta pelos valores da opinião pública 

está fundada na lógica da honra social do estamento brasileiro, e que assim ocorre 

a redução estrutural destes processos histórico-sociais para estruturar a coerência 

interna dos contos Teoria do medalhão e Fulano. 
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Faoro (1984) alega que por esse fato do Estado estar acima da sociedade, 

ele possui completamente o controle popular; e assim o estamento, como camada 

dirigente, impõe aos indivíduos suas decisões políticas, seus valores. Com isso, 

“incorpora as gerações necessárias ao seu serviço, valorizando pedagógica e 

autoritariamente a reserva para seus quadros, cooptando-os, com a marca de seu 

cunho tradicional” (Faoro, 1984, p. 743). Os personagens Janjão e Fulano Beltrão 

são esses indivíduos cooptados pelo estamento. Todo o esforço deles é, na 

realidade, a tentativa de demonstrar que possui esses mesmos valores e estilo de 

vida que lhe são fixados pelo estamento, a fim de angariar um cargo público, posto 

que “o cargo público, a velha realidade do estamento, será o único foco do poder, 

poder que dá prestígio, enobrece, propicia e legitima a riqueza” (FAORO, 1984, p. 

310). 

Daí poder-se concluir que ambos os contos permitem visualizar um estilo 

político em que o poder é arbitrário, originado por uma tradição que trata a coisa 

pública como privada, dificultando boas relações a nível entre Estado e sociedade, 

por estabelecer uma cultura política patrimonialista que persiste em favorecer as 

relações pessoais. 

 

“Questão prenhe de questões, que nos levariam longe...” 

Com o nosso empreendimento analítico, esperamos ter indicado a 

riqueza e o vigor expressivo dos contos Teoria do medalhão e Fulano. Pretendeu-se, 

também, demonstrar e ampliar as possibilidades de análise do texto literário 

machadiano a partir do instrumental teórico da cultura política, e em especial do 

patrimonialismo e estamento-burocrático, evidenciando a utilidade heurística dos 

estudos de Faoro para explicar boa parte dos conflitos sociais do II Reinado, 

embora seus conceitos e análises não esgotem a realidade social. Em Dialética da 

malandragem, Candido (1993) ao concluir sua interpretação do romance Memória de 

um sargento de milícias afirma que este é, com efeito, um romance “profundamente 

social, pois, não por ser documentário, mas [...] sobretudo porque dissolve o que há de 

sociologicamente essencial nos meandros da construção literária” (CANDIDO, 1993, p. 

45). Destas mesmas palavras poderíamos lançar mão, pois, para nos referir aos contos 

Teoria do medalhão e Fulano: profundamente social mesmo que não aluda 
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mecanicamente a sociedade brasileira: pois o diálogo entre Janjão e seu pai e as 

condutas de Fulano Beltrão são, com efeito, profundamente sociais uma vez que possui 

em seu núcleo estético, dando-lhe coerência na forma literária, um elemento histórico 

sociologicamente fundamental à configuração político-social brasileira; o perfil 

patrimonial e estamental-burocrático do Estado brasileiro. Ao ponderarmos tais 

elementos como reduzidos estruturalmente para tomar corpo internamente como fator 

estético, certamente acreditamos que ambos foram “manipulados a fim de se tornarem 

aspectos de uma organização estética regida pelas próprias leis” (CANDIDO, 1993, 

p.09). 
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DORMIR, TALVEZ SONHAR: A RESISTÊNCIA, A IRONIA E O CÔMICO NO 

PALCO DA CENA CONTEMPORÂNEA 

 

Fabíula Martins Ramalho (UnB)1 

 

Resumo: A peça Dormir, talvez sonhar foi escrita por Oswald Barroso em 2003. Dramaturgo, 

poeta, pesquisador, ele traz para o palco da cena contemporânea o tema da tortura, ferida ainda 

aberta dos anos de repressão e de violência da ditadura militar brasileira. A partir do uso 

intencional da ironia e do cômico na relação entre o dominado e o dominador na peça, este 

trabalho pretende analisar a partir dos conceitos de ironia e cômico (Mikhail Bakhtin) e das 

relações entre literatura, história e sociedade (Antonio Candido) como a trama de “Dormir, talvez 

sonhar” reflete o ato de resistir diante dos conflitos ao apropriar-se uma linguagem irônica e 

cômica que manifesta o embate de duas visões de mundos irreconciliáveis. 
Palavras-chave: Teatro; Resistência; Ironia; Cômico. 

 

O teatro nordestino sempre contribuiu efetivamente para a formação e o 

desenvolvimento da dramaturgia brasileira. Apesar da sua produção ativa nos diversos 

Estados da região, foi somente com o processo de nacionalização e modernização do 

teatro brasileiro, na década de 1950, que a produção teatral do Nordeste ganhou 

visibilidade nacional. 

Assim, “com um choque de brasilidade” (MAGALDI, 2002, p. 237) abriu-se 

caminhos para as diversas vertentes do teatro nordestino que não se remetem somente ao 

sertão ou aos assuntos regionais, mas a uma corrente estética que aborda temas míticos, 

políticos, sociais, culturais.  

Nessa perspectiva, encontra-se o teatro cearense que é “um tragicômico 

espetáculo de lutas, rezas e boas gargalhadas” (BARROSO, 2015, p. 365). O Ceará, 

considerado uma “terra de beatos, moleques, guerreiros, poetas e andarilhos” (2015, p. 

365), foi o palco e o cenário de lutas libertárias, de guerras, de secas, de dramas, de 

conflitos sociais e de aventuras, que influenciaram de forma determinante a escritura e o 

panorama teatral cearense.  

Além disso, o teatro cearense tem uma forte tradição de grupos e companhias 

teatrais, como o Grupo Independente de Teatro Amador (GRITA), Teatro Experimental 

da Cultura, Grupo Cancela, Grupo Balaio, que se consolidam ao longo de sua história 

como um lugar de vivência, de experimentação, de escritura, ou seja, de trabalho 

colaborativo. Com as mudanças da história, como a implementação da ditadura militar 

                                                           
1 Graduada em Letras (UCB), Mestre em Literatura (UnB), Doutoranda em Literatura (UnB). Contato: 

fabiulamr@gmail.com. 
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em território nacional, as temáticas de cunho político e social ganharam força na atividade 

teatral desses grupos e na dramaturgia cearense. Portanto, a influência do Centro de 

Cultura Popular (CPC) da União Nacional dos Estudantes, de Augusto Boal, de José 

Celso Martinez e de espetáculos do Arena e do Opinião foram essenciais para a formação 

de um teatro independente, de resistência, no Ceará, “comprometido com a linguagem e 

as causas populares” (2015, p. 368).  

Desse modo, observa-se um teatro que busca abranger, além das problemáticas 

regionais, questões que afetam a realidade do país. E, para alcançar tal objetivo, mantêm-

se “a preferência por temas e pela linguagem das tradições populares” (BARROSO, 2015, 

p. 369) para elaborar um texto teatral contemporâneo. 

Nessa linha de criação, o teatro cearense tem encontrado novas formas textuais e 

estéticas para refletir as temáticas contemporâneas que envolvem o cotidiano, a região, o 

país, as transformações sociais, dando uma nova fisionomia a dramaturgia nordestina. É 

o que podemos observar no teatro do dramaturgo Oswald Barroso.  

Nascido em Fortaleza, em 1947, ele sempre esteve comprometido com a pesquisa 

sobre a cultura popular, suas fontes, apropriações e desdobramentos, atuando ativamente 

no cenário cultural cearense.  A sua obra teatral é permeada de matéria popular, porém 

Barroso usa as fontes populares e tradicionais à sua maneira e assim coloca o seu teatro 

numa vertente engajada em que as formas de representação são escolhas estéticas e 

simbólicas que tem o objetivo de trazer a reflexão para o texto teatral. 

A partir desse contexto dramatúrgico, a peça Dormir talvez sonhar, escrita em 

20032, por Oswald Barroso, traz para o texto o tema da tortura, ferida ainda aberta dos 

anos de repressão e de violência da ditadura militar brasileira.  

Nessa perspectiva, analisaremos nesse artigo como a peça, ao tratar de uma 

temática tão dolorosa, utiliza a ironia, seu efeito cômico e risível, como estratégia de 

resistência e astúcia de quatro personagens torturados diante de seus torturadores, sendo 

que um deles, diante da situação limite vivenciada, consegue escapar com vida por meio 

da linguagem irônica e de uma “quengada”3.   

                                                           
2 A peça teve leituras dramáticas, mas ainda não obteve uma montagem cênica. 
3 A expressão “quengada” na cultura popular significa uma jogada de inteligência com relação ao outro, ou 

seja, sair de uma situação complicada de forma inteligente e esperta. 
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Com um título oriundo de uma fala de Hamlet, na tragédia shakespeariana, 

Dormir, talvez sonhar foi criada em versos, contendo oito cenas, ou atos, que seguem 

uma unidade no desenrolar da trama dramatúrgica (Captura, Circo de Horrores, Ser ou 

não ser, As tentações, Conselho dos sábios, Juízo final, Delírio, Escapou fedendo) e traz 

para a escritura teatral o “circo de horrores” vivido durante os anos de chumbo da ditadura 

militar brasileira.  

Assim, a partir de um contexto ditatorial marcado pela divisão entre torturadores 

e torturados, Dormir, talvez sonhar apresenta ao leitor/espectador a situação dramática 

vivida por quatro personagens torturados, Pedro, Maria, Isabel e João, diante dos 

personagens torturadores, São Cão, Secretário do Cão, Doutor, Domador, Pregador e Pau 

Mandado.  

A peça tem um caráter dialógico, conforme a visão bakhtiniana, pois envolve o 

encontro de mais de uma consciência. No caso do texto barrosiano, a relação entre essas 

consciências representa um embate entre opressores e oprimidos. Ao longo da peça, há 

um jogo de vozes antagônicas que “faz pensar numa espécie de Tribunal do Santo Ofício 

cuja estrutura e princípios tivessem sido adaptados aos tempos de combustão política e 

repressão de que trata a obra”4.  

Isso torna a peça “uma espécie de protesto” que visa desmascarar a cruel realidade 

do período ditatorial brasileiro através da escritura teatral. Dessa maneira, o contexto 

histórico e social, como diz Candido, “importa não como causa, nem como significado, 

mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, 

tornando-se, portanto, interno” (2014, p. 14). 

 Para resistir em tal contexto, Pedro, Maria, Isabel e João utilizam uma linguagem 

em que o dito e não dito se confundem. É uma tentativa de salvarem as suas vidas por 

meio do processo discursivo, muitas vezes irônico, diante da brutal realidade em que se 

encontram, como se pode observar logo nos primeiros diálogos da cena denominada 

Circo de Horrores. Esse título simboliza o contraste entre o riso e a dor, permitindo uma 

imagem dotada de ambivalência diante do embate discursivo e físico entre duas visões de 

mundo irreconciliáveis na trama da peça.  

                                                           
4 Citação retirada do artigo “Sonhar, talvez dormir – Literatura e Teatro” que se encontra no Caderno Vida 

& Arte do jornal O Povo do dia 16 de fevereiro de 2008. 

 

2328



 

 
 

Assim, entre o cruzamento de vozes, marcadas por agressões físicas e 

xingamentos, Domador dá um comando aos capturados ao final de seu diálogo com 

Maria. Todavia, João o responde com um verso de uma cantiga popular num tom de 

ironia, chegando a ser cômico, deixando-o irritado: 

 

Domador: E pra você, sua cretina 

O que falta é disciplina. 

Agora todos de pé. 

Levante logo safada 

E não se meta a sabida. 

Pois aqui não é cabaré. 

Vou fazer ordem unida 

Quem errar leva porrada. 

Todos vão marchar: um, dois... 

João: Um, dois, feijão com arroz. 

São Cão: Carta de falecimento. 

Domador: Bota tal pendurado 

Está ficando engraçado. (BARROSO, 2002, p. 9) 

 

 

Aqui o jogo de palavras com verso popular ganha sentido irônico, com uma pitada 

de humor, como recurso para dialogar com o opressor e ironizar o seu comando militar.  

Desse modo, na tessitura da peça, a ironia torna-se uma estratégia discursiva que 

representa uma habilidade para lutar pela sobrevivência e expor um sistema opressivo, ou 

seja, “a ironia se torna uma espécie de substituto para a resistência e a oposição reais” 

(HUTCHEON, 2000, p. 52). 

Assim, entre a resistência e a oposição, o dramaturgo cria situações com intenções 

evidentes de fazê-las cômicas e irônicas. Isso possibilita que um tema tão doloroso e de 

tanta seriedade, como o da tortura, provoque o riso, demonstrando que a relação entre o 

sério e o riso coexistem e se refletem mutuamente, pois como diz Bakhtin:  

 

[...] O verdadeiro riso, ambivalente e universal, não recusa o sério, ele 

purifica-o e completa-o. Purifica-o do dogmatismo, do caráter 

unilateral, da esclerose, do fanatismo e do espírito categórico, dos 

elementos do medo ou intimidação, do didatismo, da ingenuidade e das 

ilusões, de uma nefasta fixação sobre um plano único, do esgotamento 

estúpido. O riso impede que o sério se fixe e se isole da integridade 

inacabada da existência cotidiana. Ele restabelece essa integridade 

ambivalente. (2010, p.105) 
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  Nesse sentido, a ironia é construída por meio de um jogo de palavras intencional, 

invertido, ambivalente, provocadora do riso e do diálogo com o leitor/espectador. É 

preciso salientar, como diz Nuto, que a “relação dialógica não se esgota na composição 

da obra, abrangendo também a relação com o leitor, pois é essa relação que constitui o 

acontecimento estético” (2000, p. 6). 

A ironia também é uma estratégia dos torturadores. Ela não é o somente uma 

forma de réplica. Pois, o discurso religioso de um dos torturadores é irônico com o claro 

intuito de obter as informações desejadas com relação aqueles que lutam contra a 

ditadura, como se percebe no longo diálogo, a seguir, entre o Pregador e João: 

 

Pregador: Vou interrogar João. 

Bom João, veja que agora 

A prisão se humanizou. 

Nesta sala o que vigora 

É virtude, paz e amor. 

Queremos salvar a sua alma 

João, e seu coração. 

Levante a palma da mão 

E me jure em confissão: 

Aqui não fico calado 

Conto todo o meu pecado.        

João: Pequei, pequei e pequei. 

Pregador: Desobedeci à lei! 

Diga João, que eu já sei. 

João: Desobedeceu na certa. 

Pregador: Eu não, João, você sim. 

Precisa ficar alerta 

Contra pensamento ruim. 

Todos somos pecadores. 

Fazemos nossos horrores. 

É preciso confessar 

Para que tenha perdão. 

A graça da confissão 

Não se pode dispensar. 

Depois vem a penitência 

Tomar trezentos açoites 

Jejuar com paciência 

Rezar três dias, três noites. 

João: Desse jeito, a confusão 

Vai me custar muito caro. (BARROSO, 2002, p. 24-25) 
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Nessa arena dialógica, Pregador faz uma proposta a João diante do argumento dele 

com relação ao alto preço a ser pago pela sua confissão. A proposta é aceita. Então, a 

conversa continua por meio de falas fundamentadas entre o dito e o não-dito: 

 

Pregador: Mas eu lhe faço um reparo. 

Você paga a prestação. 

João: Tá certo, então eu confesso. 

Pregador: Pois me diga num só verso 

O nome do seu comparsa. 

Quem armou toda esta farsa 

É pecador em excesso? 

João: Antônio, Pedro, Maria  

Angelique e Zacaria. 

Pregador: Quem ousou ter a coragem 

De suspender o processo 

Ou de reabrir o congresso? 

Quem de lutar foi capaz 

De falar em liberdade 

Ou de querer igualdade 

Entre partes desiguais 

João: Clarisa, Luis, Isabel 

Virgínia, André, Miguel 

Pregador: Quem desafiou a lei 

E a guarda santa do rei? 

João:  Raimundo, Eva, Lisbela, 

Alba, Moncho, Manuela. 

Pregador: Quem não quis ter um senhor 

Curtiu na paz e no amor? 

João:  Vitória, Marcos, Cristina, 

Sara, Clauber, Catarina. 

Pregador: Quem acreditou no incrível? 

Discutiu o indiscutível?  

João: 

 

Jesus, Guevara, e John Lenon 

Madalena, Tião, Zé Pequeno. 

Pregador: Pronto, Jesus, o que fez? 

Diga seu nome e endereço 

De que vive, qual o preço. 

Se de alguém já foi freguês. 

João: Foi o criador do mundo. 

Lhe chamam Nosso Senhor. 

Reside no Céu profundo. 

Vive de paz e de amor. 

Seu preço é boa atitude 

Freguês de toda virtude 

Foi nosso Redentor. 

Pregador: Sujeito esperto atrevido 

Falou, não disse, porém. 

João: Mas foi tudo respondido. 

Pregador: E não entregou ninguém. 

Nem atendeu meu pedido. 
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João: Eu entreguei todo mundo. 

Porque no fundo, no fundo 

Todos somos pecadores 

Temos nossos descontroles. 

Como você mesmo disse. 

Pregador: Quem me fazer de mané? 

Se todos são, ninguém é. 

João: Bom, mais aí não é comigo. (BARROSO, 2002, p. 25-27) 

 

         

Nesse diálogo, observa-se que João “brinca” com o discurso do Pregador por meio 

de um jogo de palavras que mistura campos semânticos, evidencia a relação dialógica e 

produz um efeito cômico/risível, pois como diz Bakhtin a ironia é a “linguagem equívoca 

dos tempos modernos desde mínima e imperceptível até ruidosa, que beira o riso” 

(BAKHTIN Apud HUTCHEON, 2000, p. 72). Riso que descontrói e manifesta as tensões 

entre oprimido e opressor. 

Na conversa entre São Cão, Doutor e Maria constata-se, mais uma vez, a presença 

“ruidosa” da ironia aliada a comicidade que conduz o leitor/espectador ao riso e 

enfraquece o discurso do torturador. Maria tenta ludibriar os seus interlocutores por meio 

da linguagem de duplo sentido, causando o efeito de rir numa situação tenebrosa: 

 

São Cão: Vou lhe entregar ao Doutor 

Que tem lá muitos preparos 

Raros perfumes de flor. 

Eis, Doutor, sua paciente 

Quero que faça o serviço 

Tratando bem do seu viço 

Para que fique muito atraente. 

Doutor: Mas está muito estragada 

São Cão, toda arrebentada! 

São Cão: Dê lá seu jeito Doutor. 

E faça a moça falar. 

Doutor: Pois não, São Cão, meu senhor. 

Por mim, pode descansar. 

Pois sou ligeiro e capaz. 

Maria é nome de guerra? 

Maria: Maria é nome de paz 

Seno no Céu ou na Terra. 

Doutor: Se confessar, faço mais. 

Pois de tudo sou capaz. 

Faço você mais bonita 

Do que qualquer senhorita. 

Maria: Nada sei, ninguém me conta 

Porque sou como uma tonta. 

Doutor: Mesmo tonta vai contar 
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Maria:  Sou fraca na matemática. (BARROSO, 2002, p.28-30) 

 

 

O aspecto cômico/risível gerado pela duplicidade de sentidos daquilo que é dito 

entre Doutor e Maria mantém-se paralelamente a temática brutal da peça. Então, mesmo 

que Dormir, talvez sonhar não seja um texto carnavalizado de acordo com as definições 

de Bakhtin, nele se pode encontrar, assim como na literatura carnavalizada, o “riso 

reduzido” que “não exclui a possibilidade de um colorido sombrio dentro da obra” 

(BAKHTIN, 2008, p. 195).  

Este contraste, em Dormir, talvez sonhar, não deve ser motivo de perturbação 

porque demarca uma posição estética na escritura teatral e apresenta uma “visão 

valorativa do mundo” que a morte não terá a última palavra como veremos na cena final 

chamada Escapou fedendo. 

Neste momento, Pedro, Maria, João e Isabel recebem a sentença de morte após 

terem sido julgados no “Conselho dos sábios” e no “Juízo final”.  Entretanto, a morte não 

sairá totalmente vitoriosa, pois Pedro, o “bicho esperto”, realiza uma “quengada”, ou seja, 

um ato de esperteza justamente no seu momento derradeiro.  

 Ele propõe um jogo ao São Cão, um dos representantes da morte. Se Pedro 

ganhar, livra-se da morte, caso contrário, São Cão vai matá-lo. No entanto, antes da 

proposta ser realmente feita, Pedro e São Cão tem um diálogo com mais doses de ironia: 

 

São Cão: Pedro, seu cabra abestado 

Vim lhe dar um atestado. 

Pedro: Atestado ou testamento? 

São Cão: Carta de falecimento. 

Pedro: Que vou fazer desse impresso? 

São Cão: Talvez comprar o seu ingresso. 

Passar dessa para melhor. 

Pedro: Prefiro ficar na pior. 

Como se chama o senhor? 

Mais parece um jogador 

De xadrez, dama ou baralho. 

São Cão: Ou sujeitinho ordinário. 

Sou sua morte, bicho bruto. 

Ainda pensa ser astuto? (BARROSO, 2002, p. 48) 

 

Pedro perde a partida, fica realmente na pior. Mas, ao contrário do esperado, 

mesmo sem sorte, por “ironia do destino”, ele consegue escapar da morte depois de uma 

dor de barriga. Ao pedir para ir ao banheiro, São Cão, Secretário do Cão, Doutor, 
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Domador, Pregador e Pau Mandado se envolvem numa briga e começam a perseguir uns 

aos outros. Em meio a esta confusão, com astúcia e coragem, Pedro salva-se da morte: 

 

Pedro: Êita tremendo revés! 

           Que surpresa alucinante 

           Quando o anão vence o gigante 

           Sem ter dado um tiro só! 

           Estou vivo e agora sei 

           Que apanhar eu num apanho 

           E posso tomar um banho 

           Para contar essa história.  (Barroso, 2002, p. 54) 

 

A sobrevivência de Pedro após a terrível tortura, em Dormir, talvez sonhar, ocorre 

não somente para que ele possa “contar” o que lhe aconteceu, mas para mostrar que a 

ironia, a comicidade, o riso, além de ser um modo de tentar combater os torturadores, 

também é uma forma de resistência a um universo axiológico (individual e coletivo), 

representado por torturadores e torturados, em um contexto sócio histórico marcado pela 

ditadura. 

Assim, em Dormir, talvez sonhar, a ironia, que traz consigo a comicidade e o riso 

em meio as sombras, é um recurso que possibilita tanto ao leitor quanto ao espectador 

reflexões por meio do que está explícito e implícito na escritura teatral.  

A ironia presente na peça, muitas vezes de forma sutil, revela por meio da 

dialogicidade os conflitos, as oposições e as tensões experienciadas não somente pelos 

personagens, mas por uma sociedade localizada em um contexto específico que se torna, 

como diz Candido, um “fator da própria construção artística” (2014, p. 17). 

Portanto, a ironia, como diz Bakhtin, é um modo de “superar situações, elevar-se 

acima delas” (BAKHTIN, 2003, p. 370). Por isso, Pedro, Maria, João e Isabel foram 

sábios ao usar a ironia como estratégia discursiva de autodefesa e de ataque ao discurso 

daqueles que representam o sistema opressor, pois desse modo puderam realizar uma 

“ação reparadora” (2001, p. 271), conforme Camarotti, ou seja, responderam ao conflito 

na sua forma mais pesada para mostrar que resistir é preciso. 
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A ADAPTAÇÃO DRAMATÚRGICA COMO JOGO: UM ESTUDO DE CASO 

ATRAVÉS DA RECRIAÇÃO DE PERÓN EM WILDE. 

Felipe Vieira Valentim (UERJ)1 

 

Resumo: Esta comunicação tem por objetivo pensar o processo de adaptação no campo 

expandido da arte contemporânea. Assim, toma-se, como exemplo, a peça An ideal husband, de 

Oscar Wilde, traduzida e adaptada pelo aluno-diretor Felipe Valentim para a “Mostra Mais 

2017” dos alunos de direção teatral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O fazer 

dramatúrgico se entrelaça ao processo, trazendo o “adaptar” como um jogo que justapõe e 

confunde as figuras “dramaturgo” e “diretor”. A conclusão destaca o caráter discursivo que 

cerca a poética da cena, demarcando o jogo de poder que se estabelece sobre os significados 

produzidos. 

Palavras-chave: adaptação; cena contemporânea; Um marido ideal 

 

É inegável a existência de uma política dos corpos que rege o cenário social 

contemporâneo. Por esta razão, o exercício cênico, que motivou a escrita deste trabalho, 

consistiu na tentativa de investigar a formação de duplos que nos forçam às 

relativizações das noções já socialmente cristalizadas de “bem” e “mal”. Neste bojo, foi 

de especial interesse a proposição de quebras sobre a “homogeneização do olhar”, que 

realoca corpos em desconstruções de paradigmas socioculturais. Ora, aqui, nos é 

pertinente ressaltar que todo corpo sustenta uma imagem, negociada nas trocas 

interacionais. E é neste ponto que recai o recorte da proposta: como se constrói uma 

imagem feminina? 

No que tange à construção de imagens sobre corpos, pode-se dizer que, hoje, as 

imagens são cambiantes e revertem posições: não se tem mais apenas um corpo que 

sustenta uma imagem, mas uma imagem que também é capaz de dar corpo. Assim, Eva 

Duarte de Perón é bastante cara a este projeto. A construção artística ambicionada está 

ancorada no apontamento da pesquisadora portenha, Beatriz Sarlo (2005), que nos 

indica que “o corpo de Eva dá corpo à sociedade dos peronistas (e também a essa outra 

sociedade, a dos opositores, que a odiaram até a morte)”, porque “antes de ser uma 

ideologia, antes de ser um sistema de ideias, o peronismo foi uma identificação” (p. 90, 

grifos da autora). Tem-se, portanto, uma figuração do feminino construída enquanto 

corpo de uma nação. 

                                                           
1Bacharel em Artes Cênicas – Direção Teatral (ECo-UFRJ) e Doutorando em Literatura Comparada 

(UERJ). Contato: valentim.fe@gmail.com. 
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O ponto de partida é a dramaturgia de Oscar Wilde, An ideal husband, traduzida e 

livremente adaptada para proposta. Julgamos a escolha pelo texto de Wilde adequada 

em vista do jogo de imagens e de palavras que cercam sua criação. Wilde é sagaz e 

irônico; ele manipula suas personagens no texto para expor as fragilidades da 

moralidade e ridicularizar os ritos e conveniências de determinadas posições sociais do 

seu período. Em An ideal husband, um dos protagonistas, Sir Robert Chiltern, vê todo o 

seu poder público e sua influência ameaçados por um erro cometido no passado. Na 

releitura da obra, Chiltern cede espaço a Juan Domingos Perón, que precisará recorrer 

ao carisma e ambição da esposa para ter sua imagem pública salva. Nada diferente do 

que nos narra a história factual do peronismo e nada distante do que a própria 

dramaturgia de Wilde nos aponta: a imagem do marido ideal é sustentada pela imagem 

da esposa ideal; na vida pública, o matrimônio nada mais é do que um jogo de poder. 

A comunicação apresentada, neste Congresso, se baseia na primeira montagem do 

texto dramático ainda em âmbito universitário. A ênfase, portanto, recai aqui sobre o 

primeiro processo de adaptação que a dramaturgia sofreu para a encenação realizada nos 

dias 22 e 23 de junho de 2017, na Escola de Comunicação da UFRJ. Este primeiro 

experimento se deu como avaliação integrante do bacharelado em Direção Teatral, 

compondo uma das peças apresentadas na “Mostra Mais 2017”. As apresentações 

posteriores e as demais modificações operadas na dramaturgia não estão aqui descritas, 

por questões de tempo e de espaço destinados à comunicação na ABRALIC. 

An ideal husband 

Escrita em 1895, An ideal husband nos convida aos conflitos íntimos de um casal 

que se apresenta como o retrato da harmonia conjugal. É uma comédia de costumes que 

demonstra as fragilidades que cercam a “imagem ideal”; uma obsessão perseguida pelos 

admiradores de uma vida contornada pela moral e pelos bons costumes, não sendo 

permitida à figura idolatrada equívocos que possam comprometer qualquer construção 

de um “mito”. 

A peça é ambientada na sociedade londrina do século XIX, restrita às 

especificidades da sociedade local e da época; porém, no que tange à abertura das 

relativizações da construção de uma imagem pública, a dramaturgia consegue nos 

proporcionar reflexões de forma atemporal. Oscar Wilde nos conduz numa 

desconstrução fantasiosa do mito de “um marido ideal”, dando-nos brechas a outras 
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desconstruções como a “do príncipe encantado”, “do redentor”, “do pai dos pobres”, 

“do herói da pátria”, toda espécie que, envolvida na aura da perfeição, reforça 

imaginários sociais. 

Convém ressaltar que o jogo matrimonial arquitetado por Wilde coloca a figura do 

marido ideal contraposta à figura exigente e desprovida de nobreza representada pela 

mulher. É o ponto que reforça a fraqueza de Sir Robert Chiltern ao tentar esconder os 

segredos que cercam sua vida pública para corresponder ao ideal de marido 

ambicionado por Lady Chiltern. Wilde reforça o discurso contra a imagem opaca da 

mulher ao fazer Robert Chiltern assumir-se como vítima deste imaginário. O fim do 

segundo ato é preciso quando, após a queda da máscara social, a fragilidade do marido é 

posta em cena: 

There was your mistake. There was your error. The error all women 

commit. Why can’t you women love us, faults and all? Why do you 

place us on monstrous pedestals? We have all feet of clay, women as 

well as men; but when we men love women, we love them knowing 

their weaknesses, their follies, their imperfections, love them all the 

more, it may be, for that reason. It is not the perfect, but the imperfect, 

who have need of love. It is when we are wounded by our own hands, 

or by the hands of others, that love should come to cure us—else what 

use is love at all? […] You made your false idol of me, and I had not 

the courage to come down, show you my wounds, tell you my 

weaknesses. I was afraid that I might lose your love, as I have lost it 

now (WILDE, 1895, p. 52)2.  

 

A desconstrução da imagem do bem sucedido homem público se dá a partir de Sir 

Robert Chiltern, um respeitado e conhecido parlamentar que, por ambição, no passado, 

vende informações privilegiadas do ministério. Um ato de corrupção. Uma prática 

fortemente condenada por sua moralista esposa, a bela e doméstica Gertrude Chiltern. 

O segredo sobre o passado do marido ideal é mantido no máximo sigilo, 

obrigando o nobre herói a curar sua consciência com investimentos em projetos de 

                                                           
2 Esta e qualquer outra tradução de An ideal Husband apresentada, neste projeto, é de minha autoria: 

Foi seu engano. Foi seu erro. O erro que todas vocês cometem. Por que as mulheres não podem nos amar 

com todos os nossos defeitos? Por que nos colocam em pedestais monstruosos? Todos nós temos pés de 

barro, homens e mulheres. Mas quando nós, homens, amamos uma mulher, amamos conhecendo suas 

fraquezas, suas tolices, suas imperfeições, amamos ainda mais, talvez, por essa razão. Não é o perfeito, 

mas o imperfeito, que necessita de amor. É quando somos feridos por nossas próprias mãos, ou pelas 

mãos de outros, que o amor deve vir para nos curar... senão de que serve o amor, afinal? [...] Você fez de 

mim um falso ídolo, e eu não tive a coragem de descer do pedestal, mostrar-lhe as minhas feridas, contar-

lhe as minhas fraquezas. Eu tive medo de perder o seu amor, como perdi agora. 
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caridade. Porém, a ameaça se faz presente com o retorno de Laura Cheveley, uma antiga 

colega da senhora Chiltern, ao país. Ela volta decidida a promover chantagens a fim de 

conseguir o apoio do bem sucedido parlamentar para o projeto falido de uma construção 

de um Canal Argentino, que demandou um bom investimento financeiro por parte dela. 

Visando aos possíveis meios de afastar a ameaça representada pela presença da 

senhora Cheveley, Robert recorre ao amigo Arthur Goring, um galanteador e 

incorrigível festeiro, bastante conhecido pela capital britânica. Ele é a peça-chave da 

narrativa de Wilde, uma vez que já consta em seu passado um envolvimento amoroso 

com a recém-chegada senhora Cheveley (quando ela ainda morava em Londres), sendo 

o portador de interessantes informações sobre o caráter ambicioso desta mulher. 

Wilde nos apresenta um repertório de personagens que representam a frivolidade, 

manias e fobias deste cenário aristocrático; tais construções cercam a trama principal 

nos proporcionando leituras de figurações que prezam o privilégio da favorecida classe 

econômica e decisões pautadas em valores materialistas. Ladies e Lords tecem 

comentários ácidos sobre o papel da mulher na sociedade, o valor da política, a 

futilidade da ciência, as virtudes de um bom casamento, entre outros discursos 

marcados pelo humor irônico de Oscar Wilde. No enredo, o personagem dotado de 

maior sobriedade é Sir Arthur Goring. Talvez seja essa uma das razões para que 

algumas adaptações da peça (incluindo-se a versão cinematográfica assinada por Oliver 

Parker, em 1999) apresentem certa predileção por destacá-lo na condução da narrativa. 

Goring age com certa indiferença aos que o rodeiam. Ele é elegante e despreocupado, 

sempre responsável por conversas interessantes, ao mesmo tempo em que é coerente e 

compreensivo, moldando os rumos da história estando alheio e insensível aos valores 

morais que movem os outros personagens. 

O desfecho se dá com a resolução do problema do bem sucedido parlamentar. O 

homem “incorruptível” resgata o casamento e sua reputação pública permanece 

inabalável. Ou seja, somente a imagem que se sustenta internamente é capaz de maquiar 

as deformidades que cercam a política e o casamento (instâncias próximas e 

interpenetráveis). 

Tradução e adaptação 

Para entender o processo de traduzir e adaptar, foi necessário, em um primeiro 

momento, valer-se das proposições de Linda Hutcheon (2013) e de Lauro Maia Amorim 
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(2005). Hutcheon entende a adaptação através de uma definição dupla: como processo e 

produto. Se entendermos o processo de adaptar como um produto, é possível dar à 

adaptação uma definição formal; por outro lado, se o processo de criação e de recepção 

são enfatizados, será necessário considerar os meios de realização, colocando o 

movimento de “adaptar” como estratégica de criação contínua, ininterrupta. 

É sabido que, na adaptação, pode estar envolvido um processo de apropriação, de 

tomada de posse da história de outrem, sendo ela “[...] filtrada, de certo modo, por sua 

própria sensibilidade, interesse e talento. Portanto, os adaptadores são primeiramente 

intérpretes, depois criadores” (HUTCHEON, 2013, p. 43). Assim, o movimento, como 

entendido por Hutcheon, implica o constante processo de interpretação e recriação do 

recorte apropriado. Ou seja, a adaptação é contar uma história como releitura e 

reinterpretação. 

Lauro Maia Amorim (2005) reflete as diferenças entre tradução e adaptação não 

como dados intrínsecos, supostamente marcados por univocidade, mas como diferenças  

estabelecidas e deslocadas no espaço da articulação de práticas discursivas. Assim, a 

adaptação é por ele entendida como uma questão de “reexpressão”, tendo em jogo o 

equilíbrio comunicativo como possibilidade. Interpretar é um processo que envolve 

apropriação, pois corresponde a tornar uma leitura aceitável em relação a algum 

parâmetro. Por esta razão, Amorim (2005) destaca que o modo como o processo de 

“apropriação” será denominado, aceito e autorizado se dá através de um jogo de 

relações não previsíveis, em que ao lado da questão da apropriação encontra-se também 

a questão do poder. 

O texto de Wilde sofreu grandes cortes, deslocamento de cenas, redistribuição de 

diálogos entre personagens. Não era possível atribuir apenas os discursos de Gertrude 

Chiltern à Eva Perón: são personagens de períodos distintos – uma em 1895 e a outra 

em 1948. Não só houve redistribuição de diálogos, mas também a criação de novos. 

Transpor o contexto de Wilde para a Argentina populista de Perón exigiu todo um 

estudo do período histórico, do cenário econômico e dos argumentos antiperonistas no 

recorte compreendido entre 1949-19553. 

                                                           
3 Nossa leitura visa ao amplo entendimento do fenômeno, sobretudo no que tange à relação de Perón com 

o comércio, à indústria, o capital estrangeiro e as ações sociais. Nossa adaptação visa colocar a cena no 

ano de 1948, ano anterior ao recorte feito pelo estudioso Rodolpho Gauthier Cardoso dos Santos (2016). 
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Para remodelar e criar diálogos que ocorrem na privacidade peronista por nós 

apresentada, recorremos às biografias Eva Perón por Alicia Dujovne Ortiz (2016), 

Evita: the life of Eva Perón por Jill Hedges (2015), Perón y Evita por Gustavo Varela 

(2014), além do estudo crítico e literário assinado por Beatriz Sarlo (2005). Nossas 

referências aos fatos, nomes, termos vulgares e pejorativos podem ser facilmente 

consultadas nas obras mencionadas. Além disso, introduzimos dois trechos de diferentes 

discursos de Eva Perón em nossa adaptação para reforçar sua imagem pública, nesse 

jogo de poder por nós relido, através da dramaturgia de Wilde. Os trechos foram 

retirados do discurso sobre a justiça social (28 de julho de 1948) e do discurso sobre a 

produtividade dos trabalhadores (25 de agosto de 1948), disponíveis em língua 

espanhola graças a um trabalho de compilação do Instituto de Investigações Históricas 

Eva Perón, em Buenos Aires.  

Algumas personagens de Wilde não foram mantidas nesta adaptação, em virtude 

até mesmo da proposta. Sir Robert Chiltern é Juan Domingos Perón; Gertrude Chiltern 

é Eva Perón; Laura Cheveley é Laura Duarte; Arthur Goring é Antonio e Mabel 

Chiltern é Mabel. Optou-se por transformar o Antonio também em político de carreira 

militar, para justificar a amizade e a confiança criada pelas personagens de Wilde. 

Durante o processo de tradução, identificamos que An ideal husband retoma 

fortemente as estratégias de construção de diálogos também presentes em The 

importance of being Earnest (1894) e A woman of no importance (1894). As 

construções são econômicas e a ironia é reforçada pela antecipação das informações. Os 

personagens costumam repetir as falas dadas por outros personagens para contrapô-los 

em outros contextos discursivos.  

Tomou-se como base, também, o único romance publicado por Wilde para 

respaldar nossa ideia de duplo e da fragmentação sobre nossa personagem, na 

adaptação, Eva Perón. O retrato de Dorian Gray sustenta o jogo de imagens que 

perpassam a construção de nossas personagens na adaptação. 

As três personagens femininas mantidas na adaptação correspondem às imagens 

de Eva em tempos e em períodos distintos. Os diálogos sugerem comparações entre Eva 

e Laura; tão próximas e também distantes. É a quebra do oposto bem demarcada por 

Wilde em An ideal husband. Tivemos muita preocupação em manter os traços 

desenhados por Wilde em relação às suas personagens, embora aqui nossa Eva também 
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assuma por vezes o diálogo de Sir Chiltern e de outras Ladies e Lords da dramaturgia 

wildeana. O mesmo recurso foi mantido para as outras duas personagens femininas de 

nossa adaptação: Laura e Mabel.  

Como o foco de nossa investigação é a construção da imagem feminina, optamos 

por fragmentar a figura histórica Eva Duarte de Perón em três para nossa proposta 

cênica. Mabel representa a fase delicada e ambiciosa da menina que, aos 15 anos, parte 

para Buenos Aires. Mabel para nós é a Eva antes de Perón: sonhadora, esperançosa e 

provocante. Laura Duarte carrega o lado ambicioso e excessivo da Eva que seduz, 

mente e manipula, por essa mesma razão atribuímos o segundo nome da personalidade 

histórica ao sobrenome de nossa personagem. Laura é a Eva que faz de tudo para ter o 

poder e manter-se com ele. Laura foge com um inglês para Londres, após o fim da 

guerra, e se torna amante de políticos importantes, retornando à Argentina com um 

segredo para chantagear Perón. E, por fim, a personagem que representa a própria figura 

histórica Eva Perón; a personagem forte, poderosa e elegante, carregada de muitos 

excessos e de muitas ambições. 

A leitura de Dorian Gray também nos encorajou a brincar com a temporalidade 

em nossa adaptação, optamos por trazer o desfecho numa quebra de plano no segundo 

ato. A conversa entre Antonio e Perón é interrompida para que Antonio se desloque 

para o outro plano e entregue à Eva os documentos comprometedores que foram por ele 

recuperados. A estrutura da cena proposta pela dramaturgia sofreu fortes alterações: 

reduzimos de quatro para três atos, dividimos os atos em cenas (para facilitar a 

condução dos ensaios dentro do tempo determinado), antecipamos diálogos e alteramos 

a toda sequência temporal a partir do segundo ato. 

A encenação destacada teve caráter processual, permitindo a expansão dos 

recortes sobre o texto adaptado. Hutcheon (2013, p. 47) sinaliza que as próprias 

adaptações fazem as pessoas contar, mostrar ou interagir com as histórias. Deste modo, 

no fazer teatral, foi possível entender não apenas a imagem do dramaturgo/diretor como 

adaptador, mas também os atores, figurinistas, coreógrafos, cenógrafos; enfim, no jogo 

cênico, a pluralização (adaptadores) é mais que pertinente. Tal constatação encontra 

ressonâncias na argumentação de Hutcheon, pois com a travessia para o modo mostrar, 

a captura se dá por uma história inexorável, que sempre segue adiante. 

Além disso, passamos da imaginação para o domínio da percepção 

direta, com sua mistura tanto de detalhe quanto de foco mais amplo. O 
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modo performativo nos ensina que a linguagem não é a única forma 

de expressar o significado ou de relacionar histórias. As 

representações visuais e gestuais são ricas em associações complexas; 

a música oferece “equivalentes” auditivos para as emoções dos 

personagens, e, assim, provoca reações afetivas no público; o som, de 

modo geral, pode acentuar, reforçar, ou até mesmo contradizer os 

aspectos visuais e verbais (HUTCHEON, 2013, p. 48). 

 

O movimento é bilateral: as histórias tanto se adaptam quanto são adaptadas, nos 

diz Hutcheon (2013) e, deste modo, as alterações realizadas nas adaptações revelam 

muito mais sobre os contextos de recepção e produção – aqui destaco o caráter político 

pós-2016, no Brasil, que norteou as escolhas cênicas. Assim, interessava uma cena 

dinâmica, de formas mutáveis, com significados ambivalentes para a recepção. A 

própria mudança na contextualização temporal da adaptação denunciava a produção de 

sentido ambicionada no momento de criação e recepção da dramaturgia. 

A ideia de “forma mutante”, apresentada por Wander Melo Miranda (2014), 

prepara a base para a escrita cênica. O pesquisador pensa a “forma mutante” a partir do 

conceito de literatura pós-autônoma, destacando o poder da literatura de não mais 

“autorreferenciar-se”, devido à transitoriedade das esferas (a política, a economia e a 

realidade histórica). Para Miranda (2014, p. 139), “as literaturas pós-autônomas do 

presente atravessariam a fronteira da literatura e entrariam num meio real-virtual sem 

exterioridade, a imaginação pública”, ou seja, ela oscila entre os termos realidade 

(histórica) e ficção, sendo abrangida nos diversos modos de produção e circulação: 

habita o público, o social e o privado. Ela invade a realidade costurada de ficções. 

Imaginação pública ou fábrica do presente? O que se destaca na apropriação do conceito 

para a escrita cênica é a não-existência de realidades opostas à ficção. 

A dramaturgia estabelece, pois, o seu jogo com os significados em cena. As 

formas de composição expressam o caráter documental trazido à cena: o hibridismo é 

obtido na interação de textos-fragmentos, nas ressignificações propostas aos fragmentos 

descontextualizados. A crítica reside na criação de verdades e em como excedemos nas 

paixões pelas próprias verdades que criamos. A dramaturgia de Wilde serviu-se, 

portanto, como estratégias para articular o jogo das formas e a quebra do olhar 

homogeneizado de figuras políticas.  

O jogo político: criação de verdades, defesa de paixões 
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A personalização da política, mesmo quando lida como estratégia propagandista, 

provoca um automático acionamento do maniqueísmo que move posições prós e 

contras. Mocinhos e vilões, portanto, passam a habitar o imaginário social, permeando 

discursos apaixonados e vorazes. Sabemos que tal fenômeno não é produto exclusivo 

das últimas décadas do século XX, mas as armadilhas que decorrem de sua força 

individualizante afeta legal e descaradamente esferas que deveriam manter certa 

imparcialidade no julgamento de questões. A justiça seletiva torna-se o principal 

monstro alimentado em nome de um ideal. 

Trazer tal discussão para a cena teatral é fundamental em vista da incessante 

necessidade que se abate sobre o cenário político no Brasil contemporâneo: veneram-se 

com imenso ardor as imagens de líderes carismáticos; muitos assumem para si feições 

heroicas, truculentas e fascistas. Figuras que transitam entre os poderes legislativo, 

executivo e judiciário, independentes dos posicionamentos ideológicos, trazendo para si 

a missão de salvar a nação de toda e qualquer imoralidade. 

A adaptação de An ideal husband opera na fragilidade heroica dessas figuras, 

muitas vezes alimentadas (ou destruídas) pelas narrativas midiáticas e defendidas em 

infindáveis discussões políticas, acadêmicas e virtuais. Tomar o fenômeno peronista 

como base para a discussão cênica nos coloca frente a um fenômeno ainda bastante 

presente na vida política da Argentina. 

As eleições realizadas em 2015, nessa nação, destacam as falas de Maria Lígia 

Prado (1981, p. 59): “Perón caiu, Perón morreu, mas o peronismo permaneceu e 

permanece como forte corrente política-ideológica até hoje, abrigando homens da 

direita e da esquerda”. Um fenômeno que por si mesmo abriga um duplo exposto na 

última disputa presidencial que opunha Daniel Scioli a Mauricio Macri, ambos 

assumindo, cada um à sua maneira, uma faceta do peronismo4. 

Tal fenômeno denota complexidades já em sua própria raiz: o golpe de estado 

liderado por militares autoritários e anticomunistas, em 1943, que Juan Domingos 

ajudou a arquitetar. O apoio das massas definia a reversão dos paradigmas que cercam a 

imagem do referido líder popular. Transformado em um mito perene por um conjunto 

                                                           
4 A reportagem da revista Carta Capital, publicada em ambiente virtual no dia 12/11/2015, traça um 

panorama do fenômeno peronista neste período eleitoral, destacando a postura de Mauricio Macri e sua 

admiração pelo fenômeno, fato que, segundo a publicação, nos leva a compreender que o entendimento 

do peronismo está muito além de uma política meramente populista. 
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simbólico, Perón se assumia como uma espécie de San Martín, o “herói” do processo de 

independência da Argentina e, para propagar e divulgar a imagem heroica que assumia, 

o militar contava com o carisma da primeira-dama, Eva Perón. 

Eva teve participação decisiva na construção do fenômeno. Aliás, ela não só 

sustentava a imagem heroica do presidente da Argentina, como dispunha de força 

suficiente para substituí-lo no regime, denominado por muitos opositores como uma 

“ditadura a quatro mãos, que caiu sobre a Argentina, como uma maldição” (LACERDA, 

1951 apud Santos 2016). Nas palavras de Sarlo (2005), Eva era a peça que sustentava as 

dimensões sociais e culturais da política peronista. Ela ocupava todos os lugares que 

Perón não podia ocupar e falava como Perón não podia falar. Ela era um corpo material 

que produzia um corpo político, sendo este indissociável daquele, pois “sobre a bela 

forma desse corpo [o corpo político] repousa uma dimensão cultural do regime 

peronista e o princípio geminado de identificação: Perón e Evita” (SARLO, 2005, p. 

90). Um matrimônio sustentado por acordos políticos. 

Em An ideal husband, Oscar Wilde traça um paralelo entre o casamento e a 

política, alegando que ambos são estruturados por um mesmo movimento: a construção 

de um “ideal” a partir de outrem. Da mesma forma que o dramaturgo irlandês 

desmascara a figura idealizada, a cena sugere a relativização das cambiantes posições 

“bem” e “mal”, mediante às negociações necessárias e pertinentes ao cenário político e 

à partilha matrimonial. 

Reconstruir, através de nossa cena, o duplo que perpassa a figura Eva Perón pode 

nos apontar e fazer refletir as fragilidades que se escondem e sustentam “os heróis” que 

integram o imaginário popular. Evita conduzia as massas, liderava grupos e manipulava 

informações necessárias à propagação do fenômeno. Tamanha era sua força que, após o 

seu falecimento, sua imagem fora associada à santidade; veículos de informação 

defendiam sua canonização pelo trabalho de assistência social desenvolvido. Ponto que 

cooperou para a construção de sua imagem como “redentora” foi o fato de ter falecido 

aos 33 anos, facilitando sua livre associação à imagem de Jesus Cristo na mitologia 

cristã (Silva, 2013). 

Perón encontrou em Eva não só uma colaboradora mas alguém que, 

junto com ele, integrava na cúpula do poder uma sociedade política de 

duas cabeças, hegemonizada pelo homem, na qual a mulher tinha 

foros especiais acima das instituições republicanas. As imagens dessa 
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sociedade bipolar são um mecanismo tropológico da hegemonia 

cultural implantada pelo peronismo (SARLO, 2005, p. 89). 

 

O casal Péron encenado na adaptação é fruto de uma recriação que, mesmo 

motivada por formas preexistentes, estava sujeita a constantes reformulações na sala de 

ensaio e em cada apresentação. Os fragmentos compunham interpretação dos rastros 

apropriados pelos atores: “a transformação do sujeito ficcional implica uma forma de 

subjetivação e com ela a sujeição a um determinado formato visível, de certo modo 

controlável” (MIRANDA, 2014, pp. 147-8). Os fatos históricos adquiriam outros 

contornos com a abertura da obra à apropriação dos sentidos pelo espectador. 

Deste modo, podemos retomar e ressignificar o entendimento da experiência 

estética, como proposto por John Dewey na década de 1930. Este autor investiga as 

influências que a articulação entre experiência estética e experiência comum pode 

desencadear no espectador. Para Dewey (2010), a obra de arte é uma construção no 

tempo, atentando para a expressão de um “eu” através de um meio como abertura 

possível a um processo de aquisição de formas antes não pensadas. 

O sentido da obra se produz no encontro com o espectador, fortalecendo o jogo de 

apropriação, criação de ficções e tensionamento, fatores pertinentes à experiência 

estética e que, de certa forma, cooperam para construção e deslocamento de sentidos. O 

jogo dramatúrgico proposto a partir da adaptação do texto de Oscar Wilde se deu com 

base nas apropriações de críticas sobre o duplo que cerca a imagem do “ideal”, 

manifestada por discursos apaixonados tanto nas esferas políticas e jurídicas quanto 

sociais. Desta forma, à composição cênica coube a abertura das formas e o 

deslocamento dos signos produzidos para que os arranjos discursivos fossem 

produzidos, modelados, traduzidos e adaptados pelo espectador. 
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O ERRO TRÁGICO DO DESCOBRIMENTO:  
O TEATRO DE DENISE STOKLOS 

 
Giseli Tordin (Yale)1 

 
Resumo: O objetivo deste estudo é mostrar como a obra de teatro de Denise Stoklos, 
“500 Anos – Um Fax de Denise Stoklos para Cristóvão Colombo”, subverte um conjunto 
de crenças referente à não resistência dos povos indígenas na época colonial e interliga 
diferentes violências sociais atuais como efeitos do processo de colonização. A voz da 
atriz devolve ao espectador uma consciência crítica que ressignifica o passado. Busco 
explorar a técnica de extensão do fragmento que desarticula a visão colonizadora através 
de ironias. Ao final, evidencio como este teatro mantém-se atualizado. 
Palavras-chave: Denise Stoklos; Teatro Essencial; Subjetividade 
 

Introdução 

Em “500 anos: um fax de Denise Stoklos para Cristóvão Colombo”, um monólogo 

cujo artifício do título revela a ação, a atriz paranaense Denise Stoklos, nascida em 1950, 

não apenas relembra uma série de acontecimentos históricos marcados pela opressão 

política e social da América Latina. Na medida em que relata as perspectivas 

inconfessáveis do próprio opressor, Stoklos mostra sutilmente os desdobramentos do 

processo de colonização cujos efeitos impediram a própria simbolização da violência que 

a América Latina sofreu. Este espetáculo encenado pela primeira vez em 20 de agosto de 

1992, em Colônia, na Alemanha, estreado no Brasil, em Curitiba, em outubro daquele 

mesmo ano, representado em vários países e em diferentes línguas, como inglês, sua 

versão original, teve como meta, segunda menciona a própria atriz na peça, devolver aos 

que sofreram injustiças a palavra que lhes foi suprimida. 

Este estudo tem por objetivo principal compreender como a artista, na peça, 

reelabora o passado sem negar o ocorrido, isto é, como a força do seu monólogo revela 

os mecanismos de sujeição e redução da subjetividade por meio dos quais se naturalizou 

a desigualdade social apagando outros modos de vida possíveis. E segundo, procura-se 

demonstrar que os destinos de sub-representação da mulher na sociedade contemporânea 

aludidos na peça têm suas raízes nos mesmos atos de violência contra indígenas, negros 

e das minorias no transcurso do tempo. 

                                                
1 Lecturer de espanhol e português, Yale University.   
Contato: giseli.tordin@yale.edu  
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A importância da releitura dessa peça, decorridos dezesseis anos da sua estreia, 

revela-se também por sua atualidade, haja vista as atuais declarações fascistas no campo 

político– dentro e fora do Brasil – que, sustentadas pelo medo e por discursos de ódio, 

culpabilizam o “outro” – o imigrante, as minorias étnicas e de gênero, os sem moradia e 

os pobres – por uma situação econômica e social desfavorável. Este discurso de ódio às 

minorias, a mulheres em posição de poder, à livre expressão do amor ou, ainda, no 

contexto brasileiro, a um partido político ou ao pobre que tem acesso a lugares e meios 

nunca antes possíveis, é disseminado não apenas por uma elite que acredita no valor 

meritocrático como meio para sua ascensão e manutenção social, mas por muitos que 

estão aderidos a este mesmo discurso de poder, não obstante sejam rotineiramente 

excluídos pelos dominantes. 

A obra de Stoklos vai ao núcleo desta questão adiantando-se no seu tempo. Ao 

estabelecer conexões históricas sutis revelando os mecanismos de exploração silentes, 

seu monólogo atualiza as formas de “servidão voluntária”, termo de La Boétie quem 

observava, ainda no século XVI, a condição paradoxal do homem moderno cujas escolhas 

impediam-no de romper com um estado absolutista, repetindo, assim, a sua condição 

servil. A identificação com estruturas de dominação, segundo Pierre Bourdieu no seu 

estudo sobre a dominação masculina, não é um ato de conhecimento, mas de 

“reconhecimento” e, portanto, de submissão (BOURDIEU, 2017, p.27). Na mesma linha, 

Albert Memmi em Retrato do colonizado precedido de Retrato do colonizador 

notavelmente observa que a defesa do sistema colonial por parte do pequeno colonizador 

(quem também é vítima de tal sistema) deve-se a alguma forma de benefício que venha a 

usufruir: “para defender seus limitadíssimos interesses, ele defende outros infinitamente 

mais significativos, do quais, por outro lado, é a vítima.” (MEMMI, 2007, p.45). 

Essa servidão voluntária ou masoquismo, um mecanismo de defesa contra o 

desamparo, é uma modalidade subjetiva que a obra de Stoklos explicita, mas não se limita 

a ela. Sua peça revela o que sustenta essa subjetividade servil. É por isso que a artista 

resgata o que os colonizadores disseram, o que escreveram e, especialmente, como o seu 

discurso foi transmitido em livros. Stoklos também faz um exercício: tenta captar como 

a voz dos mais marginalizados reproduziu, supostamente, esse discurso. Na distorção do 

que foi dito e sentido, a atriz por meio da metalinguagem e da extensão do fragmento, 
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materializa a palavra suprimida no seu corpo, na sua voz, indo além dos esquemas de 

identificação da subjetividade ou do desejo de subserviência do pacto masoquista. 

Apresento a continuação, e com mais detalhes, a peça da dramaturga paranaense. 

Antes, devo mencionar ainda que o estudo deste texto dramatúrgico integrou uma 

disciplina que ofereci aos estudantes de graduação da Dickinson College, nos Estados 

Unidos, na primavera de 2018, na qual analisamos uma série de contos, filmes e romances 

produzidos por autoras brasileiras. 

Intitulado “Pretty, Maidenlike, and a Housewife?” (“Bela, recatada e do lar?”), o 

curso teve como objetivo possibilitar aos estudantes compreender como a produção 

literária e cinematográfica de autoras brasileiras subvertia um conjunto de crenças que 

ainda permeia a imagem da mulher – como a veiculada no artigo da revista Veja, 

intitulado “Bela, recada e ‘do lar’” e publicado em 18 de abril de 2016, justamente em 

um período de instabilidade política devido àqueles que pediam o impeachment da 

presidente Dilma Rousseff e os que definiam tal ato como antidemocrático, caracterizado 

como um golpe institucional. No artigo da revista de viés conservador, os predicados 

associados à então esposa do vice-presidente do Brasil sustentavam que a mulher não era 

capaz de assumir posições de poder e que devia apenas acompanhar o homem.  

Esta obra de teatro, encenada, dirigida, roteirizada e escrita por Denise Stoklos, 

aborda com extrema sensibilidade, muito antes do artigo da revista Veja e de discursos 

de ódio que se multiplicam velozmente em redes sociais, uma perspectiva que continua 

identificando a mulher brasileira desde uma formação imaginária de sujeição, de objeto 

de satisfação do outro através do qual se organizam os laços sociais. A força desse 

monólogo é constituída pela oposição a esta sujeição e a todas as desigualdades sociais. 

O registro da autonomia 

Stoklos escreve, dirige e atua sozinha. Sem nunca “reproduzir a ideia de outro 

autor” (STOKLOS, 1993, p.50), livre de qualquer modelo, sua proposta artística é a busca 

por uma voz própria capaz de revelar a resistência do povo brasileiro na cena. Esta é, 

inclusive, uma das características do seu Teatro Essencial, estética constituída por três 

vertentes cênicas – texto, direção e interpretação – através das quais se elabora uma 

releitura histórica, crítica e política com a qual se compromete totalmente com a plateia, 

interlocutora viva do seu monólogo. 
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Esta peça, incluindo ainda “Denise Stoklos em Mary Stuart”, “Casa”, “Des-

Medéia” e “Calendário de Pedra”, exemplos do Teatro Essencial, não foram escritas para 

serem encenadas. O texto dramatúrgico publicado é uma fração da peça encenada, 

elemento da “urdidura” do posto em cena. Ipojucan Pereira da Silva (2008, p.80), em seu 

estudo sobre o Teatro Essencial de Denise Stoklos, afirma que a representação que se 

distancia da soberania do texto dramatúrgico funciona como uma “partitura cênica” 

organizadora do corpo, da voz, do espaço e do próprio texto. É no ensaio, então, que se 

forja a encenação, tecida pelo poder imaginativo e criador da atriz. 

A obra “500 anos: um fax de Denise Stoklos para Cristóvão Colombo”, não trata 

apenas do Brasil. No ano referente aos 500 anos de “descobrimento” da América, Stoklos 

apresenta o avesso das comemorações, uma “tragédia sem heróis” (STOKLOS, 1992, 

p.7). O “fax” que envia a Colombo – que é a própria peça de teatro em forma de 

mensagem, “escrita num papel roto, colocado dentro de uma garrafa não preciosa” 

(Stoklos 16) – cumpre não apenas uma travessia reversa do tempo das grandes 

navegações, senão uma ruptura simbólica com a instalação de um sistema de exploração.  

Os colonizadores viram no continente americano não uma população autóctone e 

culturas e línguas que se deveriam respeitar, mas o ser primitivo, submetido à reordenação 

e, quando não, à chacina e dizimação. Laura de Mello e Souza em O diabo e a terra de 

Santa Cruz nos lembra de que na carta de Pero Vaz de Caminha eram os índios 

comparados com os animais – “gente bestial e de pouco saber” – “incapazes de 

compreender o gesto cortês de Cabral” (SOUZA, 1986, p.89) e, portanto, de vida sem 

nenhum valor.  

Citando ao longo do seu monólogo uma série de livros de estética conservadora, a 

artista questiona histórias e ideias transmitidas que naturalizaram a diferença 

inferiorizando os povos ancestrais, o pobre, a mulher, o escravo, o negro, o imigrante ou 

os opositores a um estado de exceção. A sua releitura, ao acolher a perspectiva das 

minorias, evidencia ainda que a violência sofrida por elas tem um ator em comum, não 

obstante a distância com relação ao tempo. O assassinato de Tupac Amaru pelos 

conquistadores em 1572, que colocou fim à resistência incaica em Cuzco, conecta-se, na 

peça, com o assassinato de Wladimir Herzog na cadeia do Doi-Codi, em 1975. A atriz 

revela que ambas violências foram financiadas por governos estrangeiros, motivados por 

interesses geográficos e políticos na América Latina. A atriz justapõe estes fatos a outros 
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pertencentes à microestrutura social: “a compra semanal de uma família de classe média” 

equivale ao salário da caixa de supermercado que registrou essa conta. “Que sistema é 

esse? Prendeu-se e matou-se por isso”. (STOKLOS, 1992, p.30). 

De entrada, Stoklos ressignifica esse sistema e, de modo pontual, a palavra 

descobrimento. Descobrimento não se refere à chegada de Colombo na América. Explica 

a atriz que se trata de um processo rentável de exploração que dizimou povos e condenou 

ao subdesenvolvimento a América Latina. Da mesma forma, Colombo não seria um nome 

próprio, mas um acrônimo a uma empresa que se instalou em terras alheias, significando, 

segundo Stoklos, Corrupção e Lucro Obsessivos para Manter-nos BObos.  

Na versão em inglês (que se difere em vários pontos da versão em português por se 

tratar, não de uma tradução, mas do texto encenado na língua outra), ela propõe ainda 

uma reflexão sobre o nome “América”, proveniente do navegador “Américo Vespúcio”, 

que deveria ser substituído pelos nomes anteriores, como o continente já era conhecido: 

Tawantinsuyu, nos Andes, Anahúac, onde se situa o México, ou Abya-Yala, no Panamá. 

Ela visa, assim, à desidentificação dos nomes e de seu papel operador na atribuição de 

nossos valores.  

Em seguida, Stoklos passa a explicitar a dificuldade em posicionarmos criticamente 

frente a uma realidade social de desigualdade. Comparando-nos a eternos Hamlets que 

não agem imediatamente, mesmo sabendo quem é o assassino do pai, pergunta-se por que 

não conseguimos desfazer-nos de uma dominação que nos aflige até hoje. Na primeira 

metade da peça, essa ausência de ação poderia ser compreendida como uma consequência 

da política de medo: em 1579 os espanhóis obrigam os índios a assistirem à execução de 

dois profetas que incentivavam a rebelião indígena. Em 1602, em Pernambuco, 

“Bartolomeu Bezerra destrói a revolta de Palmares, massacrando uma enorme quantidade 

de negros escravos que lutavam pela liberdade”. Essas repressões são também observadas 

no Peru:  

 
em 1614 [...] o bispo proíbe danças e canções que invoquem o sol e 
queima queima queima todos os instrumentos musicais dos indígenas. 
Em 1625, a dança dos índios na Guatemala também é proibida com 
punição de cem chicotadas em caso de desobediência. A tradição 
desenvolveu-se no receio de assumir sua originalidade. A tendência a 
assumir a cópia do que seja estrangeiro – o medo da chicotada social ao 
adorarmos nosso sol. Aprendemos rápido a lição, que pena! 
(STOKLOS, 1992, p.23). 
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A “lição” aprendida rapidamente e o medo são apresentados de maneira irônica. 

Ora, não aprendemos rápido a lição. Esse é o próprio discurso do opressor que objetiva 

mascarar o conflito mantendo o gozo como privilégio e ideal burguês – transformando o 

indígena em sua cópia. É esse outro lado do discurso do opressor que é apreendido por 

Stoklos em seu monólogo. Ademais, a “tendência a assumir a cópia”, essa tendência de 

ser estrangeiro dentro da própria casa, espelha a violência, a voz do bispo que proíbe a 

manifestação cultural. A ironia do “que pena” não confirma o medo; não se assujeita a 

essa condição, mas revela a impossibilidade da aculturação.  

Em outro momento do monólogo, entramos em contato com o que não se registrou 

por uma ordem do discurso: na releitura de um episódio que envolve Bartolomeu 

Colombo, irmão de Colombo, quem queimou seis índios porque estes haviam enterrado 

imagens de Cristo e Nossa Senhora,  afirma Stoklos que se esqueceram de perguntar por 

que os indígenas fizeram isso. Diz ela que pensavam que os novos deuses sob a terra 

trariam abundância ao solo. O que está nos livros, de acordo com a atriz, é a matança 

justificada dos índios, como a obra de Samuel Morrison, “Vida de Cristóvão Colombo”, 

editada em 1942, em Boston. Os índios foram mortos porque “não respeitaram a 

declaração de possessão de terra dos conquistadores. Mas como poderiam os índios 

sequer discuti-la se a declaração lhes foi lida em espanhol?” (STOKLOS, 1992, p.20). 

Com isso, a atriz constrói outras referências sem negar as perdas sofridas. Reconhece-se 

também a vítima sem fazer a performance da vitimização.  

A força criadora da peça – cuja matriz é o corpo – nos possibilita observar como a 

resultante de um processo histórico complexo nos impediu de um saber consciente sobre 

nós mesmos. Dando outro salto histórico, a peça evidencia que a televisão também foi 

um dos operadores dessa opressão ao legitimar a ordem vigente. Stoklos questiona os 

próprios artistas que trabalham para a grande mídia sustentando o status quo: 

 
Gente que com seu trabalho contribui diariamente para a manutenção 
da direita no poder, durante campanhas eleitorais trabalham 
repentinamente para partidos de esquerda. Não é o voto sinônimo em si 
de posição política. Tudo é política: de quem você aceita seu pagamento 
mensal, o que você propaga com sua atitude corporal, o uso que você 
faz da sua voz. (STOKLOS, 1992, p.13) 
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Este mecanismo de sujeição ao outro – sustentáculo do privilégio de uma elite 

dominante – é o mesmo que transforma a imagem das mulheres em mercadorias. Na 

versão em inglês, Stoklos enfatiza ironicamente o discurso que se contrapõe ao direito da 

nossa autoimagem: “… Brazilian women have neither foot nor head” (STOKLOS, 1992i, 

p.46).  

Em outro momento da peça, desconstrói uma identidade que foi transformada em 

verdade absoluta, como aquela em que as mulheres servem a um outro e se sujeitam a 

todo tipo de violência: “The fight of a couple who don’t get divorced. To be beaten up by 

a husband. Women like that, used to say a Brazilian journalist.” (STOKLOS, 1992i, p.30). 

E mais adiante:  

 
We [Brazilians] are variably in love, writing poems, composing songs, 
about love. The first phrase we learn with our bodies, in the way we 
move is: Voulez vous coucher avec moi? The first thing we think when 
we see someone, eye to eye, is: it would be very interesting to make 
love with you. We love love (STOKLOS, 1992i, p.46) 

 
Essa mentira culturalista que foi disseminada sem contraponto crítico é desmentida 

na peça não apenas pela ironia que esvazia o discurso do senhor, mas por converter o 

signo de opressão em resistência. Este elemento de luta – de desconstrução de sujeição e 

de desnaturalização da desigualdade – é o núcleo da peça de Stoklos, que devolve desde 

o interior do discurso que oprime a resistência negada pelo processo civilizatório. 

Considerações Finais 

O monólogo de Stoklos é longo, ininterrupto, não toma fôlego. Tudo se concentra 

em seu corpo. E é do seu corpo que as histórias ganham autoria à medida que ela assinala 

os preconceitos, as projeções, os estereótipos, a ideia romântica de fundação de uma 

identidade única. Com isso, a artista introduz a diferença entre o eu e o tu a quem se 

dirige, evidenciando que a relação nunca é de semelhança, é de differánce, noção 

derridiana originada da palavra francesa, différence. Differánce significa que a identidade 

não se constitui em termos de origem e cópia e que numa formação sincrética os 

elementos diferentes não estabelecem uma relação de igualdade uns com os outros. Estes 

são sempre inscritos diferentemente pelas relações de poder 

A ironia é um dos elementos, como vimos, que não somente desmistifica uma 

verdade absoluta, mas devolve ao colonizador o seu olhar sobre o colonizado. E, com a 

metalinguagem – a atriz, na peça, tem consciência de seu monólogo transformando-o 
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conscientemente em uma mensagem, em um fax enviado de volta a Colombo através de 

uma garrafa lançada ao mar –, Stoklos desidentifica-se de um sistema opressor que, desde 

a chegada de Colombo, especializou-se em explorar as terras em uma busca exagerada 

pelo gozo.  

O desejo da peça que se torna uma mensagem é chegar não apenas a Colombo, mas 

às futuras gerações. O Brasil foi historicamente construído a partir de uma sociedade 

violenta que tem no racismo seu ponto estruturador. O fim do trabalho escravo no Brasil 

não rompeu, como Stoklos enfatiza através de vários exemplos, com a dominação de uma 

elite branca sobre os seres mais frágeis socialmente. Há uma exploração na sua 

microestrutura social, que reflete uma exploração da macroestrutura.  

É o que Franz Fanon em “Os condenados da Terra” também revela: a exclusão dos 

países mais pobres pelos países mais ricos, na atualidade, não ocorre mais pelas práticas 

de imposição de força, violência física, mas, agora, através da pregação do humanismo 

baseado nos valores de liberdade, direitos humanos e democracia. Esse humanismo, 

enquanto tem validez a uma classe social ou a países de primeiro mundo, mascara as 

práticas de exploração, um artifício do mercado e do sistema financeiro internacional para 

impor às nações dependentes economicamente restrições ao seu desenvolvimento, o que 

gera lucros ao sistema instalado nos países do primeiro mundo. Na visão de Fanon, a voz 

do oprimido que, em sinal de ruptura com esta relação colonial, consegue articular-se – 

como seria o caso da voz de Stoklos em seu teatro – invoca a necessidade de repensar os 

conceitos universais. 
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JOÃO CABRAL DE MELO NETO E O POEMA DRAMÁTICO: ELEMENTOS 

PARA A CONSTRUÇÃO DE NOTAS SOBRE UMA POSSÍVEL A CASA DE 

FARINHA 

 

Gislaine Goulart dos Santos (Unicamp)
1
 

 

Resumo: João Cabral começou a escrever as notas sobre A casa de farinha (1966 a 1985) no 

auge de sucesso de Morte e vida Severina e a escrita deste dossiê avançou na (re)construção de 

personagens, cenário, temas, subtemas, hipóteses. Neste sentido, o presente estudo objetiva 

analisar a construção destes elementos dramáticos em torno do último dia de trabalho na casa de 

farinha. As três páginas com citações do livro L’amateur de Théatre (1952), de Pierre-Aimé 

Touchard, mostram a preocupação do poeta em encontrar a forma mais adequada para 

desenvolver os choques e as discussões entre os personagens, os diálogos e o movimento 

dramático deste auto que tenta traduzir a voz dos trabalhadores da casa de farinha. 

 

Palavras-chave: Casa de farinha; manuscrito; auto; João Cabral de Melo Neto 

 

A escrita de Notas sobre uma possível A casa de farinha teve início em 11 de 

setembro de 1966 e seu último escrito é datado de 5 de novembro de 1985. Neste 

período de 19 anos, a obra teve um período intenso de criação nos meses de setembro e 

outubro de 1966 e longos períodos de suspensão, de descanso na gaveta com o risco do 

inacabamento, até João Cabral recomeçar a escrita de notas em junho de 1969 e o início 

da redação do auto nos meses de outubro e novembro de 1985.  

O livro sobre a casa de farinha não ficou inacabado com a morte do poeta, uma 

vez que ele publicou outras duas obras após a última data presente neste manuscrito: 

Crime na calle Relator (1985-1987), Sevilha andando (1989). As razões de seu 

inacabamento são desconhecidas, no entanto, outras obras ficaram esquecidas na gaveta, 

como é o caso de “Juízo final do Usineiro”, mencionado nas cartas de João Cabral para 

Lauro Escorel dos dias 2 de abril de 1951 (Londres) e 21 de maio de 1951 (Londres): 

“Esse negócio ainda não me aparece claramente. Estou por isso chocando o Juízo Final. 

Talvez possa fazer com ele uma espécie de romanceiro, inspirado na poesia popular de 

cordel de Pernambuco, riquíssima, aliás.” (MELO NETO, 1951). O projeto de um auto 

sobre Jerônimo de Albuquerque, antepassado conhecido pelo nome de Adão 

Pernambucano, também permaneceu inacabado. 

                                                           
1
 Mestre em Teoria e História Literária (Unicamp) e Doutoranda em Teoria e História Literária 

(Unicamp). Contato: gigoulart@yahoo.com.br. 
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Na parte de criação e de invenção deste auto sobre a casa de farinha, João Cabral 

tentará redescobrir, por trás do processo de modernização das casas de farinha, os 

sentimentos, as motivações e os comportamentos dos trabalhadores desta casa. Existe 

aí, segundo Jean-Jacques Roubine (2003), uma margem de incerteza, de desconhecido, 

que é também o domínio da liberdade criadora, uma vez que escrever envolve dois 

momentos transformadores: “a percepção e a seleção de recursos artísticos. Percepção é 

a criação de uma nova realidade, oferecida pela obra de arte. O processo de apreensão 

envolve recorte, enquadramento e angulação singulares”. (SALLES, 2004, p. 89). Isto 

quer dizer que o projeto poético está ligado a princípios éticos de seu criador, ou seja, de 

seus valores, da captação sensível de tudo o que o rodeia e da forma de ver e representar 

o mundo. O que está em jogo em Notas sobre uma possível A casa de farinha é o 

processo transformador desempenhado pela percepção do poeta nesta ação de apreender 

a realidade do grupo de trabalhadores desta casa de farinha que está prestes a ser 

fechada; os motivos formam a discussão raladoras versus raspadoras.  

Desta forma, o texto literário é o resultado de um processo de reflexão subjetiva, 

ou seja, ele é produto da percepção sensível, de pesquisa de fontes, de construção, de 

projeção de pensamento, enfim, de ideias dispostas segundo a natureza dos problemas 

que conduzem as reflexões. A forma dramática foi escolhida pelo poeta pernambucano 

para retratar estes personagens. 

 

João Cabral e o poema dramático: construções de uma possível A casa de 

farinha 

 

João Cabral começou a escrever as notas sobre A casa de farinha (1966 a 1985) no 

auge de sucesso da representação teatral de Morte e vida Severina, como podemos ler 

no depoimento de Inez Cabral: 

 
Para inscrever-se nesse festival [Festival Internacional de Teatro 

Universitário de Paris], os grupos deviam apresentar, além do 

espetáculo baseado num texto teatral, outro de criação coletiva. O 

Tuca apresentou então “O e A”, espetáculo sem palavras, musicado 

por Chico, onde dois grupos se enfrentavam: um grupo representava 

as novas ideias de liberdade e cantava em A; o outro representava a 

mentalidade do poder da época e respondia cantando em O. Era um 

espetáculo simples, curto, sem protagonistas nem destaques e isso 

fascinou meu pai. Nessa época, pela primeira vez o ouvi dizer que 
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pretendia escrever um auto que se situaria numa casa de farinha, pois 

um dia, conversando com seu primo Túlio Cabral da Costa, de família 

usineira, soube que as casas de farinha estavam em extinção, o método 

artesanal de produzir farinha de mandioca sendo substituído por 

maquinaria industrial, em nome do progresso (CABRAL, 2013). 

 

Nesta citação, podemos observar que a representação teatral de Morte e vida 

Severina, citado dez vezes no manuscrito sobre A casa de farinha, e da peça O & A, pelo 

Tuca no Festival Internacional de Teatro Universitário de Paris, foram decisivas para a 

construção das ideias do manuscrito. O & A, uma mimofarsa do teatrólogo Roberto 

Freire, musicada por Chico Buarque de Holanda (1966), aborda o choque das ideias 

jovens com as ideias velhas na evolução da sociedade. O grupo dos que representam O, 

expressam-se pela vogal O, cujo som fechado representa o “fechamento” dos velhos e 

da velha cultura em aceitar as inovações provocadas pelos jovens. O grupo dos que 

representam A, expressam-se na vogal aberta A, querendo significar que os jovens são 

abertos às novas ideias e às renovações. Eles cantam e dançam velhas ou novas danças e 

músicas.  

Esta dualidade da peça musical O & A, ou seja, de grupos que pensam diferentes – 

velhos e jovens -, é abordada nos manuscritos sobre a casa de farinha, mas neste, o 

enfrentamento dos grupos acontece entre o otimismo das raspadoras e o pessimismo das 

raladoras em relação aos motivos do fechamento da casa de farinha; a igualdade de 

trabalho as fazem pensar igual.  

As reflexões sobre a forma dramática do auto sobre a casa de farinha ocupam 

espaços nas folhas manuscritas para enfatizar a necessidade de “Buscar formas em 

teatro tem de ser buscar cenas” (MELO NETO, 2013, p. 72) e desenvolver os choques e 

as discussões entre os personagens. As três páginas com citações do livro L’amateur de 

Théatre, de Pierre-Aimé Touchard, direcionam a construção da forma mais adequada 

para o conteúdo da casa de farinha como o cenário, as primeiras conversas e o 

movimento dramático que se caracterizará por uma sucessão de cenas novas 

estabelecidas pela entrada e pela saída de personagens. Para isto, o poeta pernambucano 

dedica uma folha para esquematizar esta entrada e saída e o desenvolvimento do cenário 

com seus anúncios pessimistas, otimistas e os climaxes de discussões que se 

relacionarão aos subtemas, às “Suposições possíveis sobre o fechamento da casa de 

2360



 

 
 

farinha”, como: reformar, vender, alugar e fechar a casa de farinha e a figura do Doutor 

Sudene, presentes nos manuscritos. 

 

Diálogos: L’amateur de Théatre, de Pierre-Aimé Touchard e Notas sobre 

uma possível A casa de farinha, de João Cabral de Melo Neto  

 

Na “programação roteirizada” dos manuscritos sobre a casa de farinha, João 

Cabral também se dedica à construção do cenário, das cenas, dos temas do diálogo e da 

situação dramática, elementos que integram o processo criativo do poeta. Em meio a 

esta etapa de criação da forma, o pernambucano realiza um processo objetivo-subjetivo, 

que consiste na leitura do livro de Pierre-Aimé Touchard, L’amateur de Théâtre, e na 

criação e estruturação da forma que melhor se adequa ao conteúdo imaginado pelo 

escritor. 

Na leitura de L’amateur de Théâtre, as citações deste livro em Notas sobre uma 

possível A casa de farinha estão na primeira parte da obra de Pierre-Aimé Touchard 

dedicada à la mise en scène, à la technique du théâtre, aos personagens, à situação, à 

unidade orgânica e o estilo e à arte da composição. João Cabral extraiu e fichou algumas 

discussões dos subcapítulos “Y a-t-il une technique du théâtre”, “Les personnages de 

théâtre”, “La situacion” e “L’unité organique et le style” ; importantes para a criação 

teatral de Notas sobre uma possível A casa de farinha. Abordaremos, neste artigo, os 

estudos cabralinos sobre a técnica e os personagens para discutir a constituição objetivo-

subjetivo do processo criativo de João Cabral nos manuscritos. 

 

Y a-t-il une technique du théâtre?  

 

Pierré-Aimé Touchard, neste subcapítulo do livro L’amateur de Théâtre, discute 

sobre o Théâtre Libre que não negou todas as leis do teatro, uma vez que não renunciou 

a nenhum dos seus três elementos tradicionais: o palco, os atores e o diálogo. Os 

companheiros de Antoine, segundo Touchard, admitiram o teatro como arte do 

espetáculo, mas eles se recusaram a admitir que, fora do diálogo, ele tinha suas próprias 

leis: “eles o recusavam como uma técnica rigorosamente determinada”. Eles pareciam 

ignorar todas as técnicas que um empirismo secular havia desenvolvido. Antoine 
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reconheceu que o teatro triunfante da época (1885-1900), dominado por Scribe, Sardou 

e os “fabricantes experientes” de dramas e comédias, pecou por excesso de submissão 

as regras de um ofício que eles conheciam muito bem a regra e produziram um teatro 

sem audácia, sem riscos e sem alma. 

Antoine e Jean Jullien, os partidários do Théâtre Libre, admitiram como um 

objetivo alcançar, não a vida, mas o movimento. Para eles, o teatro é movimento. A 

ideia de movimento defendida pelos teóricos que Pierre-Aimé Touchard dialoga no 

subcapítulo “Y a-t-il une technique du théâtre?” está presente em seis excertos fichados 

por João Cabral nos manuscritos sobre a casa de farinha. Vejamos como as citações 

deste subcapítulo, que ocupam duas páginas de Notas sobre uma possível A casa de 

farinha, interagem com a criação em processo: 

 

“... au théâtre, l’interêt d’une action n’existe jamais en cette action même, mais dans la 

projection des conséquences virtuelles de cette action sur l’avenir”
2
. (TOUCHARD 

apud MELO NETO, 2013, p. 86) 

 

- “le mouvement théâtral reside à la fois dans l’évolution des situations et des caractères 

et dans le mouvement physique des personnages sur le plateau”
3
. (TOUCHARD apud 

MELO NETO, 2013, p. 86) 

 

- “... au théâtre, le espectateur attend toujours que quelque chose se passe, et c’est 

pourquoi l’entrée d’un personage ou la sortie d’un des personnages présents  y prennent 

une telle importance qu’à elles seules elles déterminent une scène nouvelle…”
4
 

(TOUCHARD apud MELO NETO, 2013, p. 86) 

- “en príncipe, toute entrée ou toute sortie de personnages répond, dans une pièce bien 

construite ... à une modification, à un rebondissement de l’action”
5
. (TOUCHARD apud 

MELO NETO, 2013, p. 86) 

 

- “… La verité est que le mouvement au théâtre est lié moins à la présence effective des 

personnages qu’à leur intervention”
6
. (TOUCHARD apud MELO NETO, 2013, p. 86) 

                                                           
2
 “... no teatro, o interesse de uma ação nunca existe na própria ação, mas na projeção das consequências 

virtuais dessa ação sobre o futuro”. (Minha tradução) 
3
 - “o movimento teatral reside tanto na evolução de situações e de personalidades quanto no movimento 

físico dos personagens no palco”. (Minha tradução) 
4
 “... no teatro, o espectador sempre espera que algo aconteça, e é por isso que a entrada de um 

personagem ou a saída de um dos personagens no palco assume tamanha importância que por si só 

determina uma cena nova”. (Minha tradução) 
5
 - “em princípio, toda entrada ou saída de personagens responde, em uma peça bem construída... a uma 

modificação, a uma repercussão na ação”. (Minha tradução) 
6
 “... A verdade é que o movimento no teatro está menos ligado à presença efetiva dos personagens do que 

à sua intervenção”. (Minha tradução) 
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“Une pièce de théâtre est la représentation par des comédiens sur un plateau, d’une 

action opposant à partir d’une situation donnée, deux ou plusieurs personnages donnés, 

évoluant selon les lois de logique propre. Le mouvement dramatique se caractérise par 

une succession de scènes dont chacune apporte un élément nouveau de nature à aboutir 

à une situation unique si tendue que le dénouement ne peut se concevoir que par la 

disparition ou l’abdication de l’un des protagonistes ou par une intervention de caractère 

providentiel”
7
. (TOUCHARD apud MELO NETO, 2013, p. 88) 

 

O movimento teatral, enfatizado nestas citações, ilustra, diante da constatação de 

João Cabral de que “A casa de farinha não tem a dramaticidade-viagem, fácil, do Auto 

de Natal” (MELO NETO, 2013, p. 72), a necessidade do poeta de criar o movimento em 

um auto que retrata o último dia de trabalho n’a casa de farinha. Em Morte e vida 

Severina, o movimento é constituído pela trajetória do Severino do sertão nordestino em 

direção ao litoral; n’a casa de farinha, pela entrada e saída dos personagens, como 

escreveu João Cabral sobre a estruturação do cenário e as primeiras conversas: “3 – 

botar quem entra ou sai (entrada ou saída mudam a cena: passa ser outra)” (MELO 

NETO, 2013, p. 41). A estruturação da entrada e da saída dos personagens, dos 

climaxes de brigas e dos anúncios pessimistas e otimistas pelos carregadores é criada no 

manuscrito abaixo: 

17.9.966 

1. – as raspadoras sós        
                      pessimista? 

2. – as raspadoras    anúncio ambíguo 

entram os carregadores 
   

3 – os carregadores saem  

 as raspadoras sós  
 

4 – as raspadoras                1º clímax 

      as raladoras entram 
 

5 – as raspadoras 

      os raladores                anúncio [ileg.] otimista  

      os carregadores entram 
 

                                                           
7
 Uma peça de teatro é a representação, pelos atores em um palco, de uma ação que se opõe a uma 

situação dada, dois ou mais personagens dados, evoluindo de acordo com as leis de sua própria lógica. O 

movimento dramático se caracteriza por uma sucessão de cenas, das quais cada uma traz um elemento 

novo de modo que se chegue a uma situação única tão tensa que o desfecho só pode ser concebido pelo 

desaparecimento ou a abdicação de um dos protagonistas ou por uma intervenção de caráter providencial. 

(Minha tradução) 
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6 – os carregadores saem 

 as raspadoras 

 os raladores                 2º clímax 

 o prensador entra 
 

7 – os carregadores entram 

 as raspadoras              (quiproquó, que dá lugar a  

os raladores                   anúncio pessimista    otimismo?) 

o prensador 
 

8 – as raspadoras 

      os raladores 

      o prensador 

      o quebrador 
 

9 – as raspadoras 

      os raladores 

      o prensador                   3º clímax 

      o quebrador 

      o forneiro 
 

10 – as raspadoras 

 os raladores 

 o prensador 

 o quebrador           anúncio do fato real (que esclarece 

 o forneiro                o quiproquó) 

 os carregadores 
 

11- o forneiro 

 

Nesta folha manuscrita, João Cabral coloca quem está em cada cena e organiza a 

dinâmica de entrada e saída dos personagens, criando assim a própria lógica de criação. 

O movimento dramático se caracteriza por uma sucessão de cenas, como ressaltou 

Touchard, e o elemento de natureza nova é trazido pelos carregadores, ora com anúncio 

pessimista, ora com o otimista e, neste vai e vem da ação, intercalam-se os três 

climaxes; no primeiro, somente as raspadoras e as raladoras; no segundo, entra o 

prensador; no terceiro, o quebrador e o forneiro. 

Os momentos da progressão dramática são determinados pelos eventos exteriores 

trazidos com a chegada dos carregadores, o que provocam os climaxes entre os 

personagens que agem de acordo com a criação da psicologia-ideologia, ligada ao 

trabalho que executam. A dinâmica de entrada e saída dos personagens em cada cena 
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elimina o estático e o descritivo do auto e o movimento ocorre por meio da evolução da 

situação e dos personagens.  

No manuscrito, as citações do livro L’amateur du théâtre, de Pierre-Aimé 

Touchard, auxiliam João Cabral na construção e solução de problemas relacionados à 

técnica e à estrutura do auto que sustentam toda a narrativa dos trabalhadores da casa de 

farinha. 

 

Les personnages de théâtre 

 

Em Notas sobre uma possível A casa de farinha, o papel dos personagens no auto 

foi desenvolvido antes das citações do livro L’amateur du théâtre. Neste caso, a criação 

dos personagens é planejada por meio de um processo objetivo-subjetivo-objetivo que 

se configura pela pesquisa documental sobre os trabalhadores da casa de farinha; pela 

criação por João Cabral da psicologia-ideologia, ou seja, a atividade que cada grupo 

executa influencia suas formas de pensar; pelo movimento e a situação dramática do 

auto. Desta forma, as citações de Pierre-Aimé Touchard estão relacionadas à técnica, ou 

melhor, à estruturação destes personagens na cena e o movimento, como lemos 

anteriormente. Do subcapítulo “Les personnages de théâtre”, João Cabral fichou dois 

excertos: 

 

“le personnage de théâtre n’est pas seulement un caractère, il est un caractère en 

situation”… Ce qui lie le caractère à la situation, c’est la volonté, laquelle est le moteur 

de l’action par son refus de tenir compte de la situation
8
. (TOUCHARD apud MELO 

NETO, 2013, p. 88) 

 

“En résumé, pour qu’un personnage de théâtre devienne un parfait personnage de 

théâtre, il faut: 

- un caractère déterminé et immuable, 

- une volonté obstinée, 

                                                           
8
 “o personagem de teatro não é apenas uma personalidade, ele é uma personalidade em situação”… O 

que liga a personalidade à situação é a vontade, que é a força motriz da ação por sua recusa em levar em 

conta a situação. (Minha tradução) 
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-  une situation ou un milieu qui s’oppose  à cette volonté
9
.” (TOUCHARD 

apud MELO NETO, 2013, p. 88) 

 

João Cabral realiza uma primeira fase de caracterização dos personagens no auto e 

descreve o papel de cada um, como é o caso da personificação da Sudene 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste): 

 
Dr. Sudene. Sujeito fabuloso, do Recife e do Rio. Manda de longe, em 

todo o mundo. Pode tudo. Ninguém o viu mas todo o mundo acredita 

nele. Os pessimistas também: só que dizem que não é tão fabuloso 

assim, é igual a todos. Uma espécie de Ademar da piada do matuto do 

Piauí: “É o dono da Coca Cola”. (MELO NETO, 2013, p. 57) 

 

No entanto, sua aparição para os trabalhadores da casa de farinha ainda é incerta, 

mas João Cabral não quer que ele fique como o Godot, da peça teatral de Samuel 

Beckett, que nunca aparece. No fim, é preciso revelar que Sudene não é um homem, 

mas um organismo burocrático; percurso que será construído ao longo do auto, com o 

personagem em situação. Neste auto, o anonimato é um recurso utilizado, uma vez que 

os personagens são chamados por suas funções; o único personagem nomeado é o Dr. 

Sudene que, por ironia, se refere a um órgão burocrático. O desenvolvimento da 

psicologia-ideologia dos demais personagens da casa de farinha também é um momento 

de caracterização dos personagens:  

 

 

17.9.66 

 

 Psicologia-ideologia das personagens. 

 

- Ligada ao tipo de trabalho que executam. 

- carregadores: neutros, apenas noticiosos. 

- raspadoras:     otimismo infantil, beato (raspam, 

 (tese)          descascam, limpam a mandioca e a  

           realidade). 

 

- raladoraes:       pessimismo radical, infantil (ralam 

   (antítese)       destroem a mandioca numa massa 

                                                           
9
 "Em resumo, para que um personagem de teatro se torne um personagem de teatro perfeito, é preciso: - 

uma personalidade determinada e imutável; - uma vontade obstinada; - uma situação ou um ambiente que 

se opõe a essa vontade”. (Minha traduação) 
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                                                             (botar duas raladoras e 2 homens na 

                         informe). roda.  a igualdade de trabalho fazem- 
                         nos pensar igual). 

- prensador:     procura a síntese a média nos exage- 

   (síntese)        nos dos dois grupos (espremem a massa, 

(ver dúvida)     para reduzi-la, tirar a manipueira 

                         venenosa, chegar a verdade). 

 
                                                       embelezar, 

- quebrador:    tenta salvar,  melhorar, ampliar a massa 

    (tese)           dura e reduzida que o prensador deixa 
 (ver dúvida)                                      areja, 

                       (ele desmancha,  à mão ou com um 
                         ou com peneira jogando para cima 

                        pau ,   os bolões da mandioca prensada). 

                                   destruir 

- forneiro:       tenta forneirar [ileg.] esse outro oti- 

 (antítese)        mismo não infantil (ele no forno 
                                                            destrói sua água 

(ver dúvida)    desidrata a mandioca,  pelo calor); perso- 

                        nagem positivo. 

- (síntese   :     a notícia do que realmente aconteceu, 

     final)         trazida, p. ex., pelos carregadores, no  

                       fim de tudo (quando já não vêm com 

                       mandioca por [ileg.] algum motivo). E 
                       que, como arautos, anunciam, não discutem. 

 

- importante: os choques básicos serão entre ras- 

                      padoras e raladoras: eles farão  

                      dois climaxes tese-antítese (um 

                      antes da chegada do prensador outro 

                      depois). O choque quebrador forneiro 

                      é o oficial: intenso mas curto, como 

                        o diálogo Carpina x Severino. 

              (MELO NETO, 2013, p. 49) 

 

João Cabral, ao caracterizar a personalidade dos trabalhadores no auto, 

esquematiza a estrutura dialética do papel de cada um no diálogo/debate sobre as 

suposições do fechamento da casa de farinha, ainda incerta pela palavra “dúvida” em 

relação ao prensador, ao quebrador e ao forneiro. Nesta estruturação, a personalidade 

dos carregadores como neutros, as raspadoras como otimistas (tese) e os raladores como 

pessimistas (antítese) já foi previamente definida nos manuscritos anteriores quando o 

poeta afirmou que o conflito da peça é o choque otimismo x pessimismo destes dois 

grupos de personagens.  
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Assim, a tese de Pierre-Aimé Touchard de que para um personagem de teatro se 

tornar um personagem de teatro perfeito é preciso uma personalidade determinada e 

imutável, embora não se aplique aos demais personagens pela incerteza do processo 

criativo, se concretiza em relação às raladoras e aos raspadores que defendem ideias 

muito infantis e extremas, por isso eles são o centro do conflito. Para Touchard, o que 

liga a personalidade à situação é a vontade, que é a força motriz da ação, por isso, lemos 

nas estruturas dialéticas dos personagens a vontade das raspadoras e das raladoras serem 

construídas e desconstruídas pelo movimento da entrada e da saída dos carregadores que 

ora trazem notícia otimista, ora trazem notícia pessimista, criando cenas novas.  

A situação teatral em Notas sobre uma possível A casa de farinha representa a 

própria situação da vida dos trabalhadores da casa de farinha que esta prestes a fechar 

pelo processo de modernização, “o soi-disant do progresso do nordeste, que está 

virando lugar-comum”, como afirmou João Cabral. Neste caso, se a situação 

desaparece, os personagens deixam de existir, assim como a caracterização deles criada 

pelo poeta pernambucano. 

Na construção do auto, raladoras e raspadoras, com o extremismo de ideias que 

defendem, mentem a si mesmas, pois preferem não encarar a realidade e confessar a 

própria submissão ao destino. A passagem “Em vez de nos deixarmos induzir em erro 

por imagens do futuro, impressões otimistas e pessimistas, miragens de uma ciência 

falaz, tornamo-nos conscientes da responsabilidade”, de Karl Jaspers, citada por João 

Cabral do texto “O homem obreiro se si próprio”, mostra que raladoras e raspadoras não 

têm consciência ou experiência social, por isso, João Cabral, paralelamente ao conflito 

otimismo x pessimismo, propõe o conflito saudosismo x futurismo (?). Estes 

personagens não se responsabilizam pelos seus atos de liberdade; a mentira os ajudar a 

viver, sem que precisem tomar decisões que são essenciais para o curso dos 

acontecimentos, como falar com o dono ou mudar a situação.  

A forma dramática neste manuscrito é uma escolha em função da opção estética 

de João Cabral que anseia por uma comunicação direta com a coletividade em uma 

linguagem poética, teatral e dialogal. O diálogo do autor com ele mesmo, na criação do 

conteúdo e da forma e o diálogo pretendido entre as pessoas da coletividade, já que, na 

retomada do auto medieval, o poeta pinça do passado coletivo a voz da existência 

humana e traduz as vozes dos trabalhadores da casa de farinha. A construção da forma, 
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do tema e a caracterização dos personagens foram desenvolvidas neste planejamento 

manuscrito; no entanto, apenas 15 folhas correspondem à organização narrativa destes 

elementos do auto que, mesmo inacabado, revela o projeto ético e estético do poeta 

pernambucano.  
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ENRIQUE BUENAVENTURA E O “TOMAR POSIÇÃO” NA PEÇA HISTORIA 

DE UNA BALA DE PLATA: UMA NARRATIVA DA AMÉRICA LATINA E DO 

CARIBE 

 

Juliana Caetano da Cunha (UFRJ/UFRGS)1 

 

Resumo: Leitura da peça de teatro Historia de una bala de plata (1979), de Enrique 

Buenaventura, do Teatro Experimental de Cáli, com base nos conceitos de história de Walter 

Benjamin, assim como de teatro dialético de Bertold Brecht e, principalmente, no “tomar posição” 

de Didi-Huberman. A peça é comparada a outra do mesmo, intitulada A tragédia do rei Cristophe 

(1961). As peças abordam o processo de independência do Haiti. O trabalho dou autor se insere 

no movimento Novo Teatro Colombiano. Observa-se o desenvolvimento de temas relativos ao 

colonialismo e ao decolonialismo ainda atuais. 

Palavras-chave: Enrique Buenaventura; América Latina; Teatro político. 

 

Historia de una bala de plata (1979), é uma das obras teatrais mais conhecidas do 

dramaturgo colombiano Enrique Buenaventura, que fundou em 1963 o Teatro 

Experimental de Cali (TEC), tendo sido seu diretor até falecer (em 2003, aos 78 anos). 

Sua escrita se deu em meio ao processo de encenação como criação coletiva (cf. 

CARBONARI, 2014), assim como a da maioria das obras de Buenaventura. A peça 

recebeu o Prêmio Casa de las Américas e é uma das mais importantes também do Novo 

Teatro Colombiano (cf. cf. JARAMILLO, 1992), movimento que teve seu auge nos anos 

19702. 

O Novo Teatro Colombiano inaugurou naquele país uma nova fase, que se consistiu 

em o teatro passar a se ocupar de ter identidade nacional, com a sua própria gente e a sua 

própria história, promovendo cada vez mais produções autorais e coletivas, além de 

adaptações de obras consagradas que favorecessem o debate de questões importantes 

àquela população, a partir de suas subjetividades e cultura. Não se trata, obviamente, de 

um nacionalismo supremacista; muito pelo contrário, trata-se da busca por uma 

identidade roubada pelo processo de colonização e dominação econômica-cultural que 

impera sobre nosso território desde a chegada dos espanhóis (e posteriormente outras 

nações europeias) e da escravatura. 

                                                            
1 Doutoranda em Letras: Estudos da Literatura (UFRGS). Mestre em Letras: Ciência da Literatura (UFRJ). 

Graduada em Letras: Português/Francês (UFRJ). Servidora da UFRJ. Contato: julianacae@gmail.com. 
2 O outro grande expoente desse movimento é o grupo La Candelaria (de Bogotá), fundado e longamente 

dirigido por Santiago García, talvez um pouco mais conhecido no Brasil. Os dois grupos trabalham com a 

“criação coletiva”, ainda que tenham concepções diferentes dela. Duas peças do La Candelaria também 

ganharam o prêmio Casa de las Américas, também nos anos 1970: Guadalupe años sin cuenta (1976) e Los 

diez días que estremecieron al mundo (1977). 
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É preciso considerar duas chaves teóricas de compreensão do que influenciou e 

constituiu tal movimento. A primeira delas é o conceito de tempo e história de Walter 

Benjamin (2012). Ficou evidente para esses grupos que não era mais o momento de 

retratar a história dos vencedores, ou de reproduzir a literatura das elites e dos 

colonizadores, mas, sim, de questioná-las, redescobri-las, fazendo que estas se abrissem 

aos personagens antes silenciados ou injustiçados em seus feitos (cf. também LÖWY, 

2005). 

No caso de Historia de una bala de plata, o olhar é para o passado, mas temas 

contemporâneos foram abordados por Buenaventura, imbuído da mesma concepção de 

que se faz necessário colocar a realidade em cena sem “encerrar” o que dela se depreende, 

sem fazer do teatro uma resposta confortável e pronta, mas, novamente, uma pergunta, 

que gere respostas e se transforme em intervenção nessa mesma realidade por parte do 

público que assiste – e é convidado a pensar. 

Com isso chego ao segundo pressuposto fundamental, que é o teatro dialético, 

desenvolvido por Bertolt Brecht (1977). Esses grupos desenvolvem um trabalho que, 

especialmente no processo criativo é dialético e coletivo. São usadas estruturas e estéticas 

épicas em algumas obras, existe um desmascaramento da “ilusão” que vinha do teatro 

clássico, mas o mais importante da influência brechtiana no Novo Teatro Colombiano é 

a originalidade e o “pé no chão”, no seu próprio chão. Segundo um estudioso de Enrique 

Buenaventura, Vásquez Zawadski (1992, p.15), isso aparece como “preocupação 

constante, crítica e autocrítica, e dentro de uma práxis dialética que exige que todo 

questionamento do trabalho teatral se resolva sobre e a partir da cena”, quando 

Buenaventura se pergunta sempre “que tipo de teatro devemos fazer?”. 

Para dizer uma última palavra sobre o Novo Teatro, vale pontuar que este foi um 

momento importante de desenvolvimento do teatro de grupo, independente, crítico e 

político, que desenvolveu métodos da criação coletiva, tendo inclusive estabelecido 

diálogos com outros grupos que, em países vizinhos, estavam na mesma busca. Tanto o 

Teatro Experimental de Cáli como o La Candelaria, de Bogotá, continuam em atividade; 

o primeiro desde 1955, e o segundo desde 1966, os dois com suas sedes próprias e 

acervos, subsidiados parcialmente por financiamento público. Não são os únicos; depois 

deles, outros vários grupos no país alcançaram a mesma condição de trabalho. 
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Outra característica da atividade dramatúrgica de Buenaventura, além dessa escrita 

perpassada pela direção e pela experimentação em sala de ensaio, é a reescrita e a reflexão 

sobre o próprio trabalho. O autor mantinha diários de trabalho e eventualmente retomava 

temas (cf. BUENAVENTURA, 1992; 2009; 2014). No caso de Historia de una bala de 

plata, temos uma versão mais ficcional do que havia anteriormente sido trabalhado drama 

histórico: o processo de independência do Haiti. 

A primeira peça sobre o tema chamou-se A tragédia do rei Cristophe 

(BUENAVENTURA, 1973[1961]), que aborda objetivamente o reinado de Henri 

Christophe no Haiti, anteriormente denominado Santo Domingo, em princípios do século 

XIX: Cristophe foi o primeiro rei negro do Novo Mundo, passou de escravo a liberto, de 

liberto a general, de general a rei e, finalmente, a tirano, que acabou cometendo suicídio. 

Reza a lenda que se matou com uma bala de prata porque se acreditava impenetrável por 

uma bala comum. 

Santo Domingo (ou Ilha de São Domingos) era colônia francesa na sua parte 

ocidental, ainda que tivesse sido descoberto por Colombo e até nomeada em tempos 

remotos Hispaniola (ou La Española). A parte oriental manteve esse nome até tornar-se a 

República Dominicana; o nome Haiti foi recuperado das línguas dos povos originários. 

Essa parte ocidental da ilha foi por muito tempo um dos lugares mais prósperos do 

Novo Mundo, graças à produção, por mão de obra negra escrava, de açúcar, cacau e café. 

Ocorre que, em 1794, aí mesmo tem lugar a primeira revolta de escravos, que tornou o 

Haiti o primeiro país do mundo a abolir a escravidão. Não de um único golpe, muito pelo 

contrário, foram inúmeros levantes, deposições, execuções, guerras e resistências, em 

busca da independência (cf. LAFERRIÈRE, 2017). 

Na peça, narra-se a trajetória de Henry Cristophe, vê-se o primeiro levante, aparece 

Toussaint Louverture, ex-escravo que foi nomeado Governador Geral pela Coroa (1801), 

que posteriormente é preso e assassinado por ela mesma. Atribuem-se a Louverture as 

principais ideias de independência e igualdade, que seguem animando a luta do povo 

negro na Ilha. 

Vê-se também (Jean-Jacques) Dessalines, que organizou o exército e finalmente 

derrotou os franceses em 1803. No ano seguinte, foi declarada a independência, de modo 

que o Haiti se tornou o segundo país a se tornar independente nas Américas (precedido 

pelos EUA, em 1776). Dessalines proclama-se imperador. Na peça, a personagem 
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proclama: “Faremos aqui um Estado livre, um Estado negro, e o chamaremos Haiti, como 

se chamava antes de os brancos chegarem. Viva o Estado negro e livre de Haiti” 

(BUENAVENTURA, 1973[1961], p.24). Esse processo rendeu 60 anos de bloqueio ao 

Haiti por parte dos países escravagistas europeus. 

A peça revela como os ingleses e espanhóis tentavam influenciar a disputa de poder 

no Haiti, buscando sempre se favorecer em acordos comerciais. E como a ameaça do 

retorno à escravidão estava sempre no ar. Com a justificativa de consolidar essa nação 

negra, sem senhores colonizadores e escravagistas, os líderes vão mudando de posição, 

fazendo acordos e, finalmente, após o assassinato de Dessalines por rivais em 1806, 

Henry Cristophe chega ao poder, autointitulando-se rei. 

Questionado por apoiadores, a personagem de Henry se justifica: “A independência 

legou-nos um país arruinado, um deserto carbonizado. Não, ainda não haverá liberdade, 

Clairveaux. Haverá uma mão de ferro para reconstruir a indústria, para levantar fortalezas 

e cidadelas, para desafiar todos os colonialistas”. [...] E em outra fala: “...devemos andar 

pra frente. Temos de produzir mais açúcar e mais café do que no tempo da colônia. Temos 

que ser invencíveis na terra e no mar...”. E o amigo Clairveaux responde: “Então estas 

condecorações ganhas na luta por um ideal são inúteis!” (BUENAVENTURA, 

1973[1961], p.37). É quando Cristophe manda prendê-lo, representando as tantas 

mudanças de mãos do autoritarismo de Estado que vai e vem na América Latina. 

O novo monarca ex-escravo vai se tornando cada vez mais autoritário. A tragédia 

do rei Cristophe (BUENAVENTURA, 1973[1961]) conta essa história a partir do que 

seria a grande obsessão dessa personagem, a construção de uma fortaleza impenetrável, 

num alto, que foi de fato construída e da qual permanecem em pé as ruínas hoje em dia, 

depois de dois séculos, terremotos e vendavais: Cidadelle Laferrièrre, Sans-Sonci 

(inaugurada em 1813). A peça traz cenas da construção do forte, onde os negros cumprem 

o mesmo papel de escravos ao que antes eram obrigados, agora como “cidadãos”. Chega-

se ao ponto em que a próprio personagem de Henry Cristophe açoita um velho que cai de 

tanto trabalhar. Cai morto. 

O desenvolvimento da tirania, com algum toque de loucura, vai encerrando essa 

personagem em seu castelo e o afastando de sua origem e de seus propósitos, assim como, 

evidentemente, das expectativas construídas pelos revoltosos na luta pela independência. 

Na peça, o rei se mata quando se vê abandonado por todos: povo, amigos, armadas. 
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Em Historia de una bala de plata (BUENAVENTURA, 2013[1979], o protagonista 

se chama Louis Poitié, inspirado evidentemente em Henry Cristophe, e neste caso é 

verdade que só uma bala especial, de prata, pode derrubá-lo. Trata-se do mesmo processo 

de luta por independência da colônia, mas a partir daí a reescritura vai se justificando, ou 

seja, refazendo-se com novas perspectivas. 

Agora estamos numa ilha qualquer do Caribe (porque o Haiti poderia ser muitos 

lugares), em que diversas forças operam num tempo de revolta dos escravizados e de 

falência do domínio colonial na América Latina, no caso, por parte da Coroa francesa. A 

peça revela contextos e conflitos que se estenderam pelo continente, quando o 

imperialismo norte-americano começa a construir suas bases nas ex-colônias, ou “futuras 

ex-colonias”, ou ainda futuras neocolônias latinas. 

Manipulações, jogo de poder, disputa de mercado e lutas por libertação e justiça 

dão o tom do texto, que emite luz sobre a complexidade de nossa história sempre 

esquecida e apagada pelos donos do poder e da história oficial. O que lemos é uma 

realidade passada ainda presente, marcada pela exploração colonial, pelo extermínio 

indígena e pela escravização dos negros, posteriormente substituída por falsa alforria. O 

mito do imperador ou rei negro, como uma primeira grande vitória dos despossuídos 

destas terras, converte-se em mais uma revolução derrotada, sendo contado a partir de 

uma narrativa destoante dos moldes tradicionais. 

A personagem de Loius Poitié chega a essa ilha imaginária das Antilhas, que não 

se sabe onde é, nem muito bem quando, levado por um magnata chamado Smith, 

diretamente dos EUA, onde Poitié estava sendo perseguido pela polícia e, antes, pela Ku 

Klux Klan (movimento reacionário e supremacista branco que teve sua primeira aparição 

nos EUA na década de 1860, tendo sumido e reaparecido algumas vezes até o século XX, 

agrupando neonazistas). Smith o leva para ser imperador, com a intenção de dominar a 

Ilha, porque precisa de um negro para fazê-lo. Atrás deles, vêm Marta, a esposa de Poitié 

(que na peça anterior mal aparece, representava apenas o momento da alforria, em que 

Henry casou-se e passou a ser dono do estabelecimento que era propriedade do sogro). 

Marta representará ao longo desta obra uma lucidez política que falta ao marido. 

Poitié vai sendo levado pelos diferentes grupos de interesses, servindo sem perceber 

a diversos senhores, até ser renegado pelos outros negros em luta (aparecem quilombos e 

levantes). Ele ganha mais traços de conflito interno, de dúvida, de humanização, mas é 
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tragado pelo sistema e finalmente assassinado com uma bala de prata numa emboscada, 

quando sua mulher diz: “Nem sequer soubeste por que morrias, Louis Poitié” 

(BUENAVENTURA, 2013[1979], p.76). Merece destaque a personagem de Marta, 

definitivamente, que em vários momentos da peça aponta que o “lugar” das mulheres na 

política e nas batalhas já é outro. Um lugar ganho certamente na história recente, após a 

entrada do feminismo na operação da política e da constituição da subjetividade dos 

sujeitos modernos. 

E o mais importante: o mundo já é outro, em que pese continue o mesmo. O que faz 

Buenaventura é dar essa dimensão à história da independência do Haiti, expandindo seus 

fatos para um tempo em que a questão racial e da terra permanecem estruturantes das 

relações econômico-comerciais e de trabalho nas Américas, atualmente com a forte 

presença imperialista dos EUA. O prólogo não deixa dúvidas:  

 

Smith: As cores têm, nesta peça, singular significado. No alto da 

pirâmide social estão os brancos. 

Gallofe: Debaixo dos brancos e tratando de subir com unhas e dentes, 

estão os pardos ou mulatos. 

Jones: E na base da pirâmide, os negros escravos. A escravidão já não 

era rentável, o trabalho assalariado ocupava o seu lugar, mas na ilha 

imaginária se mantinha como uma cicatriz. 

Suzana: E nesse mundo alegre e miserável, decadente e cheio de 

tentadoras riquezas, entraram os norteamericanos. 

(BUENAVENTURA, 2013[1979], p.19) 
 

A escravidão como cicatriz de um povo que conjuga alegria e miséria, dividido em 

pirâmide de base larga e negra, subjugado aos interesses dos EUA, é o que conhecemos 

bem. Os “pardos e mulatos” representam uma classe mediana (e obviamente mestiça, às 

vezes herdeira dos colonizadores, que já nasceu livre) que não se entende negra e que 

tenta ocupar o lugar da branca dominadora, preocupando-se mais com seus interesses 

individuais que com a luta coletiva. Também conhecemos esse tipo de operação. 

Evoco, para finalizar, o conceito de Georges Didi-Huberman quanto a tomar 

posição, que é o que faz Enrique Buenaventura em suas obras. Toma a posição social de 

artista que só existe se capaz de intervir dialeticamente em sua realidade, sua realidade de 

despossuído e trabalhador em terra de dominação e autoritarismo. Tomar posição consiste 

em “desconstruir e depois remontar, por conta própria”, a fim de melhor expor, a matéria 

que se escolhe examinar. O autor diz: “O que é preciso ver, [...] é como, no seio de tal 
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dispersão, os gestos humanos ‘se olham’, se confrontam, ou se correspondem 

mutuamente” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p.75). E é nesse olhar que se falam A tragédia 

de rei Cristophe e Historia de una bala de plata, a Colômbia dos anos 1970 ou o Brasil 

nosso de cada dia. Onde tomar posição é preciso: 

 

é desejar, é exigir algo, é situar-se no presente e visar um futuro. 

Contudo, tudo isso só existe sobre o fundo de uma temporalidade que 

nos precede, que nos engloba, chamando por nossa memória até em 

nossas tentativas de esquecimento, de ruptura, de novidade absoluta 

(DIDI-HUBERMAN, 2017, p.16). 
 

Tentativas impossíveis de novidade absoluta, diga-se de passagem, voltando a 

Benjamin (2012). O que, sim, se rompe, é a zona de conforto do teatro de lazer e 

reprodução da vida de moldes burgueses. Concordando com Brecht: “Mostrar que se 

mostra, isso não é mentir sobre o estatuto epistêmico da representação: é fazer da imagem 

uma questão de conhecimento e não de ilusão” (1978, p.62). Assim, esse desenho que 

elabora método, estética e conteúdo político dialético deixa seus traços na obra de Enrique 

Buenaventura. 
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A DRAMATIZAÇÃO IRÔNICA DA ESCRITURA EM UM SOPRO DE VIDA1 

 

Lyza Brasil Herranz (UFRJ/Colégio Pedro II)2 

 

Resumo: Um sopro de vida (1978), de Clarice Lispector, possui uma estrutura mais teatral do 

que romanesca. A cisão do “eu” em eu-sujeito e eu-objeto – processo basilar do procedimento 

metaficcional – passa a ser a própria forma do livro. Sem uma história para contar, o narrador 

desdobra-se em criador (Autor) e criatura (Ângela). Em vez de narração, há uma dramatização 

do monodiálogo do Autor consigo mesmo, ou com seu duplo (Ângela), que é irônica na medida 

em que as falas de ambos são perpassadas por inúmeras questões sobre o modo como cada um 

escreve – oposto e complementar – e o próprio ato que lhes dá vida: escrever. O último sopro de 

vida da autora engendrou uma das narrativas mais originais de sua ficção. 

Palavras-chave: Literatura brasileira; Clarice Lispector; metaficção; teatro. 

 

Ainda que Um sopro de vida (1978) seja, sem dúvida, o livro menos “acabado” de 

Clarice Lispector e que, pelo próprio processo fragmentário de composição da escritora, 

suscite problemas quanto à edição e ao estabelecimento do texto, o que se evidencia na 

obra, assim como no livro anterior, A hora da estrela (1977), é o mecanismo da escrita 

literária clariciana. Em Um sopro de vida mantém-se o esquema triádico de constituição 

de personagens: autora, autor interposto e personagem feminina – agora uma escritora, 

Ângela Pralini, pela qual o autor-narrador se apaixona e com quem ele se identifica, tal 

como acontece com Rodrigo S. M. em relação à Macabéa. “Eu inventei Ângela porque 

preciso me inventar” (LISPECTOR, 1999, p. 31), diz o Autor no começo da narração. 

Diferente, porém, do que ocorre em A hora da estrela, a escrita adquire aqui uma 

forma dramática, é “um novo tipo de ficção” (p. 72) que atinge o limiar entre literatura e 

teatro3. Segundo Mikhail Bakhtin, o dialogismo é inerente à própria linguagem, contudo 

“o diálogo não é só a linguagem assumida pelo sujeito, mas uma escritura onde se lê o 

outro” (BAKHTIN apud KRISTEVA, 1974, p. 67). Essa correlação, que está implícita 

em qualquer obra literária, é posta em cena ao longo de Um sopro de vida. Isso decorre 

do fato de que a obra se estrutura a partir da cisão do sujeito da enunciação: quem ocupa 

                                                           
1 Capítulo adaptado da monografia No coração selvagem da escrita: a metaficção em Clarice Lispector, 

apresentada à Faculdade de Letras da UFRJ em 2015. 
2 Doutoranda em Literatura Brasileira/UFRJ e professora de Português e Literaturas de Língua Portuguesa 

do Colégio Pedro II. Contato: lyzabrasil@gmail.com. 
3 Apesar de Clarice ser conhecida e reconhecida como contista, cronista e, antes de tudo, romancista, ela 

deixou um pequeno texto dramático – A pecadora queimada e os anjos harmoniosos –, considerado por 

alguns estudiosos o esboço de uma peça teatral. Ao longo da vida, a autora demonstrou ter interesse pelo 

teatro não só como espectadora, o que se verifica em sua correspondência, mas ter também conhecimento 

da arte dramática como cronista de teatro, entrevistadora de atores, atrizes e dramaturgos, e tradutora de 

peças teatrais. 
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o lugar do “eu” na parte anterior ao primeiro capítulo se desdobra em dois sujeitos do 

enunciado: Autor (eu) e Ângela (tu/mim). 

 

A cisão do sujeito narrador, o seu desdobramento, transpõe-se aqui, 

diferentemente do que ocorreu em A hora da estrela, para o plano da 

própria obra de Clarice Lispector, de que esse livro póstumo é uma 

recapitulação – como paráfrase e paródia – sob dois focos – o de 

Ângela e o do Autor, o feminino e o masculino em oposição. (NUNES, 

1989, p. 170) 

 

Para tanto, há um processo radical de distanciamento, objetivação (eus-objetos) ou 

ainda exteriorização do sujeito que escreve em relação a si mesmo: “Ângela parece uma 

coisa íntima que se exteriorizou” (LISPECTOR, 1999, p. 30). Durante esse processo, a 

personagem ganha corpo – “Senti a pulsação da veia em meu pescoço, senti o pulso e o 

bater do coração e de repente reconheci que tinha um corpo” (p. 50) – e cada vez mais 

força – “É preciso que me compreendam: eu tive que inventar um ser que fosse todo 

meu. Acontece porém que ela está ganhando força demais” (p. 63) – até, enfim, tornar-

se mais real do que seu criador: “Mas dei-lhe tal forma à minha vida que ela me parece 

mais real do que eu” (p. 45). Como parte integrante do quiasmo ficção–realidade típico 

das narrativas metaficcionais, o autor-narrador afirma em um dado momento: “O que é 

a vida real? os fatos? não, a vida real só é atingida pelo que há de sonho na vida real” (p. 

76). 

Entre os dois instaura-se um diálogo cuja natureza é frequentemente questionada 

por ele: “Será que criei Ângela para ter um diálogo comigo mesmo?” (p. 31); e depois: 

“Isto afinal é um diálogo ou um duplo diário?” (p. 36). Na verdade, é um monodiálogo, 

que se confirma na fala reiterada do Autor: “Eu e Ângela somos o meu diálogo interior: 

converso comigo mesmo” (p. 73). É também um “diálogo de surdos”: “Cada um de nós 

segue o próprio fio da meada, sem ouvir muito o outro” (p. 84). No entanto, mesmo que 

essas duas linhas melódicas raramente se encontrem e correspondam, jamais deixam de 

compor um só “improviso narrativo, (...) uma só escrita errante, empática, hiperbólica, 

repetitiva, contaminando o leitor com a força sorrateira de um entusiasmo maligno, (...) 

que se propaga da presença declarada de Clarice Lispector” (NUNES, 1989, p. 170). 
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A forma dramática do monodiálogo 

Uma das grandes questões da poética de Clarice Lispector, que baseia a estrutura 

adquirida por Um sopro de vida, é o outro e a experiência do “outrar-se” ficcionalmente 

– como Fernando Pessoa o fez poeticamente –, porque é igualmente uma das questões 

centrais do drama que sua obra representa. Em uma crônica precisamente intitulada “Em 

busca do Outro”, a autora declara: “Mas sei de uma coisa: meu caminho não sou eu, é 

outro, é os outros. Quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salva e pensarei: 

eis o meu porto de chegada” (LISPECTOR, 1998, p. 119). 

As narrativas claricianas têm por objetivo a desvalorização do ser humano como 

uma forma de vida concentrada em si mesma e que se autodetermina o centro unificador 

do sentido do mundo. Para o teórico de arte alemão Wilhelm Worringer, o homem, ao 

conquistar incessantemente conhecimento e segurança, “tornou-se a medida de todas as 

coisas, assimilou o mundo à sua pequena humanidade. Deixou de ver no mundo algo de 

estranho, de inacessível, uma grande mística, mas o complemento vivo do seu próprio 

eu” (WORRINGER, 1992, p. 33).  

Por isso, é preciso que o homem saia do circuito fechado de sua subjetividade. A 

correlação eu–outro impede o sujeito de residir em si mesmo, instaurando uma relação 

de necessidade que o divide. A alteridade surge na fratura e no descentramento de um 

sujeito que só consegue ser ele próprio na medida em que é simultaneamente o outro de 

si: “Ângela é muito parecida com o meu contrário. Ter dentro de mim o contrário do 

que sou é em essência imprescindível” (LISPECTOR, 1999, p. 46). E é condição para a 

existência da literatura: “Só há literatura quando se passa da coincidência consigo da 

voz inspirada ao ‘eu é um outro’ da escrita diferenciadora” (LOPES, 1995, p. 148). 

Na obra em questão, o outro irrompe como reflexo da própria imagem. Enquanto 

o Autor diz: “sonhei que brincava com o meu reflexo. Mas meu reflexo não estava num 

espelho, mas refletia uma outra pessoa que não eu. Por causa desse sonho é que inventei 

Ângela como meu reflexo?” (LISPECTOR, 1999, p. 27), a personagem admite: “Minha 

vida é um reflexo deformado assim como se deforma num lago ondulante e instável o 

reflexo de um rosto” (p. 47). O conhecimento que advém do reflexo da própria imagem 

transformou-se em leitmotiv de toda a literatura moderna e fez do espelho o seu símbolo 

por excelência. Michael Foucault utilizou-o para definir o seu conceito de heterotopia e 

diversos poetas da prosa e do verso, como Guimarães Rosa, Fernando Pessoa e Cecília 
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Meireles fizeram dele objeto de reflexões filosóficas e poéticas. Construção em abismo, 

as multirreverberações especulares acabam por fazer de Ângela um reflexo mesmo de 

sua imagem: “Eu sou o meu próprio espelho” (p. 65). 

Esse jogo de espelhos dá-se igualmente na linguagem, através de uma sintaxe que 

reflete especularmente o desdobramento do sujeito textual, num complexo processo em 

que sujeito e objeto se identificam e confundem, como em: “AUTOR. – (...) No entanto 

ela me é eu. (...) ÂNGELA. – (...) Eu te respiro-me” (p. 37). Nessa interpenetração, o 

que ocorre é, por um lado, uma lenta e gradual desmaterialização do Autor, que vai se 

transformando em um “ser de papel”, e, por outro, a materialização de Ângela, que vai 

se tornando um “ser de carne e osso”. Além de uma curta biografia: “nasceu no Rio de 

Janeiro, tem 34 anos, um metro e setenta de altura e é bem nascida, embora filha de pais 

pobres. Uniu-se a um industrial etc.” (p. 43), a personagem possui, desde o início, um 

nome próprio, ao qual o Autor se refere nos seguintes termos: “Ângela Pralini, nome tão 

gratuito quanto o teu e que se tornou título de minha trêmula identidade” (p. 36-7). A 

certa altura, os papéis se invertem de tal forma que ele assume: “Virei uma abstração de 

mim mesmo: sou um signo, eu simbolizo alguma coisa que existe mais do que eu” (p. 

68). Condição de existência do sujeito que a criou, Ângela é, na verdade, a criatura que 

soprou vida em seu criador. 

O desdobramento de um “eu” que dialoga com o outro de si diz respeito à forma 

ficcional do monodiálogo, teorizada por Ronaldes de Melo e Souza no livro Ensaios de 

poética e hermenêutica: 

 

Monólogo dialogado ou diálogo monologado, o monodiálogo é a 

forma ficcional em que se representa o drama do personagem cindido 

em polêmica consigo mesmo. A enunciação monodialógica de um eu 

dividido entre duas vozes que lhe tumultuam a interioridade anímica e 

o empuxam em direções contrárias, concitando-o à escolha de 

alternativas diametralmente opostas, constitui a expressão bivocal do 

locutor desdobrado em interlocutor de si mesmo. (SOUZA, 2010, p. 

11) 

 

De fato, a cisão gera, no livro de Clarice, dois personagens diferentes, com estilos 

diametralmente opostos, porém complementares: “Ângela é uma curva em interminável 

sinuosa espiral. Eu sou reto, escrevo triangularmente e piramidalmente. Mas o que está 

dentro da pirâmide – segredo intocável e perigoso e inviolável – esse é Ângela” (p. 44) 
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e “Eu escrevo à meia-noite porque sou escuro. Ângela escreve de dia porque é quase 

sempre luz alegre” (p. 35). 

As falas de ambos são interpretadas como se estivessem em um palco. Não à toa, 

Ângela se refere a si mesma como atriz em vários momentos da narrativa: “Eu sou uma 

atriz para mim” (p. 40), “Sou uma atriz perfeita” (p. 65) e “Eu sou uma ‘atriz’, apareço, 

digo o que sei e saio do palco” (p. 68). Reiterando palavras célebres como as que estão 

em O grande teatro do mundo, de Calderón de la Barca – “vinde, vós, vinde, mortais,/ a 

enfeitar-vos com tudo para que representeis/ neste teatro do mundo!” (BARCA, 1988, p. 

9) – ou nas peças shakespearianas, como As You Like It – “Todo o mundo é palco,/ E 

todos os homens e mulheres meros atores” (SHAKESPEARE, 2012, p. 43) – Ângela 

conta, quase ao final da obra: 

 

Esta noite tive um sonho dentro de um sonho. Sonhei que estava 

calmamente assistindo a artistas trabalharem no palco. E por uma 

porta que não era bem fechada entraram homens com metralhadoras e 

mataram todos os artistas. Comecei a chorar: não queria que eles 

estivessem mortos. Então os artistas se levantaram do chão e me 

disseram: nós não estamos mortos na vida real, só como artistas, fazia 

parte do show esse morticínio. Então sonhei um sonho tão bom: 

sonhei assim: na vida nós somos todos artistas duma peça de teatro 

absurdo escrita por um Deus absurdo. Nós somos todos os 

participantes desse teatro: na verdade nunca morreremos quando 

acontece a morte. Só morreremos como artistas. (LISPECTOR, 1999, 

p. 154-5) 

 

Cabe ressaltar que a narrativa adquire características do texto dramático ao possuir 

didascálias, isto é, indicações cênicas inseridas pelo dramaturgo no corpo do texto. Isso 

acontece em dois momentos: no início – “[Autor narrando os fatos da vida de Ângela]” 

(p. 43) – e no final – “[Quando o olhar dele vai se distanciando de Ângela e ela fica 

pequena e desaparece, então o AUTOR diz:]” (p. 159). Além dessa voz em off, Ângela 

dialoga, a partir de citações, com Max Beerbohm, parodista e caricaturista inglês, e com 

ela mesma, num processo de autocitação similar ao da epígrafe de Clarice Lispector. A 

conversa inicia com uma saudação à plateia, muito comum em apresentações teatrais e 

circenses:  

 

ÂNGELA. – “Senhoras e senhores: temo que o meu assunto seja 

apaixonante. E como não gosto da paixão vou abordá-lo com cautela 

timidamente e com muitos rodeios” 
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[MAX BEERBOHM] 

“Mas eu amo a paixão” 

[ÂNGELA PRALINI] 

“Só me interessa o que não se pode pensar – o que se pode pensar é 

pouco demais para mim” 

[ÂNGELA PRALINI] 

 

A forma irônica da escritura 

O filósofo Friedrich Schlegel contribuiu de forma decisiva para a elaboração de 

uma poética da ironia ao afirmar, em Anos de aprendizagem filosófica, que “a ironia é 

uma parábase permanente” (SCHELEGEL apud SOUZA, 2006, p. 36), reportando-se 

ao drama cômico de Aristófanes, no qual a parábase desempenha uma função estrutural 

essencial porque divide a comédia em duas partes. A parábase propriamente dita ocorre 

no momento em que se suspende a ação dramática para que o coro, sozinho em cena, 

transmita ao público as palavras do dramaturgo, que discutem questões referentes ao 

próprio fazer teatral. Essa intervenção metalinguística inserida pelo comediógrafo na 

trama das ações instala no seio da representação a quebra do contrato ficcional: a obra 

desmascara a si mesma e escancara diante da plateia as entranhas de seu fazer-se. 

A inovação teórica trazida por Schlegel foi a retirada da parábase aristofânica de 

seu contexto exclusivamente teatral para estendê-la a outros processos criativos, o que a 

tornou um princípio de composição artística. Através da parábase, a ironia, que significa 

etimologicamente “questionamento” (eironeia), revela todo o seu potencial: a insistente 

reflexão acerca da ficcionalidade do fictício traz em si a questão sobre a realidade do 

real. Sendo este um contínuo processo de realização, não é possível haver “a” realidade, 

ou mesmo “realidade” como um dado imediato, objetivo e estático com que a literatura 

possa assemelhar-se. O movimento parabático constante determina a grandeza da poesia 

do verso e da prosa ao intensificar a força cognitiva do discurso literário e garantir sua 

autonomia frente à “realidade”. A literatura se expõe, e, exposta, produz conhecimento 

ao invés de reproduzir acontecimentos. Nesse sentido, o fingimento artístico, incessante 

criação de mundo, vida e ser, está mais próximo do real do que qualquer outra atividade 

humana. 

Um sopro de vida possui quatro partes: uma espécie de prólogo – sem título – e 

três capítulos (ou atos): “O sonho acordado é que é a realidade”, “Como tornar tudo um 

sonho acordado?” e “Livro de Ângela”. No prólogo, estão traçadas as linhas gerais da 
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obra: “Esse ao que suponho será um livro feito aparentemente por destroços de livro. 

Mas na verdade trata-se de retratar rápidos vislumbres meus e rápidos vislumbres de 

meu personagem Ângela” (p. 19). Como, nesse caso, não há realmente uma história a 

ser apresentada, a primeira frase do prólogo já se refere à própria obra: “Isto não é um 

lamento, é um grito de ave de rapina. Irisada e intranquila. O beijo no rosto morto” (p. 

13). Se em A hora da estrela Rodrigo S. M. adia o início da narração dos eventos, aqui 

também se tem essa sensação: “Sinto que não estou escrevendo ainda” (p. 16), mas não 

por causa dos fatos, que são inexistentes no livro, e sim porque esse momento narrativo 

corresponde, em relação a todo o texto, a um pré-pensamento e “às vezes a sensação de 

pré-pensar é agônica: é a tortuosa criação que se debate nas trevas e que só se liberta 

depois de pensar – com palavras” (p. 18). 

De maneira muito semelhante à de A hora da estrela, o Autor afirma: “Estou tão 

assustado que o jeito de entrar nesta escritura tem que ser de repente, sem aviso prévio. 

Escrever é sem aviso prévio. Eis portanto que começo com o instante igual ao de quem 

se lança no suicídio: o instante é de repente” (p. 28). Pouco depois, ele entra em cena 

como personagem de si mesmo e em seguida Ângela, seu duplo. Suas falas, como visto, 

poucas vezes confluem para um mesmo ponto: “ÂNGELA. – Viver me deixa trêmula. 

AUTOR. – A mim também a vida me faz estremecer” ou “AUTOR. – Afinal, Ângela, o 

que é que você faz? ÂNGELA. – Cuido da vida. A grande noite do mundo quando não 

havia vida” (p. 41). São raras, inclusive, as vezes em que o Autor dirige-se diretamente 

à Ângela, pois o diálogo é com ele mesmo ou com seus leitores, a quem se dirige desde 

o prólogo: “Vós me obrigais a um esforço tremendo de escrever; ora, me dê licença, 

meu caro, deixa eu passar” (p. 18).  

Há, já nessa parte inicial, muitas reflexões do Autor sobre o seu modo de escrever: 

“Escrevo muito simples e muito nu” (p. 15-6) e “Tudo o que aqui escrevo é forjado no 

meu silêncio e na penumbra” (p. 17). Mais do que o modo de escrever, o que existe e o 

obseda são as inúmeras indagações sobre o próprio ato de escrever: “Em cada palavra 

pulsa um coração. Escrever é tal procura de íntima veracidade de vida” (p. 17) e, antes, 

“‘Escrever’” existe por si mesmo? Não. É apenas o reflexo de uma coisa que pergunta. 

(...) Escrever é uma indagação. É assim:” (p. 16). Durante o monodiálogo, é comum que 

Ângela fale de si e das coisas do mundo e o Autor fale dela. Mas ambos sempre falam 

da escrita, do escrever: “AUTOR. – (...) Quando eu escrevo, misturo uma tinta a outra, e 
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nasce uma nova cor” (p. 71); “ÂNGELA. – Escrevo no estado de sonolência, apenas um 

leve contato do que estou vivendo em mim mesma e também uma vida interrelacional” 

(p. 72). 

Assim como A hora da estrela começa e termina com um “sim”, essa narrativa 

dramática termina com o “sim” que se dá à “vida indo para a terra. Mas não a terra em 

que se é enterrado e sim a terra em que se revive” (p. 159). Descer à terra e habitar o 

corpo é uma experiência catabática que evidencia a escrita como um ato de salvação: “E 

haverá outro modo de salvar-se? senão o de criar as próprias realidades?” (p. 19); “Eu 

escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria” (p. 

13). Escrever é uma experiência humana de vida e morte e, nesse sentido, se converte na 

mais perigosa de todas as ocupações humanas:  

 

Tenho medo de escrever. É tão perigoso. Quem tentou, sabe. Perigo 

de mexer no que está oculto – e o mundo não está à tona, está oculto 

em suas raízes submersas em profundidades do mar. Para escrever 

tenho que me colocar no vazio. Neste vazio é que existo 

intuitivamente. Mas é um vazio terrivelmente perigoso: dele arranco 

sangue. (p. 15) 

 

Somente quem escreve com o sangue da própria vida sabe que escrever é viver: 

“O resultado fatal de eu viver é o ato de escrever” (p. 16). Por isso, a enorme relutância 

em acabar, já que acabar significa morrer. No último livro, a escrita treme, gagueja ao 

final, e termina em suspensão – suspensão típica da escrita clariciana, que tenta adiar o 

instante do ponto final. Se, paradoxalmente, escrever sempre foi uma fatalidade e uma 

necessidade, é no fecho da obra que se descortina a pergunta-chave sobre a qual ela se 

fundamenta: “Escrevo ou não escrevo?” (p. 14). 
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TRÊS CHAVES PARA A LEITURA DE ESPERANDO GODOT, DE 

SAMUEL BECKETT 
 

Tereza Cristina Damásio Cerqueira (UFBA /UNEB)
1
 

 

Resumo: O objetivo desta comunicação é discutir o esgotamento da linguagem na peça 

Esperando Godot (1952), de Samuel Beckett, numa abordagem que se apoia nas reflexões 

filosóficas de Gilles Deleuze (2010) e François Noudelmann (2010). Tem-se, pois, os estudos 

dos dois pensadores franceses e os escritos do próprio Beckett, a exemplo da carta escrita ao 

amigo Michel Polac (1996), como as três chaves para a leitura do mencionado texto dramático. 

  
Palavras-chave: Literatura; Teatro do Absurdo; Samuel Beckett; Esperando Godot. 

 

    

Samuel Barclay Beckett (1906-1989) deixou para a literatura um legado composto 

de peças teatrais, romances, ensaios e poemas. Destaca-se a importância do autor 

irlandês, consoante o pensamento do Prof. Dr. Fábio de Souza Andrade (2010)
2
: ―todo 

grande autor desloca a tradição e, tanto no teatro como na narrativa, Beckett foi 

fundamental para nossa reinvenção moderna. Não podemos nos dar ao luxo de ignorá-

lo‖. O conjunto da sua obra lhe permitiu o Prêmio Nobel de Literatura, em 1969. Dentre 

as obras escritas por S. Beckett, destacamos neste trabalho Esperando Godot, dada a 

sua ―popularização‖, bem como pelo fato de ser das obras deste autor, a mais conhecida 

no Brasil. Não significa dizer, ser esta a mais importante, mas tomada aqui como uma 

obra inaugural, de um estilo que custou ao autor a etiqueta de Teatro do Absurdo.           

Esperando Godot não conta uma história. É uma peça teatral que inaugura um 

modo de fazer e conceber teatro. Difere do modelo aristotélico, cuja unidade de tempo 

possui uma linearidade e cujo espaço é definido, determinado. Difere ainda quanto à 

unidade de ação, no que diz respeito à ideia de começo, meio e fim, segundo uma lógica 

formal. As ações acontecem em sequências repetitivas que rompem com a lógica 

convencional acima mencionada, o começo, o meio e fim têm uma outra lógica. 

 Dividida em dois atos, que se repetem, mas apresentam diferenças essenciais que os 

marcam como Ato I e Ato II, a peça traz no seu conjunto personagens que se organizam 

em pares Estragon e Vladimir, Pozzo e Lucky, além do menino e, claro, Godot (que não 

aparece). No papel de mendigos, ou vagabundos, os dois primeiros aparecem em cena e 

                                                           
1
 Doutoranda em Literatura e Cultura (PPGLITCULT / UFBA) e Professora Assistente na Universidade 

do Estado da Bahia. Contato:tecdamasio2@gmail.com. 
2
 Trata-se de uma publicação on line, sem identificação de página. Vide endereço nas referências. 
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discutem sobre o nada a fazer. A expectativa de ambos, Estragon e Vladimir, gira em 

torno de um nada e da espera de alguém que não conhecem. Uma expectativa vazia. 

Pois, nem a espera, nem ―quem se espera‖ são preenchidos, uma vez que Godot não 

chega.  

Pozzo e Lucky completam esse jogo binário do sem-sentido ao qual a peça faz 

alusão. Na confusão de Pozzo e Lucky, bem como dos outros dois personagens, na 

dependência de um para o outro ―ser‖ o que é, a existência humana e sua fragilidade são 

apresentadas e questionadas. Entenda-se, para isso, que Samuel Beckett escreveu esse 

texto 07 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Significa dizer que a produção 

desse trabalho de Beckett encontra-se no contexto do homem sem esperança, sem 

perspectiva, no contexto em que impera a sensação do imenso vazio, o sentimento de 

que tudo está acabado. Como encontrar o recomeço? É possível recomeçar?  

Mas, tudo isso só pode ser compreendido se for possível compreender o projeto 

maior de Samuel Beckett, nesta e em outras obras, o esgotamento da linguagem. É nisso 

que se dedica o autor irlandês. E, é tomando o ensaio ―O Esgotado‖, de Gilles Deleuze 

(2010) que será feito o recorte deste trabalho para, enfim, analisar em que medida a 

linguagem é esgotada, isto é, é explorada no limite do possível.    

 

Esperando Godot: o caminho da leitura 

A peça Esperando Godot, escrita em francês En attendant Godot, sua primeira 

versão, e depois traduzida para o inglês (Waiting for Godot) pelo próprio autor, 

Samuel Beckett, publicada em 1952, foi encenada pela primeira vez na França, em 

1953, no Teatro Babilon, um pequeno teatro parisiense, com a direção de Roger Blin. 

No Brasil, a peça foi encenada pela primeira vez em 1955, com a direção de Alfredo 

Mesquita. Mas, só em 1968, com a montagem de Pedro Rangel, com Cacilda Becker e 

Walmor Chagas no elenco, a peça ganhou, aqui no país, o reconhecimento da crítica, 

embora fosse tema de debate no contexto europeu.  

Na carta
3
 datada de 1952, escrita ao amigo Michel Polac, o dramaturgo irlandês 

afirma:  

                                                           
3
 ―Uma carta sobre Godot‖. Trad do francês de Leonardo Babo.1952. Folha de São Paulo. Caderno Mais, 

08 de set de 1996. 
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Você quer saber as minhas ideias sobre ―Esperando Godot‖ cujos 

excertos você me dá a honra de transmitir no seu Club d´Essai, e ao 

mesmo tempo minhas ideias sobre teatro. Eu não tenho ideias sobre 

teatro. Não conheço nada. Não vou. É admissível. [...] Eu não sei mais 

sobre essa peça do que alguém que consiga lê-la com atenção. Eu não 

sei com espírito eu a escrevi. Eu não sei mais sobre os personagens do 

que o que eles dizem, fazem ou acontece [...]. 

 

Por mais que se tente aceitar a inexperiência de Beckett em relação ao teatro, 

conforme ele mesmo afirma no fragmento acima, não é possível entendê-la diante da 

singularidade da sua obra. O fato é que, em 1947, entre os meses de janeiro e março, ele 

escreveu a peça Eleutheria, Texto para o qual o dramaturgo dedicou pouca vontade em 

publicar ou encenar. Segundo Jérôme Lindom, em nota de advertência da publicação da 

referida peça, em 1995, que Beckett solicitou, pouco antes de morrer, que Eleutheria 

não fizesse parte do projeto de publicação de suas obras completas. Segundo a nota de 

Lindon, ―Qu´on n´y fasseen tour cas pas figurer Eleutheria‖
4
.  

Segundo a crítica, em Esperando Godot encontra-se inaugurado um novo estilo 

de drama para o seu século, conforme destaca Marvin Carlson (1997, p. 399): ―o 

impacto internacional [...] fez que as atenções se voltassem para um novo estilo de 

drama anti-realista,  na França, que haveria de tornar-se o teatro de vanguarda mais bem 

sucedido que o século já produzira‖. Embora seja lícito dizer que o tema da atonia, da 

inação e algumas construções de frases ou ideias com quebras e interrupções e 

repetições, já estejam presentes no primeiro texto dramático de Beckett. 

Em Esperando Godot, tudo termina e recomeça initerruptamente, há uma 

circularidade das ações que se organizam no caos da existência humana, sem pretender 

a ordem. Numa visão desencantada do mundo, os personagens são apresentados 

destroçados, como a própria condição humana que apresenta-se desintegrada. Há um 

sentimento de vazio, uma sensação de nada que atravessa os personagens, um sem 

sentido das coisas.  

Nesta circularidade dos acontecimentos, desfaz-se a unidade de tempo. Há uma 

ideia de que as coisas começam ao entardecer, mas o tempo não obedece a marcação 

cronológica convencional, isto é, os personagens não veem o tempo passar, não sentem 

o tempo passar. É como se para eles o que menos importa é o tempo, porque nada se 

                                                           
4
 LINDON, Jérôme. Avertissement. In: BECKETT, S. Eleutheria. Paris: Les Éditions de Minuit. 1995. 

p.07. 
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tem a fazer, a não ser esperar algo ou alguém indeterminado. O tempo, na obra, sugere 

ter essa mesma indeterminação. O tempo e a espera são as metáforas do vazio do 

homem que vive a experiência do mundo pós-guerra.  

Assim, a sucessão dos fatos não obedece à cronologia habitual, mas a uma lógica 

interna dos acontecimentos ou do que não acontece.  O tempo é uma abstração, não 

pode ser marcado, mas sentido pela repetição dos fatos, pela ausência de coisas a fazer e 

para acontecer. Dir-se-á que o ritmo será mais confundido com o tempo, dada a suposta 

monotonia que ações, falas, gestos, etc em repetição sugerem. No entanto, é aí que 

reside a diferença: as repetições constroem uma ―dinâmica‖ que é peculiar à espera em 

Esperando Godot. Diferentemente da sensação de demora, sobretudo quando se espera  

algo desconhecido e incerto, a expectativa prende o leitor / espectador no espaço dessa 

virtualidade na qual se encontra Godot.  

Diante dessa experiência estética em que o possível se realiza e tudo se esgota, 

inclusive o ser humano, o percurso desta leitura trouxe o ensaio de Gilles Deleuze, ―O 

Esgotado‖ (2010), como norteador da discussão que pretende analisar o esgotamento da 

linguagem na supramencionada peça de Beckett. A proposta é mostrar como isso, o 

esgotamento da linguagem, se dá a partir da relação entre os elementos estruturais da 

obra: personagens, espaço e tempo, como já nos referimos. 

 

O esgotamento da linguagem  

 

O tema mais geral de irrealidade, fracasso na comunicação e ausência de 

sentido é agora, com efeito, tão difundido, que passa a ser virtualmente, em si 

mesmo, uma convenção dramática. [...] O exemplo mais notável é Esperando 

Godot, de Beckett.  

 Raymond Williams (2002, p.201) 

 

A peça é uma provocação de Beckett diante da incomunicabilidade da linguagem 

humana. Em Esperando Godot, o dramaturgo apresenta pelo esgotamento da linguagem, o 

esgotamento do ser. A imobilidade dos personagens diante das coisas e fatos, não trata 

de uma espera simplesmente, mas de um esgotamento como causa e efeito dessa espera 

e de tudo que a ela antecede. Assim,  

 

O esgotado é muito mais que o cansado. ―Não é um simples cansaço, 

não estou simplesmente cansado, apesar da subida.‖ O cansado não 
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dispõe mais de qualquer possibilidade (subjetiva) – não pode, 

portanto, realizar a mínima possibilidade (objetiva). Mas esta 

permanece, porque nunca se realiza todo o possível; ele é até mesmo 

criado à medida que é realizado. O cansado apenas esgotou a 

realização, enquanto o esgotado esgota todo o possível. [,,,] 

Não se cai, entretanto, no indiferenciado, ou na famosa unidade dos 

contraditórios, e não se é passivo: está-se em atividade, mas para 

nada.[...] (DELEUZE, 2010, 67-69) 

 

A partir da leitura de Deleuze, portanto, entende-se que impactos Esperando 

Godot pôde causar. Dito de outra maneira, a linguagem becketteana produziu um drama 

diferente daquele produzido pela tradição ocidental até então. As recorrentes repetições 

na mencionada obra superam as meras estratégias de reprodução, acontecem, pois, para 

marcar as possibilidades de uso da linguagem, exacerbar sua potencialidade, esgotá-la.  

Neste ponto, é importante chamar a atenção para o estudo realizado por François 

Noudelmann (2010), em diálogo com a filosofia deleuzeana. Para ele, em seu livro 

Beckett ou a scène du pire: étude sur En attendant Godot et Fin de partie  (2010, p. 16 

- 17),  

 

o teatro de Beckett apresenta dois princípios contraditórios: de um 

lado um da decomposição do que se constitui tradicionalmente o 

gênero teatral e a deteriorização de seus elementos fundadores, e de 

outro parte de uma lógica que organiza com detalhes a compreensão 

de uma língua, são a exaustão de uma lógica quase científica dos 

processos retóricos. [...] A extenuação de infinitas possibilidades e 

oferta de vibrações inquietas entre uma imagem que escurece 

(desaparece) e uma língua que expira. 

 

 

Assim, vê-se, a ideia de esgotamento como um conceito cunhado por Deleuze 

para a análise dos personagens de Esperando Godot, e também desenvolvido por 

François Neudelman, a partir do qual se pode dizer que há aí um procedimento estético 

elaborado por Beckett no que tange ao tratamento da/ com a linguagem. É lícito afirmar 

pois que, no drama em questão, o personagem é um sujeito esgotado. Há de se notar que 

esse esgotamento é resultado de um rigoroso trabalho de Beckett ao cavar buracos na 

linguagem
5
. Logo, é efeito e procedimento. Tem-se, por exemplo, no primeiro ato, na 

                                                           
5
 cf. BECKETT,  Samuel. A carta alemã. In: ANDRADE, Fábio. Samuel Beckett: o silêncio possível. 

Cotia, São Paulo: Ateliê Editorial, 2001, p. 169. 
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entrada dos personagens Estragon e Vladimir a certeza de que nada pode ser feito, de 

que tudo está ―esgotado‖. 

 

Caminha em um descampado, com árvore. 

Entardecer. 

 

ESTRAGON, sentado no chão, trata de descalçar-se com ambas as mãos. 

Detem-se e, esgotado; descansa, ofegando; volta a começar. 

 

Do mesmo modo. Entra VLADIMIR 

 

ESTRAGON. (Renunciando novamente.) - Não há nada a fazer. 

 

VLADIMIR. (Aproximando-se de passos curtos e rígidos, separadas as 

pernas.) - Começo a acreditá-lo. (Fica imóvel) Durante muito tempo resisti a 

acreditá-lo, dizendo-me — ―VLADIMIR, seja razoável; ainda não tentou 

tudo.‖ E reemprendia a luta. (Reconcentra-se, pensando na luta. Ao 

ESTRAGON) Assim que outra vez aí? (BECKETT, 2005, p.04. grifos 

nossos) 

 
 

Nota-se neste recorte, que os gestos, as ações das personagens sutilmente se 

repetem. Se Estragon senta-se, esgotado, Vladimir fica imóvel. Onde há a 

impossibilidade em um, vê-se a reprodução desta no outro. A impossibilidade de agir é 

a mesma, o que se vê de diferente é o modo como é apresentada: a ação esgotada em 

um, no caso Estragon: ―nada a fazer‖ e a imobilidade no outro, neste caso, Vladimir que 

fica imóvel. 

As repetições apresentam a diferença do teatro de Samuel Beckett em relação ao 

modelo aristotélico, cujas ações acontecem numa sequência linear com começo, meio e 

fim. A circularidade dos fatos, a repetição, por exemplo, dão um novo encadeamento à 

história encenada e se tornam a condição para que ela seja o que é, seja como é, e, neste 

aparente caos, tenha o sentido construído.  

Em Esperando Godot, Beckett também interrompe, subverte a unidade de 

tempo. A história começa num início de noite, ao entardecer, mas os personagens não 

demonstram a consciência do tempo:  

 

VLADIMIR. - Disse no sábado. (Pausa.) Conforme acredito. 

 

ESTRAGON. - Depois do trabalho. 

VLADIMIR. - Devo ter anotado. (Revolve em seus bolsos, repletos de toda 

classe de porcarias.) 
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ESTRAGON. - Mas que sábado? É hoje sábado? Não seria melhor domingo? 

Ou segunda-feira? Ou sexta-feira? 

 

VLADIMIR. (Olhando enlouquecido ao redor dele como se a data estivesse 

escrita na paisagem.) - Não é possível. (BECKETT, 2005, p.11) 

 

 

Como o tema da peça é a espera, não se define por quanto tempo se espera, a 

expectativa é alimentada e diluída, nesse movimento de nenhuma esperança. Estragon e 

Vladimir vislumbram o possível para nada realizar. Não lhes importa o tempo, se nada 

têm a fazer. Assim, marcada pelo signo do ―nada‖, da ausência absoluta de sentido, a 

espera representa um vazio que não será preenchido, pois os dois personagens esperam 

alguém que não conhecem, que não chega, que não sabem se virá. Godot é a ausência 

de sentido, é ninguém ou alguém que não conhecem. Mais que uma incógnita, um 

esgotamento de todas as possibilidades de existir o próprio Godot e cada um dos 

sujeitos da peça. A existência de todos eles é atrelada a uma possibilidade do encontro 

que não acontece. 

No Ato I, por exemplo, quando Vladmir encontra Estragon e sente-se feliz, 

também sente a necessidade de comemorar. Esta é a discussão que se impõe, que 

―causa impacto‖: num tempo do ser esgotado, num tempo do homem exaurido de uma 

luta renhida, de uma luta para o nada, comemorar é uma ironia. Beckett aposta na sua 

crítica e no patético encontro dos ―mendigos‖: 

 
VLADIMIR. - Como celebraremos este encontro? (Reflete) Vens que te 

beijo. (Estende a mão ao ESTRAGON) 

 

ESTRAGON. (Irritado) - Logo, logo. 

 

(SILÊNCIO) 

 

VLADIMIR. (Molesto, friamente) - Pode saber-se onde passou a noite o 

senhor? 

 

ESTRAGON. - Na sarjeta 

 

VLADIMIR. (Surpreso) - Onde? 

 

ESTRAGON. (Imutável.) - Por aí. 

 

VLADIMIR. - E não te sacudiram? 

 

ESTRAGON. - Sim..., não muito. 

 

VLADIMIR. - Os de sempre? 
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ESTRAGON. - Os de sempre? Não sei. 

 

(SILÊNCIO) 

 

VLADIMIR. - Quando penso..., sempre... pergunto-me o que teria sido de 

ti... sem mim... (Com decisão.) Sem dúvida, não seria agora mais que um 

montão de ossos. (BECKETT, 2005, p.04). 

 

Estragon e Vladimir, ainda no Ato I, encontram Pozzo e Lucy. A relação destes 

últimos assim se define: a existência de um prende-se a do outro por uma corda. O que 

restará aos homens para manterem-se ligados se não a linguagem? Assim, preferindo a 

ideia de Teatro da Irrisão ao Teatro do Absurdo
6
, S. Beckett apresenta uma cena na qual 

Lucky dispara todo sem-sentido da relação humana, inventariando o que há de mais 

patético entre os sujeitos: tomar a linguagem no seu sentido acabado e compreendê-la 

no seu limite de significados, isto é o que produz a incomunicabilidade. Quando Lucky 

se comunica e faz uso de séries combinatórias, reinventa palavras e extrapola os 

significados, mais que engraçado, torna-se irônico o modo como o dramaturgo irlandês 

explora o significante e possibilita múltiplos significados para uma linguagem 

aparentemente vazia. 

 

LUCKY. - (Em tom monótono.) Dada a existência tal como surge dos 

recentes trabalhos públicos de Pinçon e Wattmann de um Deus pessoal 

cuacuacuacua barba branca cuacua fora do tempo do espaço que do alto de 

sua divina apatia sua divina atambía sua divina afasia nos ama muito com 

algumas exceções não se sabe por que mas isso chegará e sofre tanto como a 

divina Olhando com aqueles que são não se sabe porque mas se tem tempo na 

tortura nos fogos cujos fogos as chamas a pouco que durem ainda um pouco e 

quem pode duvidar incendiarão ao fim as vigas a saber levassem o inferno às 

nuvens tão azuis por momentos até hoje e tranqüilas tão tranqüilas com uma 

tranqüilidade que não por ser luz de alerta é menos bem-vinda mas não 

antecipemos e considerando por outra parte que como conseqüência das 

investigações inacabadas não antecipemos as buscas inacabadas mas 

entretanto coroada pela Acacacacademia da Antoropopopometría da Berna 

no Bresse do Testu e Conard [...] em uma palavra volto ai ai abandonados 

inacabados a cabeça a cabeça na Normandia apesar do tênis a cabeça ai as 

pedras Conard Conard. (Mèlée. LUCKY lança ainda alguns gritos.) Tênis!... 

As pedras!!!... Tão tranqüilas!... Conard!... Inacabados!... (BECKETT, 2005, 

p. 47-49). 

 
 

 

Note-se, no entanto, que apesar de romper a sintaxe tradicional quanto ao uso de 

pontuação, repetição de palavras, há a criação de novas expressões a partir da repetição 

                                                           
6
 Esslin, Martin (1918 apud CARLSON, M. 1997, p. 398) 
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de sílabas no interior de um vocábulo, além da repetição de vocábulos, expressões, 

frases inteiras.  No momento em que Lucky fala, um dos poucos, seu texto é o maior em 

extensão e apresenta uma estruturação, à primeira vista caótica. Todavia, um olhar 

atento ao texto e sua relação com a proposta de Beckett permite compreender o sentido 

da linguagem na sua obra: os significantes extrapolam os significados. A aparente 

mecanicidade do texto e do personagem revela o limite da existência de ambos.  

 

Considerações finais 

 

Esperando Godot, de S. Beckett, é uma das mais emblemáticas peças de teatro do 

século passado e sua relevância para os estudos da dramaturgia ocidental vai da 

concepção cênica ao caráter filosófico-existencial que o texto apresenta. O tema do 

esgotamento da linguagem e do ser centraliza a discussão que pode e deve ter outros 

desdobramentos, ainda seguindo os passos da filosofia deleuzeana, como por exemplo, 

―o possível, o real e o virtual na obra de Samuel Beckett", sobre a ―virtualidade‖ de 

Godot.  

Este personagem que não está em cena, não parece, mas em torno do qual os 

acontecimentos giram é a figura que confere ao leitor a condição de compreender o 

mecanismo de funcionamento da peça. Ao tratar deste aspecto na obra de Beckett, o 

filósofo francês, Gilles Deleuze, fala de séries combinatórias. Vê-se, analisando a peça,   

Estragon-Vladimir e Pozzo-Lucy numa sequência combinatória, exaustiva, mas Godot 

não está em nenhuma dessas sequências. Godot está fora porque é a possibilidade 

irrealizável do encontro. 

O paradoxo acima define o nada a fazer. Godot situa-se no plano da existência 

enquanto uma possibilidade. Mas, Godot não possibilita o encontro. Daí, a mais simples 

reflexão: o que é o homem sem a possibilidade de uma relação com o outro? Godot está 

num mundo possível, mas não acessível. Esgotada a possibilidade do encontro, esgotada 

a condição de existir. Isso explica a série Estragon-Vladimir; Pozzo-Lucky. A 

existência, o sentido do ser se esgota neles mesmos. 

Godot, não. Será sempre a possibilidade. Godot não se esgota.  
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A POÉTICA DE L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE: DOS VERSOS AOS PALCOS, O 

HÍMEN DE MALLARMÉ 

Thaís Meirelles Parelli1 

 

Resumo: A presente pesquisa propõe um trabalho investigativo de literatura comparada das 

obras: o poema L’après-midi d’un faune (1876) de Mallarmé, o balé moderno e a notação 

coreográfica (1912) de Nijinsky inspirado no poema, também intitulado L’après-midi d’un faune. 

Temos, como objetivo, traçar um alinhave entre tais poéticas e refletir como elas conversam entre 

si e como elas colaboraram para a construção do conceito de modernidade. Para isso, estudaremos 

a teoria poética e críticas sobre a dança de Mallarmé, e como ele idealizou a figura da bailarina 

enquanto signo poético. Logo após, nos concentraremos na notação e adaptação coreográfica de 

Nijinsky sobre seu processo de montagem, inspirações e olhares sobre a dança pré-moderna.  

Palavras-chave: Fauno; Mallarmé; Poesia; Nijinsky; Dança moderna. 

 

 

Quando decidi estudar poesia e dança em minha inexperiente e jovem carreira 

acadêmica, imaginei que não seria muito bem vista e acolhida pela escolha do tema e por 

querer unir as duas coisas. Para minha surpresa e felicidade, em quase todos livros que li 

sobre teoria poética encontrei a palavra “dança” inscrita no texto de alguma maneira. E 

depois “música”. E depois ainda, “partitura”. Soube, então, que não era apenas minha 

intuição: eu estava no caminho certo.  

Encontrei a notação coreográfica de Nijinsky, por acaso, no site da British Library, 

depois de meses de procura; ainda não era completa, mas parte dela já me ajudaria. A 

notação parecia uma partitura musical com alguns signos e “rabiscos” a mais. Logo 

perguntei para um pianista se era possível tocar “aquilo”; sem olhar duas vezes, ele me 

disse que era o Prelúdio do Fauno de Debussy, e no piano, o Fauno soou... 

Ali, mais uma vez soube que tinha achado o caminho até Mallarmé, ou o inverso, 

Mallarmé tinha me levado até lá. Um caminho além da mera comparação entre as obras, 

que vai além do pensar sobre a adaptação do poema em dança/dramaturgia. Ali, eles 

andavam juntos, mas distinguiam-se: o poema soava ao mesmo tempo que a música e os 

rabiscos dançavam no papel. O balé de Nijinsky não só realizou o sonho do poeta de levar 

o Fauno aos palcos, como também criou uma forma poética do movimento, a qual se 

                                                           
1 Graduada em Estudos Literários (UNICAMP); Mestre em Literatura e Outras Artes (UNICAMP); 
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aproxima da teoria do signo dançante na página em branco junto aos conceitos de 

musicalidade e experimentação gramatical de Mallarmé. Ali encontrei o hímen. 

Mallarmé, com apenas 23 anos, já almejava a cena teatral como meio de realização 

mais nobre de sua arte. Sendo assim, em 1865 escreveu a primeira versão de seu Fauno 

para o teatro, Monologue d’un faune, composta por um monólogo de abertura, seguido 

de um diálogo entre duas ninfas, Iane e Ianthé, encerrando o espetáculo com o despertar 

do fauno. Recusado pelo Théâtre Français, Mallarmé só volta ao Fauno em 1875, desta 

vez com o título Improvisation d’un faune, já em formato de poema e com uma linguagem 

mais madura com refinamento de seu estilo. Porém, novamente, é recusado na submissão 

à editoração da terceira coletânea da revista Parnasse Contemporain. Incomodado com a 

situação, Mallarmé decide ele mesmo providenciar a publicação do poema. Em 1876, 

torna-se público L’après-midi d’un faune em uma edição luxuosa, ilustrada pelo pintor 

Édouard Manet, com lançamento independente.  

Apesar de Mallarmé sempre desejar a forma teatral para este poema, certa vez 

escreveu a Cazalis: “Ce poème renferme une très haute et très belle idée, mais les vers 

sont terriblement difficiles à faire, car je le fais absolument scénique, non possible au 

théâtre, mais exigeant le théâtre. Et cependant je veux conserver toute la poésie de mes 

oeuvres lyriques, mon vers même, que j’adapte au drame”2. O poeta tinha consciência do 

quanto era imaterial seu Fauno e que ele não poderia se realizar em outro espaço senão o 

mental, ou no “espírito do espectador”, expressão que lhe agradava. Para ler Mallarmé é 

essencial que aceitemos nos entregar à linguagem e à autonomia das palavras, sem 

necessariamente nos apoiarmos nos significados comuns delas, pois estes nunca se 

afirmam, necessário também aguçar nossos sentidos para que estejamos abertos às 

sensações que o poema causa. A poesia mallarmeana não visa o real nem a verdade das 

coisas, há explosões de formas e cores, tudo tem movimento, cheiro, sabor, texturas, luz, 

música e sonoridade poética, timbres e acordes que vibram e ressoam.  

O verso que de vários vocábulos refaz uma palavra total, nova, estranha 

à língua e como que encantatória, finaliza esse isolamento da fala: 

negando, de um traço soberano, o acaso permanecido nos termos apesar 

                                                           
2 Este poema possui uma grande e bela ideia, mas os versos são terrivelmente difíceis de fazer, por tê-los 

feito absolutamente cênicos, não são possíveis no teatro, mas exigem o teatro. E ainda quero preservar toda 

a poesia de minhas obras líricas, meu próprio verso, que adapto ao drama. (MALLARMÉ, Oeuvres 

complètes, Carta a Cazalis, 1865.) 
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do artifício de seu retempero alternado no sentido e na sonoridade, e 

causa em vocês essa surpresa de não ter ouvido jamais tal fragmento 

ordinário de elocução, ao mesmo tempo em que a reminiscência do 

objeto nomeado banha-se numa nova atmosfera. (MALLARMÉ. 

“Divagações”, p. 167) 

 

Na última edição, portanto, o Fauno ganha o formato pelo qual é mais conhecido: 

uma égloga de aproximadamente quatro páginas, com vozes que oscilam entre o 

dramático, o lírico e o épico – há uma mistura dos gêneros das versões anteriores. 

Sabemos que Mallarmé se inspirou na passagem do livro Metamorfoses de Ovídio, que 

conta sobre Pã e a ninfa Syrinx que se transformou em caniço para fugir das garras do 

Deus, e este, para possuí-la de alguma forma, forja uma flauta com os tubos. O poema 

parece seguir este mesmo movimento: o Fauno deseja possuir a ninfa, mas jamais a 

alcança, ele não a possui efetivamente. Mesmo forjando e tocando a flauta ele não tange 

a melodia; se buscarmos o termo música no dicionário de etimologia, observamos o termo 

do grego musiké téchne significa “a arte das musas”, e Musa (do grego mousa - canção 

ou poema) é aquela que não se alcança, não se toca e não se vê - é inspiração.  

Mallarmé parece metaforizar e personificar o movimento da ninfa no poema: 

fugazes, os versos escorrem e desaparecem enquanto outra imagem se forma na linha 

seguinte para esvoaçar novamente, como a ninfa que escapa por entre os dedos. A 

sonoridade da língua francesa ajuda a termos tal sensação, graças à escolha certa das 

palavras de Mallarmé e à disposição delas no ritmo desejado, de sopro e respiro, como 

quando se toca uma flauta. A desmaterialização da ninfa nas lembranças do Fauno se 

materializa na flauta e na musicalidade do ritmo do poema. É através da flauta que o 

Fauno desperta o real que ao mesmo tempo não está ali, encoberta pelo Nada. O poema é 

“Syrinx”, ao mesmo tempo flauta e ninfa, é música e Musa, que ecoa notas em um ritmo 

constante de alexandrinos até alcançarem o silêncio breve da retomada do ar para a 

próxima nota e sopro.  

No início do poema, o Fauno encontra-se em um rochedo após o meio-dia, e devido 

ao estado de torpor que esse horário causa, está sonolento e parece fabular episódios em 

sua mente movido pelas sensações despertadas pelos seus sentidos - deitado na pedra 

ardente de sol, ele ouve o som do vento e das águas se dissipar no bosque e cria as imagens 

das ninfas. A sensação é de que o Fauno adormece no fim do poema, como se fosse 

começar a sonhar com as sombras a partir do ponto final. O movimento de estar num 
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sonho, considerando que o exercício de imaginar também é sonhar, para entrar em outro 

sonho, reitera a perpetuação das ninfas, num ciclo sem fim nem começo, eterno. 

O hímen de Mallarmé ao qual me referi no começo do texto, foi um termo bastante 

utilizado pelo poeta para designar a união de dois termos opostos. Poesia e dança; poesia 

e música; dança e música, porém, por não serem a mesma coisa, não significa que não 

possam fazer um movimento de reflexão, de se refletir através do outro. A página dupla 

também é um ótimo exemplo para essa metáfora: 

A dobra, ou este hímen, funciona como véu, pois cada página virada 

rompe com a inviolabilidade do texto, com a virgindade do escrito, que 

se revela ao leitor. Assim, cada página virada é uma aparição, um 

desvelamento, uma revelação. A “dobra” se assemelha assim à ideia de 

reflexão, termo que também implica um duplo, termo que gera um 

duplo, uma imagem, a página dividida em duas não reflete seu outro 

lado, apenas se fecha sobre si mesma. Ou seja, apenas a página dupla, 

que ignora a dobra das páginas, permite que um lado da página se 

espelhe no outro, dialogue com o outro e nele se reflita. A página dupla 

permite um movimento de ir e vir, que é a verdadeira reflexão (...) 

(AGOSTINHO, p.11)3 

 

Mallarmé usa esta mesma metáfora para criticar a união das artes, ou a Arte Total, 

expressão que Richard Wagner tinha como máxima. Há uma passagem no poema do 

Fauno em que o termo “hymen” aparece inscrito diretamente – Jean-Nicolas Illouz nos 

explica que a união das artes proposta pelo hímen está figurada poeticamente no Fauno:  

 

Comme le faune désire toutes les nymphes, L’Après-midi d’un Faune 

réclame tous les arts; à condition toutefois que cet “hymen” des arts, à 

l’image de l’ “hymen souhaité” du faune et des nymphes, unisse les arts 

entre eux en préservant la “virginité” de chacun (...) Dans la période 

symboliste, cette figure de l’ “hymen” des arts peut valoir comme un 

nouveau paradigme des relations inter-artistiques, implicitement 

opposé à la formule wagnérienne de “l’art total”( ILLOUZ,p. 04).4  

 

Portanto, de acordo com as visões artísticas e poéticas mallarmeanas, as artes 

seriam mantidas e separadas por este véu, porém ele não permanece completamente 

inviolável. A poesia pode se apropriar da música ainda se mantendo virgem e fiel a si 

                                                           
3 AGOSTINHO, Larissa Drigo. Aspectos visuais e sonoros de Um lance de dados. Disponível em: 

https://periodicos.ufpa.br/index.php/moara/article/view/1349 
4 “Como o fauno deseja todas as ninfas, “A tarde de um fauno” clama por todas as artes; desde de que este 

“hímen” das artes, a imagem do “hímen desejado” do fauno e das ninfas, una as artes entre si e preserve a 

virgindade de cada uma. No período simbolista, esta figura do “hímen” das artes se vale como um novo 

paradigma das relações interartísticas, implicitamente opostas à formula wagneriana da “arte total”.  
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mesma; a dança pode se inspirar no poema, mas seus movimentos permanecem virgens e 

não necessariamente ilustra o movimento do poema. Não era preciso que Debussy 

escrevesse sua composição se baseando na rítmica do poema, escolhendo notas que 

correspondessem à musicalidade das palavras - uma transposição direta seria uma 

redundância inútil. E também não era necessário que Nijinsky marcasse todas as cenas 

do poema em palco ou que seguisse toda forma circular da música de Debussy. Eles, 

Nijinsky e Debussy, não romperam com o hímen de Mallarmé. Mantiveram sua 

virgindade artística, mas se refletem uns nos outros neste movimento da página de ir e 

vir, num diálogo contínuo e infinito, suscetível a interpretações e reflexões distintas em 

cada leitor, espectador ou ouvinte. 

A estreia da peça de Debussy foi em 1894, marcando o início da música moderna. 

Anos mais tarde em 1912, Nijinsky aparece sugerindo uma dança autônoma e absoluta 

em seu primeiro trabalho como coreógrafo. Seus movimentos angulosos contrastam com 

as linhas circulares do prelúdio de Debussy. Parecem ser os opostos (e são em certa 

medida), porém, assim como acontece na música e no poema, tudo na coreografia sugere 

uma ausência: o desenrolar das cenas se dão em linhas paralelas de corpos que nunca se 

tocam e alcançam o desejo, só há sugestão. Mais uma vez temos o hímen: dança e música 

se afastam e se atraem, se contrastam e se entrelaçam. Nijinsky continua propagando a 

metáfora de Mallarmé.  

Durante a primeira temporada do Fauno, Romola, esposa de Nijinsky, nos conta um 

episódio interessante:  

During this season a French gentleman complimented Nijinsky in his 

expression of Mallarmé’s L’après-midi d’un faune in movement. 

Surprised, he had to admit that he had never heard of the poem. 

(NIJINSLY, R. p. 142)5 

 

É curiosa a afirmação de Nijinsky. Sabemos que ele lia e falava francês, como ele 

mesmo afirma em seus Cadernos. Diaghilev, diretor da companhia e amante do bailarino, 

certamente sabia da existência do poema e o conhecia. Debussy trabalhou pessoalmente 

com Nijinsky e tornou-se próximo a Mallarmé quando ainda vivo. O jogo de quebra-

cabeça aqui não se encaixa. Observe o programa do balé: 

                                                           
5Durante a temporada um homem francês cumprimentou Nijinsky pela sua expressão do poema “A tarde 

de um fauno” de Mallarmé em movimento. Surpreso, ele admitiu nunca ter ouvido falar do poema.  
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‘On devrai danser L’après-midi d’un Faune au milieu d’un  paysage 

avec des arbes em zinc.’ Phrase dite de Stéphane Mallarmé. 

... Ce n’est pas L’après-midi d’un faune de Stéphane Mallarmé; c’est 

sur le prélude musical à cettte épisode panique, une courte scène, qui la 

précède: 

  

Un Faune sommeille 

des nymphes le dupent 

une echarpe oubliée satisfait son rêve 

le rideau baisse pour que le poème commence 

dans toutes les mémoires. 

 

A referência ao poema e à figura de Mallarmé é direta. Nijinsky certamente leu o 

programa e ajudou a escrevê-lo. E além disso, a própria Romola se refere ao balé como 

“choreographic poem”. O que provavelmente deve ter ocorrido é que Nijinsky não gostou 

de ser comparado à Mallarmé daquela maneira, pois o francês não tinha entendido a 

essência do espetáculo. Nijinsky não tinha adaptado ou traduzido o Fauno de Mallarmé 

para o palco, o balé não era uma mera reprodução ou encenação do poema. Existia um 

véu entre o poema e a dança. O balé brilhava por si.  

Nijinsky, therefore, treated movement literally, as the poet the word. He 

eliminated,consequently, the floating, sinuous gestures, the half-

gestures, and every unnecessary move. He allowed only definitely 

rhythmic and absolutely assential steps, as in verse one only uses the 

words needed to express the ideia, without rhetoric or embroidery for 

its own sake. He established a prosody of movement – one single 

movement for a single action. He shows this first clearly in Faune, as in 

all his ensuing creations. He uses immobility consciously for the first 

time in the history of dancing, for the knew that immobility could 

accentuate action often better than action itself, just as an interval of 

silence can be more effective than a sound (...) he realized fully that 

dancing is not na art of fixed principles, but an art which has as its 

progressive purpose the expression of human personality and ideas. (...) 

Every movement can be made in the art; all movements are possible if 

they are in harmony with the basic truth of the conception, even in their 

most violent and dissonant gestures. (NIJINSKY, R.; p. 122)6 

                                                           
6 Nijinsky, portanto, tratou o movimento literalmente, como o poeta e a palavra. Ele eliminou, 

consequentemente, os gestos flutuantes, sinuosos, os gestos parciais e todos os movimentos desnecessários. 

Ele permitiu apenas passos rítmicos e absolutamente essenciais, como no verso em que só se usam as 

palavras necessárias para expressar a ideia, sem retórica ou bordados para sua própria causa. Ele estabeleceu 

uma prosódia do movimento - um único movimento para uma única ação. Ele mostra isso claramente no 

Fauno, como em todas as suas criações subsequentes. Ele usa a imobilidade conscientemente pela primeira 

vez na história da dança, pois sabia que a imobilidade pode acentuar a ação, e muitas vezes é melhor que a 

ação em si, assim como um intervalo de silêncio pode ser mais eficaz que som (...) ele percebeu plenamente 

que a dança não é uma arte de fixos princípios, mas uma arte que tem como propósito progressivo a 

expressão da personalidade e ideias humanas. Todo movimento pode ser feito na arte; todos eles são 

possíveis se estão em harmonia com a verdadeira base da concepção, mesmo em seus gestos mais violentos 

e dissonantes.  
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Nijinsky queria expressar a Ideia através do movimento sem a necessidade da 

pantomima ou através das cinco posições clássicas ou do poema ou da música. Ele tinha 

consciência de que dançar ia além de toda estética do balé, sua concepção de dança não 

tinha limites. Desejava que seu Fauno fosse dançado até mesmo sem música, pois esta 

não seria necessária para explicar o que estava acontecendo em cena, os movimentos se 

encarregariam disso, eles explicariam a si mesmos. Por isso ele não sabia qual música 

utilizaria e nem ao menos conhecia o prelúdio de Debussy. Depois de algum tempo, entre 

as várias pesquisas de Diaghliev para tentar achar a música ideal, encontraram o prelúdio. 

Nijinsky gostou da música, mas ainda não era o que desejava nos conta Romola: “the 

music was too circular”. Mas, por “falta de algo melhor” ficaram com Debussy. A 

oposição entre o circular e o anguloso ficaria interessante, afinal.  

Após 120 ensaios, o Fauno teve sua estreia em 1912.  

Lá, em cima de um monte rochoso, está o fauno a descansar. Devagar ele começa 

a se movimentar, está de costas para plateia. Algo estranho acontece aos olhos do público: 

a coreografia se mostra brusca e angulosa, de frases curtas, pontuada com poses ou gestos. 

As ninfas aparecem... as mãos, cabeça e tronco das bailarinas e do Fauno são perfilados, 

com andar lateral para se assemelharem às figuras bidimensionais de frisos em vasos 

gregos. Há pausas e silêncio. Não se vê ponta de pés e sapatilhas de cetim. 

 Já era esperado que a estreia do balé fosse um escândalo, principalmente devido à 

cena final com movimentos orgásticos do Fauno que chocaram os espectadores. A 

coreografia de Nijinsky desafiou e incomodou a todos: aos músicos pelo desacato a 

Debussy, aos bailarinos pela quebra dos movimentos clássicos do balé e aos cidadãos pela 

imoralidade. Ninguém esperava tal estilo de montagem coreográfica de Nijinsky. 

Esperavam-se saltos, movimento, dinâmica, pois assim era Nijinsky nos palcos. Foi uma 

revolução para os Ballets Russes e, juntamente, um avanço para a filosofia da dança - daí 

seu apelido como pai da dança moderna - o sentido do movimento não mais se estabiliza, 

mas se abre para interpretações do inconsciente; o esvaziamento liberta o bailarino da 

significação. 

Nijinsky se apropriou de um novo corpo, libertou-se do cânone 

e foi capaz de dar a devida intensidade à ruptura destes cânones. Ele dá os primeiros 
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passos em direção à dança pura; uma dança sem movimentos sinuosos e percursos inúteis, 

os adornos do balé clássico. Deseja o esvaziamento do movimento que, através da 

imobilidade, evoca o silêncio da modernidade. O bailarino se abre ao absoluto moderno, 

o inalcançável e infinito, que coloca em xeque as verdades totalitárias. Questiona a forma 

clássica apresentando-a rompida, nova, reestruturada - uma nova maneira de se pensar o 

movimento. Nijinsky se auto transmuta para criar outra forma que é a crítica à sua própria 

formação, a si mesmo: “Não quero dançar como antes, pois todas essas danças são a 

morte” (NIJINSKY, p. 163). 

Logo após a montagem do Fauno, em 1915, Nijinsky dá início à formulação de uma 

notação coreográfica própria, finalizada entre 1917/18. Neste documento, além do 

bailarino escrever detalhadamente sobre como o balé foi pensado e encenado desde 

cenário, figurino e montagem coreográfica, Nijinsky transcreve toda a coreografia na 

partitura de Debussy, ou seja, ele utiliza na notação as próprias notas musicais e suas 

pausas para escrever sua sequência coreográfica. 

I work, I composse new dances and I am perfecting the system of dance 

notation, which I have invented in these last years. I am very happy to 

have found this notation, which for centuries has been searched for, 

because I believe, and I am sure, my dear friend, you agree, that this 

notation is indispensable for the development of the art of the dance. It 

is a simple and logical means to note down movements. In a word, this 

system will provide the same servisse for the artists of the dance that 

musical notes give to musicians. (NIJINSLY, apud GUEST, p. 06)7 

 

A notação é cheia de símbolos, bastante complexa e confusa. Ann Hutchinson 

Guest, em 1991, com ajuda de Claudia Jeschke, fizeram um trabalho primoroso de intensa 

pesquisa para desvendar as anotações e símbolos de Nijinsky e lançaram o livro 

“Nijinsky’s Faune Restored”. Além de todo o estudo sobre a notação de Nijinsky, o 

documento é transcrito para a notação “Laban”, mais utilizada e conhecida nos dias de 

hoje.  

Nijinsky trabalha o desenho coreográfico sobre a nota musical da partitura de 

Debussy, pois, afinal, como ele poderia eternizar seu Fauno? Seria isso possível já que a 

                                                           
7"Eu trabalho, eu componho novas danças e estou aperfeiçoando o sistema de notação de dança, que eu 

inventei nestes últimos anos. Estou muito feliz por ter encontrado essa notação, que durante séculos foi 

procurada, pois acredito, e tenho certeza, meu querido amigo, você concorda que essa notação é 

indispensável para o desenvolvimento da arte da dança. É um meio simples e lógico para anotar 

movimentos. Em uma palavra, este sistema irá prover os artistas da dança da mesma forma que as notas 

musicais aos músicos.” 
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dança é uma arte completamente efêmera, que desaparece no instante seguinte ao que 

ocorreu? Ele acrescenta alguns símbolos a mais nos pentâmeros tornando a nota um signo 

dançante que acompanha o ritmo da música e, o mais importante, suas pausas: pois, aqui, 

como diz Badiou, “a única função da música é marcar do silêncio”. E tais silêncios e fugas 

do signo que dança no papel em branco resgatam o Fauno de Mallarmé e sua teoria 

poética. A intenção do bailarino era a de eternizar o Fauno, porém, ele vai além: cria uma 

poética do movimento, uma escrita completamente nova e mallarmeana que contém os 

conceitos da musicalidade, brancos e silêncio, e a experimentação gramatical e disposição 

textual de Mallarmé, que neste caso se aplica às notas musicais.  

A palavra em Mallarmé se expande e torna-se signo: se liberta de todo significado 

e transpõe o poema: “a obra pura implica a desaparição elocutória do poeta, que cede a 

iniciativa às palavras” (MALLARMÉ, p. 164). A palavra e o corpo dançante nada 

representam, um corpo dançante jamais é alguém, é simplesmente símbolo, é um “corpo-

pensamento” (especifica Badiou). Por mais que Nijinsky tenha tentado eternizar seu 

Fauno, isso jamais poderá ser possível em seu sistema de notação que torna o bailarino 

um signo. Esse poder ainda lhe escapa pelas mãos, pois a dança é o corpo silencioso, a 

metáfora do pensamento, como dirá Mallarmé.  

A dança, como metáfora do pensamento, apresenta-a sem relação com 

outra coisa senão consigo mesma, na própria nudez de seu surgimento. 

A dança é o pensamento sem relação, o pensamento que nada traz, que 

nada relaciona. (BADIOU, p. 90) 

 

E na pedra ao sol, como diria Mallarmé, a folia começa e o ardente desejo ao calor 

do dia se iguala! Com o fechar das cortinas, Nijinsky dá margem para o poema começar 

a surgir na mente dos espectadores, como dizia o libreto. O Fauno adormece e o ciclo 

eterno deste sonho se perpetua entre as artes, eternizando a ninfa, o som da flauta, a musa 

inatingível. A fuga é eterna. O ciclo entre os “Faunos” é infinito - todas as três formas de 

arte se tocam, ressoam e vibram reciprocamente ao mesmo tempo em que se repelem, se 

seduzem e se atraem, para se afastarem mais uma vez, e permanecerem com o hímen, 

virgens e belas por si próprias, mas evocando umas às outras, num estado de arte sublime. 
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UM HOMEM É UM HOMEM: UM DRAMA PARA A TRIBUNA 

 
Thereza de Jesus Santos Junqueira

1
 

 

Resumo: Explora-se neste trabalho a progressiva alteração do texto dramático de Mann ist 

Mann [Um Homem é um homem] de Bertolt Brecht, em razão da repercussão das encenações e 

do contexto sócio-político em que elas aconteceram. A dramaturgia de Brecht visa à ativação do 

espectador que, acostumado a uma recepção irrefletidamente pautada pela referência, é 

convidado a pensar e a produzir novos sentidos a partir do que é dado, o que corrobora a 

afirmação de Benjamin, para quem o palco do teatro épico seria uma tribuna. 

Palavras-chave: Dramaturgia; enunciação; gesto 

 

 

O texto de Mann ist Mann [Um homem é um homem]
2
 a que hoje se tem acesso, 

foi publicado pela Suhrkamp Verlag, em 1953, e é composto por onze cenas e um 

entreato intitulado Das Elefantenkalb [O filhote de elefante]. A ação se passa em 1925, 

na Índia, em um assentamento militar em Kilkoa, durante a guerra colonial inglesa, e 

conta a estória de Galy Gay, um estivador, que sai de casa para comprar um peixe, e 

retornar em seguida, pois o peixe seria preparado por sua mulher que o esperava para o 

almoço, mas que não retorna, ante seu investimento em outras ações, acabando por 

assumir a personalidade de um soldado que havia se ferido, e sendo incorporado à 

guerra.  

A personagem transforma-se de um pacato estivador, em um soldado do exército 

colonial inglês, porque “não sabe dizer não”, conforme ressaltam seus futuros colegas já 

no início da peça. Ao ser abordado pelas outras personagens acaba sendo dissuadido de 

seus propósitos, a começar pela viúva Leokádia Begbick, seu primeiro encontro no 

caminho para comprar o peixe. Begbick é a proprietária de um trailer que acompanha o 

exército, vendendo bebidas comida, cigarros, roupas, além de prestar serviços sexuais 

para o chefe do esquadrão: 

 

BEGBICK Eu vejo que você pensa apenas em si. Pausa. Hm. Se você 

pensa apenas em si, eu sugiro, que você, com o dinheiro que 

certamente tem para o peixe, compre esses pepinos, que eu, por 

                                                           
1
 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia; 

Bolsista CAPES.  
2
 Título segundo tradução de Fernando Peixoto, publicada pela Editora Paz e Terra, no Volume II do 

Teatro Completo de Bertolt Brecht. 
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obséquio, o cederia. O valor a mais do pepino fica por conta de ter 

carregado a cesta. 

GALY GAY Mas eu não preciso de nenhum pepino. 

BEGBICK Eu jamais esperaria que você me decepcionasse tanto. 

GALY GAY É porque a água para o peixe já está no fogo. 

BEGBICK Entendo. Como você quiser, como você quiser. 

GALY GAY Não. Acredite em mim, quando eu lhe digo, que gostaria 

muito de ser agradável para a senhora. 

BEGBICK Cale a boca! Quanto mais você fala, mais se atrapalha. 

GALY GAY Eu não quero decepcioná-la, de maneira alguma. Se a 

senhora ainda quisesse me ceder os pepinos, estaria aqui o dinheiro. 

URIA para Jesse e Polly Aí está um homem que não sabe dizer não.
3
  

(BRECHT, 1968, p.15) (Tradução livre). 

 

Uria Shelley, Jesse Mahoney e Polly Backer, juntamente com Jeraiah Jip, compõe 

um segmento do exército, a divisão de metralhadores. Ocorre que, em uma investida 

escusa em um templo religioso na cidade próxima ao assentamento, Jeraiah Jip acaba se 

ferindo e ficando preso. Para se safar à fiscalização do sargento, e salvar a própria pele, 

os outros três, que encontraram Galy Gay pelo caminho, tiveram a ideia de inseri-lo no 

grupo. 

A peça apresenta com jogos de palavras e humor, como Galy Gay se despe de sua 

personalidade e assume a do soldado Jeraiah Jip. Como a personagem morre enquanto 

Galy Gay e nasce com a nova identidade de Jeraiah Jip, com direito a enterro e 

documento de identidade novo. 

No entreato O filhote de elefante, as personagens de Um homem é um homem 

assumem novos papeis em uma nova peça, os quais são previamente esclarecidos, em 

um tom que pretende marcar a artificialidade da apresentação. Jeraiah Jip é o Filhote de 

Elefante Jackie Pall, Jesse Mahoney a Mãe do Filhote de Elefante, e Uria Sheley faz a 

Lua. O público de soldados, que comenta a peça, não fica feliz com o que vê, e pede um 

novo final. 

                                                           
3
 BEGBICK Ich sehe, Sie denken immer nur an sich. Pause. Hm. Wenn Sie nur an sich denken, dann 

schlage ich Ihnen vor, für das Geld, das Sie für den Fisch bestimmt haben, diese Gurke zu kaufen, die ich 

Ihnen aus Gefälligkeit ablassen würde. Was die Gurke mehr wert ist, das wäre dann fürs Tragen./ GALY 

GAY Aber ich benötige allerdings keine Gurke./BEGBICK Ich hätte nicht erwartet, daß Sie mich so 

beschämen würden./ GALY GAY Es ist nur, weil das Wasser für den Fisch schon aufgesetzt ist./ 

BEGBICK Ich verstehe. Ganz wie Sie wollen, ganz wie Sie wollen./ GALY GAY Nein, glauben Sie mir, 

wenn ich Ihnen sage, daß ich Ihnen gern gefällig sein würde./ BEGBICK Schweigen Sie, Sie reden sich 

nur immer mehr hinein./ GALY GAY Ich will Sie keinesfalls enttäuschen. Wenn Sie mir die Gurke jetzt 

noch ablassen wollen, wäre hier das Geld./ URIA zu Jesse und Polly: Das ist ein Mann, der nicht nein 

sagen kann. (BRECHT, 1968, p.15) 
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A história da peça costuma ser dividida em quatro fases (KUGLI, 2001). Na 

primeira, que vai de 1918 a 1921, Brecht desenvolve o argumento da modificabilidade 

da identidade, no poema Das war der Bürger Galgei [Este foi o cidadão Galgei]. O 

poema, publicado em 1920, conta que Galgei foi predestinado a ser criminoso, e que, 

embora não o quisesse, ao final ele seria o malvado, porque não conseguiria atestar/ 

fazer prova de sua identidade. O lugar da ação, que consta do poema, é Augusburg, a 

cidade natal de Brecht. Nessa fase, a valoração do argumento da modificabilidade da 

individualidade não era apresentado com algo negativo, pois, como constava do texto, 

“O cidadão Galgei bem que poderia ser outro”
4
. A transformação não era tomada como 

fatalidade, mas como uma escolha da personagem. 

A peça foi encenada pela primeira vez em 1927, em Düsseldorf e Darmstadt, em 

um momento considerado como segunda fase, que vai de 1924 a 1928. Trata-se da 

primeira versão do texto dramático, da qual consta a desmontagem e remontagem da 

personagem, tendo sido elaborado com a colaboração de Elisabeth Hauptmann, e 

publicado em 1926. O lugar da ação é transferido para a Índia. Brecht valora 

positivamente o argumento, como se pode ver no depoimento do autor adiante citado: 

 

Vocês estão acostumados a considerar um homem que não sabe dizer 

não como fracote. Mas esse Galy Gay não é um fracote, pelo 

contrário, ele é o mais forte. Na verdade, ele começa a ser o mais forte 

quando ele deixa de ser uma pessoa privada, ele se torna forte na 

massa. (Tradução livre)
5
. 

 

Na terceira fase, de 1929 a 1938, Brecht modifica o texto, pois decide mostrar a 

montagem de Galy Gay como algo negativo, o que pode ser atribuído à ascensão do 

nacional socialismo e à cooptação de muitos de seus contemporâneos. E, para isso, o 

autor suprime as duas últimas cenas, a dez e a onze, bem como o entreato. Nas cenas 

suprimidas, a personagem parece considerar as alternativas que lhe restam, voltar 

andando para sua cidade, que estaria distante a cem dias de caminhada, ou se integrar ao 

grupo. Galy Gay decide se integrar ao grupo. E na cena onze, já como Jeraiah Jip, ele se 

reafirma diante do soldado cuja identidade assumiu, cedendo-lhe a sua de Galy Gay.  

                                                           
4
 „Der Bürger Galgei konnte/ Gut auch ein andrer sein.“ (BRECHT apud KUGLI, 2001, p. 152) 

5
 „Sie sind gewohnt, einen Menschen der nicht nein sagen kann, als einen Schwächling zu betrachten, 

aber dieser Galy Gay ist gar kein Schwächling, im Gegenteil, er ist der Stärkste. Er ist allerdings erst der 

Stärkste, nachdem er aufgehört hat, eine Privatperson zu sein, er wird erst in der Masse stark.“ (BRECHT, 

apud KUGLI, 2001, p. 153) 
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Ainda na terceira fase, em 1936, Brecht publica um texto com “anotações para a 

comédia”, em que apresenta propostas para a encenação, recontextualizando a fábula 

em território alemão. 

Após esse período, segue um intervalo de quinze anos, marcados pelo exílio, em 

que Brecht não teria proposto alterações para a peça, até o ano de 1953, quando o autor 

publica a versão final, a qual concilia as duas anteriores. O texto segue o da primeira 

fase, passa-se na Índia, são reinseridas as cenas 10 e 11 e um texto intitulado Wachstum 

ins Verbrecherische [Crescimento em delinquência]. 

Apenas na segunda versão, cuja valoração da modificação é negativa, a 

personagem é desmontada e remontada, mas não assume o que lhe ocorreu, não 

incorpora pessoalmente a construção da nova personalidade. O que estaria em questão 

para Brecht? De que maneira as encenações lhe permitiram rever a valoração conferida 

à fábula? Estaria o autor testando os recursos da empatia e do efeito de distanciamento? 

Um drama para a tribuna 

No texto O que é o teatro épico?, pontua Walter Benjamin (2012, p. 83) que, com 

a inventiva de Brecht, o palco havia se transformado em tribuna, e que essa seria a nova 

situação à qual todos deveriam se adaptar. Essa assertiva supõe uma crítica ao 

“textocentrismo” ou à intransitividade da encenação, pois é o efeito da obra que ganha 

destaque. A tribuna é o lugar de onde se argumenta, e que supõe uma audiência a ser 

convencida. No palco ilusionista, os caracteres interagem entre si, enquanto no palco 

tribuna, os caracteres interagem com a plateia. 

Benjamin destaca como a gestualidade constrói essa tribuna, com vistas a 

desautomatizar uma recepção pautada na referência, que procura modelos dados de 

vida, por detrás da obra. O gesto não está colado à fábula, ele pode ser modificado, 

sendo, assim, uma ferramenta para atualizar historicamente a fábula.  

Cleise Mendes (1995, p. 18), enfrentando essa nova situação de outro ângulo, 

propõe um deslocamento do centro de investigação da arte dramática, da mimese 

artística para a catarse e prossegue considerando que a função catártica seria constitutiva 

da obra dramática, em razão da presença de elementos cênicos em seu texto, os quais 

seriam criados pelas próprias palavras do drama, ou seja, pela linguagem dramática, por 

ser gestual e conter a atitude da personagem: “A linguagem no drama está sempre 
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associada a uma voz, um gesto, uma imagem humana” (MENDES, 1995, p.32); e, por 

pressupor uma assistência: 

 

Existe, antes de uma situação dramática, uma linguagem dramática. É 

ela que confere dinâmica, por exemplo, aos longos monólogos onde a 

personagem, não tendo o apoio de um interlocutor, tem que estar 

apoiada no efeito que suas frases produzem no ouvinte. É uma 

linguagem que pressupõe uma assistência, uma reação. A personagem 

é seu primeiro ouvinte, reage a suas próprias frases. (MENDES, 1995, 

p.29) 

 

Essa peculiaridade da linguagem dramática ganha em clareza ao ser observada a 

partir de uma perspectiva que observa, nas palavras de Maingeneau (1996, p.5), a 

“eficácia do discurso em situação”, a “força persuasiva do discurso”, a “linguagem 

como poder de intervenção no real”, ou como “discurso produtor de efeitos” e que 

questiona a noção de sentido restrita ao caráter representativo do enunciado, em favor 

de um sentido que seja dado pela enunciação.  

O enunciado, ou conjunto de palavras, depende da enunciação porque ele é um ato 

de linguagem, e possui, além de sua dimensão locucionária, outra, ilocucionária, que 

modaliza o sentido. A atividade de analisar um texto não estaria mais restrita à busca 

das condições de verdade de um enunciado, tido como um conjunto de proposições, mas 

sim como uma análise do que se pode chamar de condições de comunicabilidade do 

texto, o que requer um esforço de reconexão do texto com os efeitos que sua exposição 

a diferentes contextos propõe. 

 

Para que o ato de linguagem seja bem-sucedido, é preciso que o 

enunciador consiga fazer o destinatário reconhecer sua intenção de 

realizar um certo ato, exatamente aquele que mostra enunciando. Um 

enunciado só é plenamente um enunciado quando se apresenta 

exprimindo uma intenção desse tipo com relação ao destinatário, e o 

sentido do enunciado é essa própria intenção. (MAINGENEAU, 

1996, p.5) 
 

Mas qual seria a relação do aspecto cênico com as noções de enunciado e 

enunciação? Além das rubricas de cenário e espaço ou iluminação, parece que a 

gestualidade poderia ser entendida como uma espécie de abertura ilocucionária própria 

do enunciado dramático, mas que estaria mais visível na enunciação teatral, e essa seria 

a peculiaridade do teatro, torná-la visível, à medida que a performa. 
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A valoração negativa ou positiva da modificabilidade da identidade é proposta 

como um conteúdo ilocucionário, como conteúdo gestual no drama, e está presente na 

assimilação da nova identidade por Galy Gay. Na cena dez, Galy Gay pondera e  rende-

se, ele incorpora refletidamente a nova identidade.  

Percebe-se que é possível apresentar a mesma fábula como algo positivo ou 

negativo, a partir de recursos ilocucionários, traduzidos gestualmente, constantes do 

enunciado dramático, os quais são ativados no contexto enunciativo.  

Despertar a atitude crítica do espectador 

Brecht tem um objetivo, ele pretende que seu teatro seja útil e que desperte a 

atitude crítica do espectador, o que ele desenvolve em suas tramas e personagens através 

do efeito de distanciamento, com a “negação da fatalidade”, conforme anota Cleise 

Mendes: 

O leitor/espectador, diante de algo que lhe é mostrado como „podendo 

não ser assim‟, como não fatal, diante da imagem de um mundo 

passível (e necessitado) de transformação, seria levado a sentir-se 

potencialmente como um transformador. Com a negação da 

fatalidade, da posição trágica, do conflito apresentado como insolúvel, 

a cena tornar-se-ia, então, instrumento para que o espectador se sinta 

senhor do mundo. (Mendes, 2008, p. 5) 
 

Ocorre que, com a ascensão de Hitler, e a consequente habitualização da 

mentalidade fascista, bem como com a transformação ideológica da sociedade, que 

passava a aceitar e ovacionar a nova mentalidade, o teatro se enchia de espectadores que 

viam em Galy Gay um espelho de suas ações. Nesse contexto, mais do que 

comprometedor, seria inócuo valorar positivamente a modificabilidade da identidade, 

pois, assim, o encenador não lograva o estranhamento. A relação empática prendia 

imediatamente os espectadores, que criticavam apenas o que fugia à fidedignidade da 

representação naturalista.  

Naquele momento, ao mostrar Galy Gay se transformando segundo o desejo 

alheio, Brecht estava retratando a realidade circundante e caindo no modelo de drama 

burguês, segundo o qual, a comunicação empática se daria com a visão do mesmo, com 

plateia vendo sua vida no palco. O que estava em cena era um símile da prática social e 

não havia como superar a identificação.  

As cenas suprimidas para o segundo espetáculo berlinense podem nos esclarecer 

melhor o intento de Brecht. Os capítulos seguintes à “morte” de Galy Gay mostram o 
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reconhecimento e aceitação da personagem no papel que o destino e as outras pessoas 

lhe concederam. Podemos supor Brecht com seu maquinário em ação, experimentando 

o efeito de estranhamento, a partir da distância entre representação e realidade, e de 

repente, percebendo que o estranhamento não seria possível em razão da identificação 

que o decurso fluido do tempo, e a sucessão de acontecimentos promoveram. O efeito 

de distanciamento falhava justamente em razão dos sentimentos da plateia, que vinha 

sendo embalada pelos rituais fascistas, em razão da “adesão emocional e inconsciente 

ao pathos do herói” (MENDES, 2008, p. 64). Com a valoração positiva, Brecht corria o 

risco de corroborar o discurso fascista, pois a plateia poderia responder aderindo à 

personagem. 

A transposição do entreato do O filhote de elefante para o início da encenação 

parece ter como intento a provocação da atitude crítica do espectador, tendo em vista se 

tratar de um texto que destaca o caráter artificioso do drama. Ressalte-se que essa 

apresentação não foi bem recebidos na primeira apresentação em Berlin, justamente em 

razão de seu caráter extremamente anti-naturalista, conforme anota Jan Knopf (2012, p. 

147). Com o entreato no início, talvez Brecht conseguisse chamar a atenção para o 

artificialismo do que estava sendo mostrado, e, com isso, evitar a identificação dos 

espectadores. 

Considerações finais 

O que as diferentes (re)construções da peça deixam claro? A situação de 

enunciação. É ela que finaliza a construção da personagem. O teatro de Brecht, ao 

destacar a enunciação acaba por desautomatizar uma recepção pautada na referência, 

que procura modelos dados de vida, por detrás da obra. 

A encenação teatral evidencia o momento da enunciação, na medida em que a 

recepção e as impressões provocadas na audiência são imediatas, compartilhadas e 

retornam para os participantes do teatro.  

Caso Brecht mantivesse a valoração positiva da modificabilidade da identidade no 

período entre guerras, ele correria o risco de reiterar o imaginário fascista circundante, 

pois não conseguiria promover o distanciamento que pretendia. É preciso um cuidado 

maior com o tratamento dramático da fábula, pois, para que o texto comunique seus 

gestos, ele precisa ser pensado a partir da plateia a quem se dirige, um drama político 

sobretudo e, especialmente, se se pretender acessível via estranhamento. 
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UNIFICAÇÃO E SEGREGAÇÃO NA OBRA DE ARTE: RELATIVIDADE (1953), 

DE MAURITS CORNELIS ESCHER; CRIANÇAS DE AÇÚCAR (1996), DE VIK 

MUNIZ; E CASAL OU MÚSICO (1930), DE SALVADOR DALÍ 

 
 

Agnaldo Rodrigues da Silva (UNEMAT)1 
 

 
RESUMO: Este texto fará uma análise sobre três obras de arte, pela perspectiva da Gestalt, 
focando a unificação e a segregação. Em 1953, Escher produziu Relatividade, uma litografia sobre 
planos de gravitação, planos esses que agem verticalmente uns sobre os outros, criando a ilusão 
de totalidade que se fragmenta. Em 1996, Vik Muniz deu início à produção da série Sugar 
Children (Crianças de açúcar), em que reúne retratos recriados com açúcar de crianças que ele 
conheceu no Caribe, em que a semelhança entre as partes atribui impressão de totalidade. Em 
1930, Dalí produziu Casal ou Músico, uma produção artística que induz à ilusão de ótica, em que 
as partes constituem significados e se somam na coerência do todo.  
 
PALAVRAS – CHAVE: Obra de arte; Artes Plásticas; Fotografia; Unificação; Segregação. 
 

 

Relatividade (1953), de Maurits Cornelis Escher – o olhar do observador sobre os 

planos de gravitação 

 

 

 

 

 

 

(Imagem 1) 

 

 Maurits Cornelis Escher foi um artista gráfico que viveu entre os anos de 1898 a 

1972; nascido na Holanda, produziu fundamentalmente xilogravuras e litogravuras que a 

crítica e o público consideram obras de artes fantásticas, incomuns e, sobretudo, 

portadoras de perspectivas que levam o observador à ilusão de ótica; por isso, ele foi 

considerado um artista matemático e geométrico. Além de Relatividade (1953), podemos 

                                                             
1 Universidade do Estado de Mato Grosso. E-mail: agnaldosilva20@unemat.br 

2416



 

 
 

citar outras grandes obras de Escher, tais como: Côncavo e Convexo (1955), Torre de 

Babel (1928), Another World (1947), a série Metamorfoses (1937 a 1940), Queda d’água 

(1961), Another World (1947), entre outras.  

 A produção de Escher pode ser organizada em fases distintas, conforme a seguir: 

“período das paisagens”  que se desenvolve entre 1922 a 1937, constituindo-se aquele 

momento quando o artista viveu na Itália, cujas obras foram inspiradas nas ruas, 

arquiteturas e paisagens dos lugares por onde viveu e passou; “período das 

Metamorfoses”, que abarca os anos de 1937 a 1945, quando uma forma ou objeto eram 

transformados em algo completamente diferente, técnica que se tornou uma das suas 

preferidas; “período das gravuras subordinadas à perspectiva”, que se inicia em 1946 e 

encerra em 1956; e “período da aproximação ao infinito”, que abarca os anos de 1956 a 

1970. 

 Emerson Santiago observa que Escher extraía do dia-a-dia a matéria para a sua 

produção artística, de modo que suas viagens davam-lhe subsídios à criação, umas vez 

que  

 
as passagens por todos esses lugares, experimentando diferentes culturas, 
influenciaram a mente criativa de Escher, em especial a visita ao complexo de 
Alhambra, em Granada, na Espanha, onde foi apresentado à arte geométrica 
muçulmana aplicada nos azulejos. Este contacto com a arte árabe está na base 
do interesse e da paixão de Escher pela divisão regular do plano em figuras 
geométricas que se transfiguram, se repetem e reflectem a partir das 
pavimentações. Ao preencher as superfícies, porém, Escher substituía as 
figuras abstrato-geométricas comum na arte árabe, por figuras concretas, 
perceptíveis e existentes na natureza (apesar de altamente estilizadas), como 
pássaros, peixes, pessoas, répteis, etc. 
(https://www.infoescola.com/biografias/m-c-escher/) 

 

 A observação acima, ela pode ser fundamentada no pensamento de Antonio 

Candido (1995), notável crítico contemporâneo, que defendia um postulado que 

condiciona a existência da arte e da literatura com os sentidos que elas fazem para o 

homem e a sociedade; ou seja, a arte está intimamente ligada ao aspecto humano e social, 

tendo em vista que ela só faz sentido diante da função humanizadora que exerce sobre as 

civilizações. Na mesma direção, pode-se dizer que nenhum artista ou escritor cria do 

nada, sendo indispensável uma fonte inicial que lhe dê o suporte necessário à 

representação do objeto, feito de uma forma criativa (pintura, arquitetura, desenho, filme, 

peça de teatro ou romance, por exemplo). A criação artística, assim como a literária, é 
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fruto do acúmulo de experiência que vivemos, bem como da capacidade que adquirimos 

em representar tais experiências (observadas ou vividas), que transformadas (pela 

diminuição ou acréscimo) dão lugar ao novo. Lembremos de Fischer (2007) quando 

afirma que “um novo conteúdo social tem sido sempre necessário, em parte para destruir 

e em parte para modificar as velhas formas e dar origem a novas” (p. 188); ou seja, as 

sociedades evoluem e, com elas, surgem novas expectativas geradoras de concepções 

estéticas que estejam em consonância com suas ideologias, correntes filosóficas e 

sociológicas, bem como os eventos históricos vigentes. 

 Em 1953, Escher produziu Relatividade, uma litografia sobre planos de 

gravitação, planos esses que agem verticalmente uns sobre os outros, criando a ilusão de 

uma totalidade (unificação) que se fragmenta (segregação), a partir de um olhar mais 

apurado sobre os detalhes da obra, reforçando a tese da Teoria da Gestalt, em que o todo 

é diferente da soma de suas partes. Nessa direção, o empenho será em destacar e justificar 

os princípios (ou postulados) da unificação e segregação na obra acima mencionada. Por 

unificação (ou unidade), pode-se entender como aquele princípio que permite a 

observação da obra de arte pela sua harmonia (igualdade), gerados pelos estímulos visuais 

que constituem a totalidade da composição, de modo que quanto melhor for o equilíbrio 

dos elementos visuais, maior é a sensação de unificação.  

 O observador, portanto, tende a ver uma forma adequadamente estruturada, sem 

(necessariamente) se ater às suas partes isoladamente. De outro modo, pelo princípio da 

segregação (ou separação) pode-se entender como o postulado da Gestalt que justifica a 

capacidade do cérebro em identificar informações sobre uma composição, pela percepção 

de suas subunidades; desse modo, o observador tende a ver a unidade menor como figura 

e a maior como fundo, conseguindo criar, pelo contraste, uma hierarquia entre as partes. 

 Analisando Relatividade pelo princípio da unificação, observa-se nela um 

ambiente em que há diversas figuras humanas (algumas em movimento e outras não), 

construindo a ideia de um todo, que muito bem poderia ser, por exemplo, o interior de um 

sobrado, onde é possível ver os seus andares. Essa primeira ilusão ótica, permite a 

contemplação de um objeto coerente e harmonizado, em proporções balanceadas em 

semelhança, e que nos faz criar uma imagem agradável aos olhos, sem rupturas.  

 Para Arnheim (1996), em Arte e Percepção Visual – uma psicologia da visão 

criadora, “o nivelamento caracteriza-se por alguns artifícios como unificação, realce da 
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simetria, a redução das características estruturais, repetição, omissão de detalhes não 

integrados, eliminação da obliquidade” (p. 59). Portanto, nessa visão teórica, o 

aguçamento realça as diferenças e, sobretudo, intensifica a obliquidade que está em 

potencial na obra de arte. Podemos acrescentar ainda o fato de que o nivelamento e o 

aguçamento podem ocorrer naturalmente na obra de arte, contribuindo ao princípio da 

unificação, pois “na memória de uma pessoa as coisas grandes podem ser relembradas 

como se fossem maiores, as pequenas, menores do que realmente eram, mas ao mesmo 

tempo a situação total pode sobreviver numa forma mais simples, mais ordenada” 

(Ibidem, p. 59). 

 Pelo princípio da segregação, pode-se identificar em Relatividade três superfícies 

terrestres, nas quais se observam seres humanos presentes em cada um desses espaços, 

separados em ângulo reto, pois todos eles (as figuras humanas) fixam para um direção 

específica. Podemos dividir as figuras que integram a gravura em três grupos distintos, 

em que cada pessoa do grupo vive no seu próprio mundo, sem necessariamente ter 

qualquer tipo de contato (mesmo habitando aquele mesmo espaço geométrico).  

 No entanto, para cada um dos grupos o seu mundo é tudo o que acontece na 

representação, de modo que temos as seguintes situações: dois habitantes de mundos 

diferentes não conseguem andar, sentar ou mesmo ficar em pé no mesmo solo, pois suas 

concepções de horizontal e vertical não se conjugam; entretanto, eles podem usar a 

mesma escada. Na escada mais alta, entre as representadas na composição, movem-se, 

lado a lado, duas pessoas na mesma direção; contudo, uma desce e a outra sobe. A 

situação torna impossível um contato entre as personagens, uma vez que elas vivem em 

mundos diferentes, criando a ilusão de que uma não sabe da existência da outra. 

Poderíamos interpretar que cada um dos grupos se dá conta das coisas de forma diferente 

e poderia atribuir nomes diferentes para as coisas sobre as quais vive, por exemplo: o que 

para um grupo é um teto, para outro tende a ser uma parede; o que parece ser uma porta 

em um dois grupos, para outro transforma-se em um buraco no chão. 

 Percebe-se, portanto, que Relatividade, analisado pelos princípios da unificação e 

segregação, configura-se de um todo a partir de suas partes, embasado pela organização 

perceptiva defendida pela Gestalt. Desse modo, essa litografia deve ser explorada não 

apenas pelo funcionamento da percepção, mas também na qualidade das unidades visuais 

individuais, bem como nas estratégias de um todo final (e completo). Para Dondis (1991), 
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nos estímulos visuais e níveis da inteligência visual, “o significado pode encontrar-se não 

apenas nos dados representacionais, na informação ambiental e nos símbolos, inclusive a 

linguagem, mas também nas forças compositivas que existem ou coexistem com a 

expressão factual e visual” (p. 12). Isso significa que no confronto entre a forma e o 

conteúdo, bem como nos aspectos integrantes das obras de arte, o conteúdo é 

naturalmente influenciado pela importância das partes constitutivas, que unidas atribuem 

um significado total; mesmo que cada parte tenha seu devido significado (segregação), a 

obra terá o sentido completo pela junção desses significados (unificação), relação bem 

exemplificada pela análise de Relatividade.  

 

Crianças de açúcar (1966), de Vik Muniz – a diferença que se soma à semelhança 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagem 2) 

  

 Vik Muniz, cujo nome completo é Vicente José de Oliveira Muniz nasceu em São 

Paulo – SP, em 1961; como artista plástico, ele produziu trabalhos que se destacam na 

Fotografia, desenho, pintura e cinema (documentário), tornando-se muito conhecido pelo 

uso de materiais diferenciados em suas obras, tais como, por exemplo, o lixo, açúcar, 

doce de leite, catchup, gel para cabelo, lixo, poeira e chocolate. O artista é formado em 

Publicidade pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, em São Paulo e, em 

1983, ele se mudou para Nova York, onde viveu e se dedicou a trabalhos que leva à 

discussão temas relativos à memória, percepção e representação de imagens do mundo 

das artes.  

 O trabalho artístico de Vik consiste em compor imagens com materiais perecíveis, 

tudo sobre uma superfície para, posteriormente, fotografá-las, resultando na obra de arte 

(o produto final). É importante destacar que as fotografias do artista compõem acervos 
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particulares, bem como de museus de grandes cidades, tais como: Londres, Los Angeles, 

São Paulo e Minas Gerais. Sua obra também se estende para outras experiências artísticas, 

como a Earthwork (uma fotografia cromogênica digital), assim como o trabalho realizado 

na abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, com uma imagem formada como se fossem 

peças de um quebra-cabeças, que ao final lia-se a frase: “O coração não conhece limites”. 

Para a Enciclopédia Itaú Cultural,  

 
Muniz busca na fotografia a expressão para questões de representação da 
realidade, ligando-a ao desenho e à pintura, de forma não-convencional. Suas 
imagens suscitam no espectador a sensação de estranheza, e o questionamento 
da fotografia como reprodução fiel da realidade. Também inova ao estabelecer 
uma relação original entre o artista, a obra de arte e o espectador, que deve 
refletir mas também se deixar levar pelos mecanismos da ilusão 
(http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9203/vik-muniz). 

 

 Em 1996, Vik Muniz deu início à produção da série Sugar Children (Crianças de 

açúcar), em que reúne retratos recriados com açúcar de crianças que ele conheceu no 

Caribe. Na construção dessa arte, ele contrapôs a doçura infanto-juvenil com o amargo 

do trabalho de crianças e adolescentes (exploração), legitimando na arte a discussão sobre 

os aspectos políticos e os tempos de crise em diversos espaços do Brasil. Está subjacente, 

portanto, o destino das crianças daquele contexto sociocultural e econômico, uma vez 

que, mais cedo ou tarde, elas trilhariam os mesmos caminhos dos avós ou pais, ou seja, 

tornar-se-iam trabalhadores em regime semiescravo nos canaviais locais. Para o artista 

Vik, “a radiosa infância daquelas crianças vai certamente ser transformada, pelo açúcar, 

em açúcar” (http://www.arteeartistas.com.br/sugar-children-de-vik-muniz/). 

 Coloca-se em paradoxo dois elementos: a doçura das crianças e a cana-de-açúcar, 

que metaforicamente (produto açúcar) leva tais indivíduos a uma vida desgraçada, a da 

escravidão e exploração, desde tenra idade. As obras que formam a série foram 

construídas com tipos distintos de açúcar e, depois de fotografadas, levadas às exposições; 

Nas exposições, cada tipo de açúcar foi colocado em potes, rotulados com as fotografias 

originais, permitindo a observação do início e do final do processo criativo. Percebe-se 

no trabalho desse artista plástico, a inovação da arte no mundo contemporâneo, a partir 

da representação de contextos históricos, marcados “por uma tenebrosa sensação de 

sobrevivência, de viver nas fronteiras do presente” Bhabha (2013); quer dizer, um 
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presente que lembra os sombrios estigmas do passado e constitui também o início de um 

futuro “sem futuro”. 

 Crianças de açúcar também apresentam os princípios da unificação e segregação, 

pois visualmente nota-se uma totalidade que se realiza na forma, cor, direção e textura. 

Como podemos perceber, são 6 (seis) retratos que compuseram a amostra, nos quais 

subjazem a vida sofrida que os trabalhadores viviam nos canaviais caribenhos, que não 

poupavam as crianças dos trabalhos forçados (crescer e viver naquele contexto amargo 

da mão-de-obra escrava). A escolha do açúcar na composição não foi aleatória, pois se 

deu para combinar a metáfora de docilidade com o produto produzido no contexto de vida 

das personagens representadas, ao mesmo tempo em que se fazia uma provocação daquela 

vulnerabilidade econômica. 

 Buitone (2009) afirma que a ilusão de ótica é o grande jogo de Vik Muniz, pois 

contemplados de longe, seus quadros mostram determinadas configurações, e, de perto, 

outras. A indicação desse crítico é fundamental para pensarmos a unificação na obra em 

análise, pois em uma observação mais geral, criamos a ilusão de que temos um porta-

retratos, talvez de membros de uma mesma família (princípio da semelhança), pelo fato 

de constatarmos crianças negras, representadas por materiais semelhantes (lembremos 

que o açúcar é diferente para cada retrato).  Na verdade, a fotografia constitui a obra final, 

que vai ser exposta, depois de todo um processo plástico; nesse sentido, a imagem (dessa 

série) emite também a impressão de um negativo de fotografia, aspecto que aproxima as 

personagens, diante de uma aparente igualdade de pele, tipo e cor da roupa, pano de fundo 

e expressões.  

 De outro modo, pelo princípio da segregação, o conjunto de fotos que formam o 

porta-retratos (ou negativos) trazem personagens diferentes, cada qual com uma história 

de vida. Nesse sentido, cada uma das fotos carrega uma carga semântica, repleta, em 

potencial, de passados, presentes e perspectivas futuras. Os detalhes identificados em 

alguns sorrisos ou na falta deles revelam a simplicidade das personagens (princípio da 

pregnância), permitindo pensar as relações do real com a ficção (mimese), pois ao 

produzir o realismo documental, cada grão de açúcar manipulado para formar cada uma 

das imagens, ele teve como referência uma fotografia que “congelou” no tempo um 

momento real e histórico. Por isso, o processo fotográfico e a criação artística são 
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colocados em zona de risco, obrigando-nos a sair da zona de conforto e repensar 

historicamente o mundo. 

 No contraponto entre a unificação e a segregação, um todo se divide em partes, 

uma vez que cada fotografia é uma produção artística única; a partir delas, que 

temporalmente são distintas, Vik organizou o seu trabalho de imagens sobre imagens. 

Nessa direção, Buitone (ibidem) afirma que as obras de arte trabalham a imagem como 

um instrumento hermenêutico, pois as construções visuais de Vik remetem o público a 

indagações sobre a relação arte-realidade e fotografia-realidade. É como se o tempo todo 

fôssemos “chamados a pensar na gênese daquela determinada imagem, nos objetos que a 

compõem, na disposição dos objetos, nos procedimentos de captação fotográfica, nas 

proporções do material original e na edição final” (p.4), afirma o crítico.  

 

Casal ou músico (1930), de Salvador Dalí – de truques e imagens à ilusão de ótica 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagem 3) 

 

Salvador Dalí, segundo Janson (2007), é o mais notório dos surrealistas 

(movimento cultural do qual foi expulso por motivos políticos em 1939); o surrealismo 

foi um movimento artístico do século XX que teve seus objetivos definidos como “puro 

automatismo psíquico, liberto do exercício da razão e de qualquer finalidade estética ou 

moral’ (p. 972). Desse modo, essa corrente estética estava fortemente influenciada pelos 

conceitos psicanalíticos, cuja retórica estava bastante concentrada nas questões que 

contrapunham o consciente com o subconsciente. Os surrealistas defendiam a teoria de 

que era possível transpor um sonho diretamente do subconsciente para a tela, o que se 

verificou, à posteriori, que se tratava de um equívoco, já que muitos sonhos (ou talvez 

todos eles) eram resultados de experiências já vividas pelo indivíduo.  
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Dalí, cujo nome completo é Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, 

nasceu em 1904, na cidade espanhola de Figueres (Catalunha), tornando-se um artista 

plástico que investiu talentos na pintora e escultora. Para alguns críticos, esse artista 

destacou-se por suas composições insólitas e desconexas que naquele momento histórico 

escandalizou segmentos da sociedade cultural. Foi expulso também da Academia de 

Artes, e foi acusado por André Breton (que liderou o movimento para expulsá-lo do 

surrealismo) de ser mercenário, pelo apetite pelo dinheiro, tornando sua arte uma fonte 

de renda. Frazão afirma que “Dalí se mudou para os Estados Unidos, onde viveu durante 

oito anos, e perdeu de vez o pudor. Pintou retratos de famosos e ricos só para se destacar 

nas colunas sociais. Dali fez cenários para teatro e cinema (colaborou com o filme O Cão 

Andaluz), gravuras, ilustrações, murais e até joias e esculturas, como o busto de Dante 

(1965) (https://www.ebiografia.com/salvador_dali/). 

Em 1930, Dalí produziu Casal ou Músico, uma produção artística que se pode 

considerar típica daquelas que ocasionam as ilusões de ótica. Nesse trabalho, o talento do 

pintor surpreende a nossa visão, com uma técnica que segue dos princípios da unificação 

à segregação. A mistura de universos oníricos, mundos surreais e situações não 

convencionais, fazem surgir como produto final um efeito de profundidade, com perfeita 

noção de espaço e perspectiva que, sem dúvida, revolucionou o pensamento sobre a arte 

na sociedade moderna. Desenvolveu o método crítico-paranoico, que consistia numa 

técnica de apreciação da arte surrealista; essa técnica (ou método) envolvia formas de 

associações irracionais e racionais, criando vários significados para uma mesma imagem, 

permitindo ao público apreciar a obra para, enfim, perceber seus diferentes significados. 

Em Casal ou Músico, identifica-se os princípios de unificação e segregação, 

fundamentalmente. Podemos fazer a seguinte pergunta para identificarmos tais 

postulados da Gestalt: ao observar a obra, o que vemos? Pode-se identificar, à primeira 

vista, um casal de idosos, que se olham de frente, unidos por um manto sobre os ombros, 

com uma paisagem de luar (quem sabe luar) em pano de fundo. Fizemos o destaque de 

características que revelam a totalidade da obra, como se fosse a tradução desse todo; de 

certo modo, somamos instintivamente as partes e fizemos delas integrantes irredutíveis 

daquele compilado que, pela cor, forma, ou dimensão, tornou-se único: Casal ou Músico. 

No entanto, a segregação faz-se notória, a partir do momento em que fixamos o 

olhar sobre a pintura e observamos as suas partes constitutivas. Podemos, portanto, 
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identificar no rosto do idoso um homem de bigodes tocando uma serenata, e no rosto da 

idosa uma jovem com as mãos sobre a cabeça (ou chapéu); é possível também observar 

nos ouvidos do idoso outra mulher em um espaço que se abre a uma varanda, bem como 

uma garrafa pendurada nas orelhas da idosa, que dentro parecer haver uma figura humana. 

Diante disso, podemos dizer que o nosso cérebro pode diferenciar e separar (desunir) 

objetos, ainda que sobrepostos, para atribuir a eles significados distintos daquele todo; 

isso somente é possível pela variação de forma e estética que um elemento tem em 

contraposição ao outro, de modo que os estímulos visuais de cada unidade também são 

diferentes, pela posição dos pontos, linhas, planos, volumes, sombras, brilhos, texturas e 

relevos, por exemplo. 

Nesse contraponto entre unidade e segregação, em Casal ou músico podemos ver 

que um senhor e uma senhora estão sorrindo um para o outro, com um cálice dourado ou 

construção de um luar ao fundo (talvez no meio da figura); ou diversas outras imagens 

que poderiam suscitar significados outros, como, por exemplo: no interior dos idosos vive 

o sentimento de amor que lhes foi próprio da juventude, ou lembranças de outros tempos; 

quer dizer, mesmo idosos, um consegue ver no outro a juventude de quando se 

conheceram (metáfora de um amor que não se transformou, diante da transformação da 

pele, ocasionada pelo passar do tempo cronológico). Enfim, em se tratando de Salvador 

Dalí, tudo o que vemos depende da nossa mente, uma vez que temos diante de nós uma 

obra que desperta as ilusões de ótica, permitindo ao cérebro interpretar de diversas 

maneiras uma mesma imagem. 

Humberto Eco (1987), no livro Arte e Beleza, afirma que “à pura sensação visual 

se acrescentam memória, imaginação e razão, e, todavia, a síntese é rápida e quase 

instantânea” (p. 162). O pensamento de Eco faz-nos concluir que a percepção das 

realidades estéticas implica a interação, de forma completa, entre a multiplicidade das 

imagens que se pode captar pela visão e atividade que o cérebro se empenha em identificar 

pela análise mais detalhada do objeto. Dessa maneira, o indivíduo tende a captar uma 

imagem primeiramente pela sua totalidade, e depois é que se consegue identificar as suas 

partes constituintes, tal como acontece quando lemos ou ouvimos um discurso; uma 

análise mais detalhada dele permitirá descortinar significados implícitos, afinal a cada 

vez que lemos um textos ou contemplamos uma obra de arte, encontramos novos 

elementos. 
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OFICINA DE LEITURA E ESCRITA LITERÁRIAS: A DANÇA E A POESIA 

COMO OBJETOS DE ENSINO 

 

Alessandra Oliveira Arguejos (UFU)1 

Flordelice Souza Nunes (UFU)2 

 

Resumo: O objetivo deste estudo é apresentar uma proposta de atividade que contemple as 

relações interartísticas entre a dança e a poesia, explorando os aspectos sociocognitivos e 

metacognitivos da leitura (KATO, 1985), de forma que desperte no estudante o interesse pela 

leitura em sala de aula. Para isso, desenvolvemos uma oficina com a leitura subjetiva de textos 

não verbais carregados de linguagem poética (a dança). A motivação para a elaboração dessa 

proposta surgiu pela necessidade de se desenvolver atividades que englobem os aspectos 

sociocognitivos e metacognitivos de leitura, a leitura e a produção de textos literários que 

proporcionem aos estudantes formas de aprendizagem colaborativas.  

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Dança; Poesia 

 

Neste trabalho, apresentamos uma oficina de leitura e escrita, desenvolvida à luz 

da sociocognição e da metacognição, com o objetivo de contemplar as relações 

interartísticas entre a dança e a poesia, aprimorando as habilidades de leitura e escrita 

dos estudantes de forma prazerosa e criativa.  

Partimos do pressuposto de que a leitura literária é uma atividade comandada pelo 

texto e pelo leitor no processo de interação, a leitura unifica o encadeamento do texto ao 

efeito sobre o leitor. Sendo que, como agente dessa relação, esse leitor concebe a leitura 

com os olhos, ouvidos, sentimentos, pensamentos e sua bagagem sociocultural, 

identificando-se e projetando-se no texto. 

Nessa proposta, também utilizamos os espaços virtuais de aprendizagens como 

suporte e para a divulgação e apreciação dos trabalhos feitos pelos estudantes. Além 

disso, mostramos a aplicação da oficina, que foi realizada em turmas do 8º ano do 

ensino fundamental, bem como os resultados obtidos.   

O trabaho com a leitura é realizado cotidianamente nas escolas, no entanto 

sabemos que os métodos tradicionais utilizados não apresentam resultados positivos e, 

consequentemente, não contribuem para a formação de leitores críticos e fluentes. O 

leitor é visto como um ser passivo, que não interage com o texto, apenas decodifica 

palavras e extrai informações. Ademais, como afirma Kato (1985) muitas vezes a leitura 
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é proposta sem um objetivo claro, o estudante lê sem um propósito definido 

previamente e não é incentivado a “mergulhar” no texto ou a utilizar estratégias que 

facilitem seu entendimento.  De acordo com o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais, 

1998), documento ancorado na Psicologia Cognitiva, na Psicolinguística e na 

Sociolinguística, a leitura deve fazer parte do cotidiano das atividades desenvolvidas em 

sala de aula: 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de 

seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe 

sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, 

decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 

atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 

verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses 

procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, 

permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, 

avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposições 

feitas. (PCN, 1998, p. 69-70). 

 

Sendo assim, essa proposta está centrada na leitura como prática social e prática 

de co-produção de texto e tem como objetivo estimular o interesse dos alunos pela  

leitura, por meio da leitura do signo não-verbal de forma subjetiva. Para a criação da 

oficina, partimos de estudos realizados sobre o ensino da leitura em: (AZAMBUJA, 

1996; BARTHES, 1988; COSSON, 2014; DELLISOLA, 1996; KATO, 1985, 

KLEIMAN, 2008; LEFFA, 1996).  

A motivação para a elaboração dessa proposta surgiu pela necessidade de se 

desenvolver atividades que englobem os aspectos sociocognitivos e metacognitivos de 

leitura, proporcionando aos estudantes formas de aprendizagem colaborativas em que se 

valorize os saberes e vivências dos adolescentes, assim como a troca de experiências 

entre os mesmos.  

Tendo em vista o objetivo apresentado, este trabalho está organizado em três 

partes. Nele, inicialmente, tecemos considerações sobre os pressupostos teóricos nos 

quais nos orientamos para a produção da oficina. Em seguida, apresentamos o passo a 

passo da ofcina e sua aplicação, por fim, tecemos algumas considerações finais.  

“Ler levantando a cabeça” e “escrevendo a leitura” 
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A leitura é habilidade fundante do ser humano, como afirma Dell’isola (1996) 

esse é o primeiro enfoque da leitura, lemos tudo e o tempo todo, interagimos com o 

mundo por meio de nossa leitura de mundo. A escrita evoluiu de pinturas nas paredes, 

ao sistema pictográfico até a era da imprensa, em que ler e escrever era um privilégio 

reservado a elite. Nas escolas as crianças têm acesso ao signo verbal, privilegiado desde 

sua criação, entretanto, a leitura proposta na escola é demasiadamente denotativa, e o 

estudante não é estimulado a “mergulhar” no texto, interagir com ele e produzir 

significados. Como explica Dell’isola: 

 

O grande problema está em privilegiar a leitura parafrásica, 

incentivada pela sociedade  como um  todo, que valoriza a leitura 

denotativa, singular, com o objetivo de modelar e padronizar o grupo. 

O sujeito leitor é levado a reproduzir as leituras preestabelecidas pelo 

social. Estando condicionado a isso, nega-se a mergulhar no texto 

porque não lho é exigido e, muito menos, aplaudido na prática. 

(DELL’ISOLA, 1996, p. 72) 

 

Esse “mergulho” no texto é definido pela autora como o segundo enfoque da 

leitura: a leitura como prática social, pois, tanto o leitor quanto o texto (escrito pelo 

autor), estão inseridos em um contexto social, em que ambos possuem uma bagagem 

pessoal que remete as suas características pessoais e identidades próprias que se 

relacionam, interagem em uma situação que é caracterizada pela inter-subjetividade. 

Traçamos um paralelo entre o segundo enfoque da leitura de Dell’isola (1996) e a 

atitude de “ler levantando a cabeça” expressa por Roland Barthes (1988). Barthes 

explica que ao ler um texto e dialogar com ele, concordar ou discordar, interagir com o 

texto nessa relação de inter-subjetividade, o leitor lê sempre levantando a cabeça. Mas, 

esse movimento não significa uma leitura desrespeitosa, muito pelo contrário, esse 

movimento representa o momento em que o leitor, ao interagir com o texto, imprime 

nele todo o seu conhecimento de mundo e todas as suas experiências pessoais e ao 

dialogar com o texto, formula sua compreensão e reflete sobre seus significados. 

O terceiro enfoque da leitura, de acordo com Dell’isola (1996), é a leitura como 

um ato de co-produção do texto. Nesse enfoque, o leitor ao realizar a leitura do texto, 

preenche as lacunas deixadas conscientemente ou inconscientemente pelo autor. Nesse 

preenchimento, o leitor acessa todo seu conhecimento de mundo, ativa os processos 
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cognitivos, percebe o texto, decodifica-o, o compreende, ativa os processos inferenciais 

e por fim o interpreta. 

Para Dell’isola (1996), a interpretação é um novo texto criado pelo leitor. 

Novamente, relacionamos o terceiro enfoque da leitura proposto pela autora com a 

atividade de “escrever a leitura” declarada por Barthes (1968). Conforme o autor, ao 

realizar a leitura de forma crítica, dialógica e imprimir no texto suas impressões e 

sentimentos o leitor “escreve a leitura” de um novo texto, com novos significados a 

partir de suas vivências, sentimentos e opiniões. De acordo com Barthes: 

 

Assim se desvenda o ser total da escritura: um texto é feito de 

escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que encontram umas 

com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; não é o autor, 

como se disse até o presente, é o leitor: o leitor e o espaço mesmo 

onde se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de 

que é feita uma escritura; a unidade do texto não está em sua origem, 

mas no seu destino, mas esse destino já não pode ser pessoal: o leitor é 

um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; ele é apenas 

alguém que mantém reunidos em um mesmo campo todos os traços de 

que é constituído o escrito. (BARTHES, 1968, p. 64). 

 

Kato (1985) aponta que é papel da escola propiciar aos estudantes práticas e 

condições que incentivem o desenvolvimento das estratégias cognitivas, que se 

desenvolvem naturalmente, e principalmente, das estratégias metacognitivas, que se 

desenvolvem a partir do estímulo em situações problemas. E, para a autora, o professor 

desempenha um papel fundamental em todo esse processo, ao usar da criatividade e do 

seu conhecimento, preconizando situações de aprendizagem que possibilitem um 

conhecimento significativo e a promoção de todo o potencial cognitivo e metacognitivo 

da criança.  

Oficina de leitura: objetivos, metodologia, aplicação 

O tema central proposto na oficina foi a leitura subjetiva de textos não verbais 

carregados de linguagem poética (a dança). A oficina foi desenvolvida em duas etapas: 

a primeira etapa foi a leitura de dois vídeos de dança (um de dança contemporânea e um 

de balé clássico); a segunda etapa foi a escrita dessa leitura de forma livre. 

Objetivos: 

• Possibilitar aos estudantes o contato com a expressão artística da dança. 
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• Desenvolver as competências comunicativas de leitura, escrita e 

oralidade. 

• Estimular os aprendizes a usarem a criatividade e a habilidade de 

fazerem leituras subjetivas. 

• Proporcionar aos estudantes uma forma de utilizar ferramentas 

tecnológicas para fins escolares, no caso assistindo aos vídeos novamente 

em casa e postando suas produções para apreciação e interação com os 

colegas. 

• Oferecer aos alunos aulas planejadas abordando a leitura como prática 

social e como co-produção de textos. 

• Instigar os discentes a “mergulharem” no texto, fazendo leituras 

subjetivas de forma a contribuir para a formação de cidadãos mais 

críticos. 

Metodologia e aplicação da oficina 

 A proposta foi aplicada nas aulas de língua portuguesa, em três turmas de 8º ano 

do ensino fundamental, totalizando 96 alunos, em uma escola pública do município de 

Uberlândia/MG. O projeto foi realizado no mês de outubro de 2017, em três aulas de 50 

minutos da disciplina. 

Antes de iniciarmos a oficina, debatemos com os alunos sobre o ato de ler. 

Perguntamos aos estudantes: O que é a leitura? O que podemos ler? Como e quando 

lemos? Num primeiro momento, as respostas dos estudantes foram limitadas: “lemos 

palavras, textos”, mas na medida em que o debate progredia, os jovens chegaram a 

conclusão que a leitura é a interpretação do mundo a nossa volta e que lemos tudo e a 

todo momento. 

 Na primeira etapa, os alunos foram encaminhados ao laboratório de informática 

da escola, onde foram instruídos a realizarem a leitura de dois vídeos de dança. Os 

jovens estranharam no início: “como assim professora, ler um vídeo, ler uma dança”, 

porém retomamos a discussão anterior de que é possível ler qualquer coisa e o primeiro 

vídeo foi passado na íntegra para uma primeira leitura.  
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 O primeiro vídeo de dança3 contemporânea se chama “O espelho”, nessa dança 

um homem adulto se vê num espelho como criança e a coreografia gira em torno desse 

encontro. Primeiramente, os alunos se mostraram um pouco tímidos para exporem suas 

leituras, então aplicamos uma dinâmica para facilitar essa exposição. 

 A dinâmica foi proposta para estimular a reflexão sobre o vídeo, instruímos que os 

jovens fechassem os olhos e se imaginassem crianças, com quatro ou cinco anos de 

idade. Pedimos que se concentrassem e se conectassem com essa criança que um dia 

eles foram, que lembrassem de como se sentiam com essa idade, o que eles mais 

queriam, mais precisavam e o que eles diriam para essa criança e que ela precisava 

escutar. 

 Nos surpreendemos com a reação fortemente emotiva de muitos adolescentes. 

Vários chegaram as lágrimas, se emocionaram muito nesse processo de conexão com a 

infância. E após essa dinâmica em que afloraram muitos sentimentos e emoções, eles 

conseguiram “mergulhar” no vídeo com mais facilidade, realmente lendo e 

interpretando cada passo, cada gesto, cada movimento. 

 Os alunos chegaram à conclusão de que esse homem se conectava com seu 

passado, essa criança no espelho representava uma lembrança triste, um trauma do 

passado que ele precisava superar e que após lutar com esses sentimentos e com essa 

memória tão sofrida ele conseguiu superar o que tanto lhe incomodou um dia. 

 Em seguida, assistimos ao segundo vídeo de dança que é a parte final do “Lago 

dos cisnes” no estilo do balé clássico. Questionamos aos estudantes se eles conheciam a 

história retratada no balé do Lago dos cisnes, contudo nenhum deles conheciam essa 

história, assim percebemos que a leitura desse vídeo de dança não seria influenciada 

pela história original e que os discentes fariam suas próprias leituras. 

A leitura desse vídeo se deu de forma bem descontraída, os jovens conseguiram 

relacionar a história da dança aos seus conhecimentos prévios, realizaram várias 

inferências a partir dos movimentos e expressões dos bailarinos e até compararam as 

leituras que fizeram do vídeo com suas próprias experiências pessoais, trazendo a 

história para a atualidade. Um exemplo foi a fala de um aluno “Professora isso aí é 

quando você tá na balada e chega seus dois crushs e você não sabe com quem vai ficar!”   

                                                           
3 Os vídeos estão disponíveis no site youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Hh-owdA4_u8; 

https://www.youtube.com/watch?v=uauwx-cBd0s. 

2432

https://www.youtube.com/watch?v=Hh-owdA4_u8


 

 
 

Sobre essa dança os alunos chegaram a duas conclusões, a primeira é que se 

tratava de um triângulo amoroso entre a cisne branca, o cisne branco e o cisne negro. E 

a cisne branca estava em dúvida de com quem iria ficar. A segunda conclusão foi que a 

dança representava uma luta entre o bem e o mal, uma aluna inclusive comparou as 

bailarinas de preto e as bailarinas de branco com os conceitos do taoísmo (filosofia 

chinesa) do Yin Yang, dizendo “Professora as bailarinas de preto e branco representam 

aquele Yin Yang, que no mal existe o bem e no bem existe o mal”.  

Para leitura dos vídeos, foi importante estabelecer um ambiente de confiança, em 

que os alunos poderiam compartilhar livremente o que sentiam, liam ou entendiam do 

vídeo em geral ou de cada parte da coreografia. Eles compartilharam suas impressões e 

interpretações dos vídeos, realizando a leitura dos signos não-verbais: sons, imagens, 

gestos, sentimentos e expressões faciais.  

Assim, à medida em que eles solicitavam o vídeo era pausado e eles poderiam 

fazer a leitura daquele movimento, daquele momento ou daquela sensação. Foram duas 

aulas de 50 minutos, uma aula analisando cada vídeo, em que as leituras individuais, ao 

serem compartilhadas, tornavam-se leituras coletivas, pois os alunos realizavam a 

leitura e argumentavam sobre a interpretação realizada, convencendo, ou não, os demais 

colegas. 

Foram duas aulas muito especiais e extremamente interessantes em que os alunos 

realmente realizaram leituras sob os enfoques das práticas sociais e como co-produção 

do texto. Ao final das aulas dois estudantes fizeram dois comentários que relataremos 

por acreditarmos que essa proposta apresentada foi realmente diferenciada e que 

causaram impactos positivos na vida desses jovens. Um aluno disse “Professora nunca 

mais eu vou ver uma dança do mesmo jeito!” e uma aluna expressou “Professora essa 

foi a sua melhor aula!”. 

Na segunda etapa (terceira aula) os alunos foram convidados a “escreverem a 

leitura” que realizaram do vídeo da forma como desejassem4 e a compartilhassem no 

                                                           
4 Na produção dos textos, sugerimos que as produções seriam livres, poderiam escrever livremente sobre 

os vídeos lidos e a maioria dos alunos escolheu o gênero poema. Gostaríamos de justificar que essa 

escolha foi influenciada pelo fato de também estarmos realizando, concomitantemente a essa oficina de 

leitura, uma oficina de poesia na qual utilizamos a sequência básica de Rildo Cosson. Isso fez com que os 

estudantes quisessem produzir os textos em forma de poemas. 
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grupo da turma que utilizamos, na plataforma educacional Edmodo5. Optamos pelo 

Edmodo porque na plataforma os poemas foram expostos e apreciados por todos os 

alunos do 8º ano da escola. Os textos produzidos (VEJA ANEXO A) demonstraram a 

interpretação que os discentes fizeram dos vídeos de dança apresentados de forma muito 

criativa e tocante. 

Considerações finais 

Essa atividade se propôs como objetivo geral elaborar uma oficina sob a luz da 

sociocognição e metacognição e teve como motivação a identificação da dificuldade dos 

alunos em lerem uma charge presente no livro didático. Apesar do tema atual e do texto 

verbal de apoio, os estudantes apresentaram tamanha dificuldade em ler e compreender 

a imagem o que nos fez pensar em elaborar atividades que contribuam para o 

aprimoramento da leitura do texto não-verbal de forma subjetiva e pessoal. 

Apesar de atualmente os signos não-verbais estarem presentes na era da eletrônica 

e sua leitura ser constantemente invocada, percebemos que os discentes ainda 

demonstram certa dificuldade na interpretação de imagens, obras de artes, HQs, 

charges, gráficos e todo tipo de texto não-verbal. Outro motivo para a elaboração dessa 

atividade é o fato de provas como o Enem, o Simave e diversos vestibulares do país 

cobrarem frequentemente a leitura de imagens em suas avaliações. Sendo assim, 

desenvolvendo essas práticas estaríamos também contribuindo para o futuro sucesso 

desses estudantes em tais exames. 

Ao planejar a atividade, chegamos à conclusão de que a dança é uma expressão 

artística que engloba as diversas manifestações do signo não-verbal, pois abarca de 

maneira esteticamente bela, o som, a música, a imagem, o gesto, a expressão facial e 

corporal, a intenção e os sentimentos. Além disso, proporcionamos aos estudantes o 

contato com essa arte, que assim como todas as outras, são extremamente 

desvalorizadas no Brasil. Dessa forma, contribuindo para o senso de apreciação estético 

dos discentes e de sua sensibilidade artística.   

                                                           
5 O Edmodo é considerado a maior rede social do mundo voltada para a educação, ainda assim, é pouco 

conhecida pelos professores brasileiros. O site é uma ferramenta extremamente eficaz, pois possibilita 

interação entre os colegas e os professores, o aluno pode curtir, compartilhar, comentar e seguir. Além 

disso, possui uma estrutura com um layout muito parecido com o do facebook, o que torna a plataforma 

muito mais atraente e dinâmica para os estudantes. O Edmodo também possui o aplicativo para acesso 

pelo celular que pode ser baixado gratuitamente. 
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Entendemos que é relevante buscar estratégias de leitura que levem o estudante a 

interagir com as diferentes formas de linguagem, por meio da sua leitura de mundo. Por 

isso, nos valemos da perspectiva de Paulo Freire e de sua pedagogia libertadora ao 

afirmar que: 

 

 […] ler não é só caminhar sobre as palavras, e também não é voar 

sobre as palavras. Ler é reescrever o que estamos lendo. É descobrir a 

conexão do texto, e também como vincular o texto/ contexto com meu 

contexto, o contexto do leitor. (FREIRE, 1986, p. 22) 

 

Ademais, reconhecemos o desafio dos professores de escolas de educação básica 

no ensino da produção de textos. Segundo Del`Isola (1996),  a leitura é uma produção 

tão ativa quanto a produção textual e acontece ao atribuir ao texto uma nova vida, ao 

suscitar um processo criativo de percepção e interpretação em face do mundo exterior 

apreendido do mundo subjetivo de cada leitor.  

Percebemos que essa atividade proposta possibilitou aos alunos estabelecerem 

uma relação significativa com a produção textual, uma vez que a metodologia utilizada 

foge das concepções e práticas ultrapassadas que ainda persitem na maioria das 

instituições de ensino. Utilizamos, também, o “Edmodo” para a produção textual, 

considerando o fascínio do estudante pelas atividades que envolvem a tecnologia.  

Julgamos os estudos teóricos apresentados pertinentes ao nosso trabalho, pois nos 

conduziram à elaboração da oficina e à proposta de produção textual de forma que, 

partindo da hipótese de que ao levar os alunos a produzirem textos mais significativos 

para eles, pudéssemos obter melhores resultados. Esses resultados superaram nossas 

expectativas, pois tivemos excelentes produções textuais motivadas pelos vídeos “O 

espelho” e “O lago dos cisnes”. 

Reconhecemos que atualmente, a leitura e produção de texto não são consideradas 

tarefas fáceis, nem mesmo prazerosas para os estudantes. Mas, por meio de novas 

estratégias é possível proporcionar um maior envolvimento dos adolescentes e 

consequentemente uma maior eficácia no desenvolvimento sistemático da linguagem, 

das competências comunicativas e até mesmo da personalidade desses estudantes. 
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ANEXO A – Produção de poemas dos alunos do 8º ano. 
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DE DESONRA A DESONRA: A ADAPTAÇÃO DA OBRA LITERÁRIA 

 

Bruna Marcelo Freitas (UNEMAT/PPGEL)1 

Agnaldo Rodrigues da Silva (UNEMAT/ AML)2 

 

Resumo: Esse artigo propõe-se a discutir as aproximações e distanciamentos entre o romance 

Desonra (2000), de J. M Coetzee, e o filme homônimo, lançado em 2008 e dirigido por Steve 

Jacobs. Para tanto, como suporte teórico, adotamos as obras de Stam, Bakhtin, Genette, entre 

outros. Os resultados indicam que os aspectos espaço-temporais não fogem nem ao romance 

nem ao filme, no entanto, este último transforma tais elementos em expressão máxima do 

conflito dramático. Por outra via, a obra fílmica distancia-se do romance à medida que não 

alcança a subjetividade do protagonista frente ao conflito trágico em que vive, que é, diga-se de 

passagem, muito bem arquitetado por Coetzee.  

Palavras-chave: Desonra; Aproximações; Distanciamentos; Cinema e literatura 

 

O fascínio que provoca o filme hoje talvez possa ser equiparado ao que suscitava 

o romance nos séculos XIX. Muitas vezes, o cinema se constrói a partir da literatura, 

adotando as narrativas literárias como fonte de inspiração. Tal fato desperta-nos o 

interesse e está na raiz dessa proposta de estudo, que se constitui em uma análise 

comparatista entre o romance Desonra (2000), de J. M Coetzee, e o filme homônimo, 

lançado em 2008 e dirigido por Steve Jacobs. O romance Desgrace foi publicado em 

1999 e traduzido para o português por José Rubens Siqueira em 2000, para a editora 

Companhia das Letras. Tal análise pauta-se na identificação das aproximações e 

distanciamentos entre os dois objetos selecionados, bem como na distinção entre eles. 

O objetivo não é estabelecer fronteiras ou reforçar preconceitos no tocante à 

relação literatura e cinema. Ao contrário, a perspectiva que se insinua é a de 

compreender as diferenças como parte significativa entre essas duas formas de 

expressão artística que são distintas, por excelência, como aponta Pereira (2009, p.67): 

“Literatura e Cinema são dois sistemas semióticos distintos com linguagens diversas e 

complementares”. Embora essas linguagens complementem-se, não se deve esperar ou 

conceber o texto cinematográfico como uma cópia fidedigna do texto literário, mas 

percebê-lo na sua singularidade e independência, não perdendo de vista, é claro, o texto 

original. 

                                                           
1 Graduada em Letras (UNEMAT) e Educação Física (UFMT), Mestre em Estudos Literários (UNEMAT) 

e doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Literários - PPGEL/UNEMAT. Contato: 

bmfreitas_tga@hmail.com. 
2 Docente da Universidade do Estado de Mato Grosso, Sócio efetivo da Academia Mato-Grossense de 

Letras e Sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Cáceres. Doutor em Letras pela USP e pós-

doutorado pela UFRGS. Contato: agnaldosilva2001@uol.com.br. 
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A adaptação: dialogismo e intertextualidade 

Na tentativa de propor uma linguagem alternativa para tratar da adaptação de 

romances ao cinema, Robert Stam (2006) aponta que a crítica tem sido moralista, 

utilizando expressões pejorativas para designar uma espécie de “prejuízo” que o cinema 

tem causado à literatura, não mencionando os “ganhos” que ela tenha obtido. O autor 

considera que os estudos estruturalistas e pós-estruturalistas modificam muitos desses 

preconceitos. Ele sugere que, em lugar de termos denegritivos como “infidelidade” e 

“traição”, utilizemos outros como: adaptação enquanto leitura, crítica, re-escrita, 

recriação, transmutação, dialogização e outros. Claro que cada terminologia direciona-

se a uma faceta distinta da adaptação. Por exemplo, a adaptação enquanto leitura 

pressupõe que o romance suscita várias possibilidades de leituras, logo, estas se 

caracterizarão, inevitavelmente, pessoais, parciais, conjunturais, com interesses 

específicos. 

Stam (2006, p.28) propõe, a partir dos conceitos de “dialogismo”, de Bakhtin, e de 

“transtextualidade”, de Genette, um novo modelo teórico prático para lidar com a 

narrativa, aspectos estilísticos e temáticos das adaptações. O autor toma o “dialogismo” 

bakhtiniano em seu aspecto mais amplo, como múltiplas possibilidades oferecidas por 

todas as práticas discursivas da cultura, como fonte expressiva de comunicação que 

atinge o texto não só por citações explícitas, mas também através de “sutil 

retransmissão textual”.  Assim, não só textos literários e não literários participam dessa 

busca mais ampla das ideias, como também a própria fala cotidiana. 

Quanto à “transtextualidade”, Genette desenvolveu esse conceito, a partir de 

Bakhtin e Kristeva, na obra Palimpsestes (1982). Em suas palavras: “[...] esse objeto (o 

da Poética) é a transtextualidade, ou transcendência textual do texto, que eu já definia, 

grosseiramente, por tudo o que põe em relação, manifesta ou secreta, com outros textos” 

(GENETTE, 19823 apud TRIGO, 198?, p.23).  

Genette apud Trigo (198?), Pageaux (2011) e Stam (2006) delimita cinco tipos de 

relações transtextuais: Intertextualidade (formas de citação, plágio ou alusão), 

Paratextualidade (relação do texto e seu paratexto, dentro de uma obra literária – título, 

prefácio, posfácio etc.); Metatextualidade (o comentário, a relação que liga um texto 

com o outro); Arquitextualidade (taxonomias genéricas sugeridas ou rejeitadas pelo 

                                                           
3 Gérad Genette. Palimpsestes. Paris, 1982, p.7. 
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título textual); e Hipertextualidade (relação do “hipertexto” com um texto anterior, o 

hipotexto). Referindo-se a essa última, Pageaux (2011) salienta o papel do comparatista, 

no sentido de retomada dos princípios analíticos do hipotexto no hipertexto. 

Essas noções não tratam do cinema, mas, para Stam (2006), podem ser aplicadas 

ao cinema e à adaptação, sendo que a hipertextualidade talvez se apresente o tipo de 

maior relevância para a adaptação. Vejamos como isso se opera: 

 

o romance original ou hipotexto é transformado por uma série 

complexa de operações: seleção, amplificação, concretização, 

atualização, crítica, extrapolação, popularização, reacentuação, 

transculturalização. O romance original, nesse sentido, pode ser visto 

como uma expressão situada, produzida em um meio e em um 

contexto histórico e social e, posteriormente, transformada em outra 

expressão, igualmente situada, produzida em um contexto diferente e 

transmitida em um meio diferente. O texto original é uma densa rede 

informacional, uma série de pistas verbais que o filme que vai adaptá-

lo pode escolher, amplificar, ignorar, subverter ou transformar 

(STAM, 2006, p.50). 

 

Essas transformações poderão absorver ou alterar os gêneros disponíveis e 

intertextos, por meio do enfoque de ideologias em voga, bem como pela mediação do 

estilo de estúdio, moda ideológica, contingências políticas e econômicas, preferências 

autorais, celebridades carismáticas, valores culturais, entre outros aspectos (STAM, 

2006).  

Dessa forma, cabe ao crítico, considerar todas essas nuances ao analisar a 

adaptação cinematográfica de romances, tendo em mente que essa adaptação configura-

se um trabalho de leitura e escrita, e que a própria análise crítica passa, de semelhante 

modo, pelo crivo da subjetividade de um olhar. É, pois, uma leitura. Nesse caso, faz-se 

substancial, por certo, que o estudioso tome a obra de arte como “conhecedor” - 

utilizando o conceito de Walter Benjamin (1969) -, ou seja, refere-se àquele que, 

contrariamente à massa que recebe a obra de arte como objeto de diversão, de distração, 

fazendo com que esta mergulhe em si, absorvendo-lhe, recebe a obra de arte em uma 

atitude de recolhimento, nela mergulha, dissolvendo-se.  

Desonra: uma leitura intertextual 

O romance Desgrace (1999), de J. M. Coetzee, foi traduzido para o português em 

2000, pela editora Companhia das Letras, por José Rubens Siqueira. A obra constitui-se 
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por 24 capítulos e é contextualizada pela sociedade sul-africana pós-colonialista, 

trazendo à tona, de forma “nua e crua”, as consequências das práticas segregacionistas 

do regime Apartheid.  

A história é contada por um narrador onisciente seletivo - recorrendo à 

terminologia de Norman Friedman -, que apresentará o protagonista David Lurie, 

homem de 52 anos de idade, divorciado por duas vezes, pai de uma filha que mora em 

uma fazenda interiorana, professor universitário (línguas modernas), erudito e solitário. 

Tem a intenção de compor uma ópera em homenagem a Byron, mas a tarefa é sempre 

protelada. É despreocupado com a indiferença de seus alunos por suas aulas. Mantém a 

rotina de visitar, pontualmente, uma prostituta com codinome Soraya, que tem idade 

para ser sua filha, nas tardes de quinta-feira. No entanto, a sistematizada rotina de Lurie 

começa a declinar quando ele descobre que Soraya tem filhos. Como muda o clima 

entre eles, Soraya, por fim, dispensa-o. O declínio acentua-se quando o protagonista, 

embora consciente do equívoco em efetivar um caso com Melanie, uma aluna jovem, 

mesmo assim o faz. Desse modo, é acusado, julgado e condenado. Refugia-se na 

fazenda de Lucy, sua única filha, e passa a conhecer a precária e violenta realidade da 

África do Sul pós-apartheid. Aos poucos, nesse lugar, vai reconhecendo a sua 

impotência diante de tanta brutalidade, roubo, violência, abuso sexual, vingança e vários 

problemas sociais, bem como, frente às perspectivas de Lucy, avessas a sua ideologia 

eurocêntrica. 

O filme Desonra, lançado em 2008, dirigido por Steve Jacobs, cujo roteiro é 

adaptado por Ana Maria Monticelli, constrói-se a partir dessa narrativa, configurando-

se, pois, uma adaptação da obra-prima homônima de Coetzee. Jacobs (2008) preserva a 

essência do enredo do hipotexto, mas, como sabemos, o hipertexto é um outro texto e se 

dá a partir de transformações de várias ordens. 

Na obra cinematográfica, vemos os fatos se desenrolarem pelo olhar da câmara 

que acompanha David Lurie, desaparecendo a voz do narrador presente na obra literária. 

Trata-se de um narrador fílmico externo, e que elabora o seu texto de uma forma não-

verbal. Esse tipo de narrador, aponta Cardoso (2003, p.63), seria designado por Sarah 

Kozloff por “Câmara-narrador” ou “Realizador de Imagens”, por Black de “Narrador 

Intrínseco”, e por André Gaudreault de “Narrador Fundamental” ou “Narrador 

Principal”. 
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 Para Cristófano (2010), os planos são as cenas de um filme e afetam a capacidade 

emocional do público. O plano inicial, “primeiro plano”, “grande plano” ou close4 

(CRISTÓFANO, 2010), direciona-nos aos olhos do protagonista que está em um quarto 

olhando pela janela. A velocidade que se move a câmara é lenta, na tentativa de abarcar 

a subjetividade, as profundezas de seu ser. A cena seguinte nos informa que ele está na 

companhia de uma mulher, jovem adulta e negra. Temos um breve diálogo entre eles e a 

câmara se move lentamente outra vez - “primeiro plano”, focando partes dos corpos nus 

do casal no próprio ato sexual. O corpo negro feminino unido ao corpo branco de David 

anuncia o próprio núcleo dramático da obra: as relações entre brancos e negros, na 

sociedade sul-africana, durante o período pós-Apartheid.  

Mais adiante, o conflito se delineia com maior nitidez, o protagonista “seduz” a 

sua jovem aluna Melanie, utilizando-se das prerrogativas de seu cargo. Ele a convida 

para almoçar e não dá chances para que ela se esquive. Durante o almoço, há um claro 

desconforto da moça pela situação que ele está encaminhando. David pede para que ela 

não se preocupe, pois ele não deixaria as coisas irem longe demais. Há um corte 

(interrupção da tomada que está sendo captada pela câmara), o ângulo da câmara muda, 

“câmara alta” ou Plongée (a câmara filma de cima para baixo), encontramos o 

protagonista tendo relações sexuais com Melanie. Ela está absorta, parece inconsciente 

ou morta. A cena é impactante e, inevitavelmente, impressiona o espectador. 

Walter Benjamin (1969) fala do efeito de choque provocado pelo cinema. 

Elucida-o na comparação entre a tela do filme e a do quadro. Nesta, a imagem não se 

move, convidando o espectador a contemplar-lhe; porém, naquela, a imagem se move e 

não pode mais ser fixada. Assim, “A associação de idéias do espectador é interrompida 

imediatamente, com a mudança da imagem. Nisso se baseia o efeito de choque 

provocado pelo cinema, que, como qualquer outro choque precisa ser interceptado por 

uma atenção aguda” (BENJAMIN, 1969, p.12). 

O espectador é submetido ao “efeito de choque” - de que fala Benjamin – em 

muitos momentos do filme também. Após o envolvimento com sua aluna, David é 

denunciado e, posteriormente, “julgado” e “condenado” pela comissão representativa da 

Universidade da Cidade do Cabo. Vai para a fazenda de sua filha, em uma cidade 

                                                           
4 Trata-se do plano de maior intensidade dramática, pois as personagens apresentam-se de forma mais 

nítida (CRISTÓFANO, 2010). 
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interiorana, e lá conhece uma realidade violenta e cruel da África do Sul. Ao voltar de 

um passeio acompanhado de sua filha Lucy, encontra três rapazes negros mexendo com 

os cachorros do canil. Os jovens os atacam. A câmara acompanha David (Figuras 1 e 2), 

de forma que não temos as cenas que mostram a violência sofrida por Lucy. O efeito de 

choque é inevitável: 

 

  
Figura 1 – David em chamas5                                            Figura 2 – David após apagar o fogo 

 

Notamos que tanto os espectadores de Desonra quanto os leitores do hipotexto 

são expostos ao efeito de choque, porém, de formas distintas. Como diria Pereira (2009, 

p.50), “O cinema mostra. O escritor, pela palavra, descreve”. A obra cinematográfica 

torna a imagem mais próxima que o hipertexto, vemos, assim, diante do aparelho, o 

contexto social contraditório, violento e devastador da África do Sul, as tensas relações 

entre brancos e negros em período pós-colonial, a disputa pela terra e as relações de 

poder.  

Além da imagem em movimento, própria da linguagem fílmica, acreditamos que 

esse efeito também seja alcançado em decorrência de questões narratológicas 

relacionadas ao tempo. Os narratologistas do cinema, de acordo com Stam (2006), 

baseiam-se, especialmente, na análise narratológica do tempo no romance, atentos às 

principais categorias desenvolvidas por Genette - ordem, duração e frequência. Ao tratar 

do romance de ficção, Genette enfoca a relação dos eventos contados com a maneira ou 

sequência pela qual são narrados. 

O filme Desonra, contrariamente ao romance, não contempla as anacronias, 

especificamente as analepses (flashbacks), que evidenciam a tensão existencial do 

protagonista (lembrança de Melanie e de Byron e Teresa). Vejamos como isso se dá: 

                                                           
5 Todas as imagens deste trabalho foram retiradas do filme Desonra (JACOBS, 2008). 
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David sempre alimentara uma vida de prazeres sexuais, porém, divorciado por duas 

vezes, aos 52 de idade, vê-se diante de uma problemática, as contingências do tempo 

materializadas em sua aparência – prenúncios da velhice -, e tem dificuldade de lidar 

com isso, muitas vezes, resolve-se pagando prostitutas. A situação se complica ainda 

mais após se interessar pela jovem Melanie, que não retribui o interesse, embora ele 

insista no idílio. Em alguns momentos da narrativa, a imagem de Melanie surgirá 

naturalmente, na voz do narrador: “Sem avisar, volta uma lembrança da garota: de seus 

lindos seiozinhos de bicos arrebitados, da barriga dura e lisa. [...]” (COETZEE, 2000, 

p.77). Além das analepses dessa ordem, temos aquelas que envolvem Byron e Teresa. O 

protagonista tem um projeto de compor uma opera para o casal – embora seja sempre 

adiado. Constantemente, perde-se pensando em Teresa, imaginando a sua situação como 

amante de Byron e projetando um outro olhar para o romance dessas personagens. 

Teresa é a representação metonímica de sua própria condição trágica, visto que David 

reconstrói e enfatiza uma mulher abandonada, envelhecida e apaixonada, sussurrando de 

paixão por Byron, enquanto este teria partido para livrar-se dela. Ele é esse homem que 

vive o conflito trágico de forma intensa, e o hipotexto nos oferece essa perspectiva. Por 

outro lado, o hipertexto não contempla esse aspecto à medida que suprime essas 

analepses e realiza o que Genette (2010, p.78) chamou de “excisão”, ou seja, “O 

procedimento redutor mais simples, mas também o mais brutal e mais agressivo à sua 

estrutura e sentido, consiste então numa supressão pura e simples, ou excisão, sem 

nenhuma outra forma de intervenção”. 

Temos, na adaptação, a excisão de vários eventos, dentre os quais, podemos citar: 

o encontro acidental com Soraya acompanhada de seus filhos, a visita e hospedagem de 

Melanie à/na casa de David, a ligação do Sr. Isaacs pedindo ao professor que a 

convencesse a não desistir dos estudos, entre outros episódios que foram amputados do 

hipertexto. Além disso, a duração dos eventos narrados se opera em velocidade distintas 

nas duas obras. O hipertexto claramente condensa os acontecimentos do hipotexto, 

imprimindo velocidade máxima à história fílmica. Vemos, num “estalar de dedos”, 

David ser “notificado” pelo pai de Melanie, o Sr. Isaacs, e logo ser julgado pela 

comissão universitária.  
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Soma-se a esse contexto a frequência com que os fatos ocorrem e são narrados em 

ambas as obras. O hipertexto, predominantemente, utiliza-se da “narração-singulativa”6 

para contar os eventos, apresentando uma única vez fatos que ocorrem diversas vezes no 

romance, como os encontros ou contato de David com Rosalind, sua ex-mulher. Esse 

procedimento dar-se-ia para se alcançar uma “concisão”, conceito que Genette (2010, 

p.86) explica conceito que Genette (2010, p.86) explica: “[...] tem como norma 

sintetizar um texto sem suprimir nenhuma parte tematicamente significativa, mas 

reescrevendo-o em estilo mais conciso”. 

Por outro viés, o filme traz, por diversas vezes – nos diálogos com Rosalind, com 

Lucy, Com Bev e com a comissão de julgamento -, a evocação do “caso” que o 

professor estabeleceu com sua aluna, ou seja, trata-se da “narração repetitiva” – 

terminologia de Genette. Nesse sentido, o episódio é reforçado várias vezes, sugerindo 

que a violência que David sofrerá funcione como uma forma de “punição” por seus atos 

anteriores. Mas esses atos, ao que parece, não apenas dizem respeito ao seu 

relacionamento com Melanie, como também a toda ação repressora e violenta do 

colonizador no território sul-africano. Seria uma espécie de vingança histórica, nas 

palavras de Lucy, referindo-se à experiência agressiva e traumática que passou: “Acho 

que eles me marcaram [...] Talvez me julguem devedora de algo” 7. 

Embora não acompanhemos Lucy na condição de vítima dos três jovens, o 

desenrolar dos planos mostrará a dimensão de seu sofrimento. Ela entra em constante 

conflito com o pai, que, por sua vez, rejeita qualquer possibilidade da permanência da 

filha naquele lugar. A perspectiva eurocêntrica de David se choca à postura de Lucy. O 

espaço assume papel destacável, pois é o cerne das discussões entre os dois. 

É certo que o espaço liga-se à noção imediata de tempo. Daí se depreenderia o 

conceito de cronotopo de Bakhtin (2010), pensado em termos de conteúdo-formal da 

literatura, mas que nos auxilia a compreender o papel do espaço e tempo, também, na 

adaptação. Para o autor, “Os índices do tempo transparecem no espaço, e o espaço 

reveste-se de sentido e é medido com o tempo” (BAKHTIN, 2010, p.211).  

                                                           
6 Refere-se a um único evento é narrado apenas uma vez. Modalidade de narração genettiana muito 

utilizada nos filmes de ficção (CRISTÓFANO, 2010). 
7 Expressão retirada do filme Desonra (JACOBS, 2008). 
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A adaptação cinematográfica de Desonra mostra ações, espaços e tempos que 

tinham sido narrados ou sugeridos durante o romance. Criam-se novas relações 

cronotópicas, assim como novos acabamentos do herói, agora, pelo diretor, Steves 

Jacobs. É possível naturalmente perceber o contraste “centro x periferia” com a 

mudança de David da Cidade do Cabo (Capital Legislativa) para Cabo Leste 

(província). O protagonista será exposto a uma nova dinâmica social em que os 

problemas (Figuras 3 e 4) que, antes, eram-lhe distantes passam a materializar-se em 

seu corpo, afetando suas relações com o outro, com o universo a sua volta e consigo 

mesmo. 

  

 
Figura 3 – Meninos em um lixão                    Figura 4 – Mendiga em frente do hospital 
 

Estamos nos referindo a um contexto pós-apartheid, em que as relações entre 

negros e brancos assumem novos contornos, aos poucos, os primeiros tentam ocupar as 

posições que lhes eram negadas pelos opressores, dignas de legítimos cidadãos, e o 

choque com o discurso neocolonialista é inevitável. Sobre a noção de neocolonialismo, 

Shohat e Stam (2006, p.77) explicam que “O termo neocolonialismo designa uma 

hegemonia geo-econômica”, podendo significar a “repetição com diferença, um 

ressurgimento do colonialismo”.  

Assim, as relações cronotópicas expressam essa tensão tanto na obra literária 

quanto na obra fílmica. No entanto, o hipertexto as enfatiza como o seu maior motivo. 

Espaço-tempo seriam os catalisadores do conflito. Deparamo-nos com David 

frequentemente em situação desconfortante em Cabo Leste, ora discutindo com sua 

filha, ora com Petrus - o empregado e, mais tarde, coproprietário da fazenda de Lucy. 

De um lado, o discurso neocolonialista (David), do outro, a resistência anticolonialista 

na ação dos nativos buscando o posicionamento social que lhes foi negado por longo 

período de dominação (Petrus), e no entremeio, a adaptação entre esses polos, visando 

uma espécie de conciliação (Lucy). É, claro, que o choque entre esses polos não se dá 
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de forma amena, e os elementos hipertextuais encontram-se esteticamente organizados 

no sentido de mostrar essa complexa realidade da África do Sul pós-apartheid, de tal 

modo que as ideologias são postas em embate continuum. 

Os planos finais (Figuras 5 e 6) nos darão fortes indicativos que essa tensão 

ideológica perpetua-se, mas, também, que os povos nativos, outrora oprimidos 

(1652/1994), buscam novas perspectivas sociais, contrárias ao antigo regime. 

 

Figura 5 – Casas de Lucy e de Petrus         Figura 6 – Casas de Lucy e de Petrus 

 

Na figura 5, o contraste é nítido. A casa de Petrus, colorida, recém-construída 

representa essa dinâmica de superação dos nativos com as perspectivas que se abrem a 

partir de 1994, afinal, ele é um empregado que vai estrategicamente buscando dominar a 

terra de Lucy, até tornar-se coproprietário de sua fazenda. O movimento lento da 

câmara distancia a imagem e vemos, agora (figura 6), as casas de um outro ângulo, 

“câmara alta”, abarcando a fazenda em maior proporcionalidade. Esse plano distanciado 

sugere que esse processo de busca dos nativos por seu lugar é contínuo e crescente, 

assim como, indica a inevitável adaptação à nova estrutura social daqueles que um dia 

exerceram a “dominação”. A casa velha e desbotada de Lucy representa essa adaptação 

necessária, diante de um mundo que se transformou. 

O diretor Steve Jacobs, portanto, dá vida a um contexto espaço-temporal, 

potencializando os conflitos ideológicos do hipotexto. Por outra via, seja pela ausência 

da voz de um narrador (presente no romance), ou devido às estratégias narratológicas 

relacionadas ao tempo, ou ainda pelos procedimentos de excisão e concisão empregados 

na obra, o hipertexto não consegue lidar com a representação dos movimentos da 

subjetividade de David, ou seja, com a sua vida interior, e como consequência, não dá a 

conhecer a dimensão do conflito trágico que vive o protagonista, tal como está 

delineado na obra literária. 
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Algumas considerações 

Ao propor-se uma análise comparatista entre um romance e sua adaptação, fica 

inevitavelmente a questão sobre as suas condições de produção. Nesse sentido, o 

próprio conteúdo artístico das obras abordadas denuncia tais condições, se atentarmos a 

seus períodos de elaboração. A obra Desgrace, de J. M. Coetzee, foi publicada em 1999, 

apenas cinco anos após o fim do regime de segregação da África do Sul (1994), 

agraciou o autor com o Booker Prize em 1999, e no ano de 2003, o escritor conquista o 

Nobel de Literatura. No entanto, Coetzee foi apontado, devido ao premiado romance 

Desonra, como racista pelo Congresso Nacional Africano (CNA), sendo este o partido 

hegemônico no governo pós-Apartheid. A tensão ideológica acaba reverberando na 

produção artística, e em muitos aspectos a explica. 

Coetzee é reconhecido pela crítica como um símbolo da literatura pós-colonialista 

da África do Sul. Tamanha é a sua relevância nesse cenário que em 2008 foi lançada a 

adaptação do romance Desonra, com a direção de Steve Jacobs, roteiro adaptado por 

Ana Maria Monticelli e protagonizada por John Malkovich. No entanto, ao que parece, 

o filme não chegou aos cinemas brasileiros, circulando, no Brasil, por meio de DVD. 

Talvez a massa ainda olhe para obra de arte, como mera distração, diria Benjamin 

(1969). De toda a forma, podemos inferir que a data de lançamento do filme é próxima 

do período de publicação do romance, e ambos contextos são períodos de produções 

aproximados e marcados pelo deslocamento social de uns, reordenamento de outros e 

adaptação à nova ordem que começa a se estabelecer depois de mais de três séculos de 

dominação (1652/1994) na então independente África do Sul. 

Como vimos, tais aspectos espaço-temporais não fogem nem ao romance nem ao 

filme, entretanto, este último transforma tais elementos em expressão máxima do 

conflito dramático, recebendo novos contornos do Diretor Jacobs. Além disso, as 

estratégias narratológicas empregadas na adaptação demonstram a dinamicidade 

projetada no/pelo hipertexto em relação ao hipotexto. Ou seja, os recursos estéticos 

priorizaram uma concisão e acentuação dos eventos narrados no romance. Essa 

estratégia contribui para incitar o efeito de choque no espectador. Por outra via, a obra 

fílmica distancia-se do romance à medida que não alcança a subjetividade do 

protagonista frente ao conflito trágico em que vive, que é, diga-se de passagem, muito 

bem arquitetado por Coetzee. 
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ESTUDO INTERSEMIÓTICO DE GRANDE SERTÃO: VEREDAS E 

DA CANTATA CÊNICA “SER TÃO DENTRO DA GENTE” 

 

Cícero  Ferreira Pinto Neto (Unimontes) (Neto)1 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 

 

RESUMO 

 

Analisamos, através da semiótica, a relação entre música e literatura. Nosso objetivo foi 

explicitar, por meio da teoria semiótica, as relações existentes entre a obra Grande sertão: 

veredas e a cantata cênica Ser tão dentro da gente. Investigamos o processo de tradução 

intrasemiótica (entre mesmo signo), quando analisamos a parte verbal da cantata, em 

consonância com o romance, e a tradução intersemiótica (entre signos diferentes), quando 

analisamos as partituras da cantata em consonância com o romance. Foram analisados os quatro 

tempos da cantata, os quais foram nomeados pelas cores: vermelho, azul, verde e marrom. 

Tentamos apontar como o romance está representado nesses tempos e cores.  

Palavras-chave: Literatura de Minas Gerais; Guimarães Rosa; Tradução Intersemiótica; 

Cantata Cênica. 

 

Este trabalho nasceu de um forte desejo de aliar duas grandes paixões descobertas 

por mim, em algum momento de minha vida: música e literatura. Ainda cedo, com a 

idade de treze anos, tive contato com a obra de João Guimarães Rosa. Sagarana  

despertou-me para aspectos da vida sertaneja, os mistérios do interior de Minas, o 

quanto é imenso os “Gerais”, e certo som que, sem saber explicar como, acompanhava 

as palavras ali escritas. Lembro-me como incomodou; era diferente. Nessa medida, 

ancorada na teoria semiótica, nossa pesquisa se propõe a fazer um estudo da tradução do 

romance de João Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas, para acantata cênica Ser tão 

dentro da gente, de autoria de Raul do Valle e Carlos Alberto Brandão, ambos 

professores aposentados da Universidade Estadual de Campinas, o primeiro da Música e 

o segundo da Antropologia. 

                                                           
1  Graduado em Letras/Português (UNIMONTES), mestrando em Estudos Literários (PPGL/UNIMONTES). Contato: 

cicotrombone@hotmail.com 
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O romance Grande sertão: veredas foi lançado em 1956; posteriormente, tornou-

se um marco na literatura mundial. No sertão rosiano tudo tem alma; a pujança da vida 

se apresenta na própria simplicidade do existir, do crer, do sensível. João Rosa impõe 

uma literatura de estranheza, de travessia, aguça a percepção do leitor, exprime os 

mistérios da vida.  

A cantata cênica Ser tão dentro da gente possui íntima relação com o romance. Ele 

foi o ponto de partida para sua construção; é o fio condutor no processo da composição. 

Propõe extrair da obra a polissemia de sons, imagens, metáforas, aforismos, traduzindo-

os através da música. A parte temática da obra é estruturada em quatro ciclos 

denominados tempos: tempo vermelho, tempo azul, tempo verde e tempo marrom, cada 

um dialogando com momentos específicos do romance. 

Para explicar o surgimento da música propriamente dita, nos ancoramos na 

hipótese de o homem primitivo utilizar a voz humana para imitar os sons da natureza, os 

sons da floresta onde habitava. Os ruídos provocados pelo roçar das folhas e galhos das 

árvores, o canto dos pássaros, os trovões que antecediam as fortes tempestades, esses 

eram os sons ao seu redor, os quais, no conjunto, são denominados “paisagem sonora”, 

conceito a que se refere o compositor e artista plástico canadense Murray Schafer em A 

afinação do mundo. Schafer nos diz que “em um momento primitivo, essa paisagem é 

constituída pelos sons da natureza e pela sensível interferência do homem e dos animais 

nesse ambiente acústico.” (Schafer, 2001, p. 75). A música desenvolveu-se de acordo 

com o surgimento das sociedades, e esteve ligada, de uma forma ou de outra, aos rituais 

de prazer, aos jogos, às várias formas de cultuar deuses diversos, à magia, ao 

sobrenatural.Percebemos que a música seria algo feito com a intenção de comunicar 

uma ideia a alguém que, com as devidas apropriações culturais, fosse capaz de entender 

a mensagem transmitida por outro indivíduo; um código comum ao entendimento de 

sujeitos que compõem, ou são formados por um mesmo grupo cultural. Seria uma 

linguagem culturalmente construída, variando de sociedade para sociedade, marcandoos 

acontecimentos na cultura de um povo, uma atividade significativa e intencional sobre o 

mundo.  

Desde o ano do seu lançamento, em 1956, o romance Grande sertão: veredas 

tornou-se um marco, um divisor de águas na história da literatura nacional. Além de 

criar uma linguagem dentro de uma atmosfera completamente diferente de tudo que já 
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havia sido feito até então, e dialogar com os mais variados saberes, como Filosofia, 

História, Biologia, Literatura e outros, o livro traz em sua abordagem a problematização 

dos grandes incômodos que atormentam o homem: quem sou eu? Quem é você? Deus 

existe? Existe o diabo? O homem é bom? O que é o bem? O que é o mal? Sendo assim, 

uma obra dessa magnitude desperta, nas diversas esferas do conhecimento, tais como 

música, pintura, teatro, literatura, fotografia, cinema, dentre outras, o desejo de se 

propor um diálogo. Justificando nosso raciocínio, trazemos à tona Umberto Eco em 

Obra aberta, o qual dialoga com Anceschi a respeito do que seria uma obra 

plurissignificativa: 

 

“Quando uma obra apresenta diversos pretextos, muitos significados e 

sobretudo muitas faces e muitas maneiras de ser compreendida e 

amada, então certamente ela é interessantíssima, então é uma 

cristalina expressão da personalidade.” (ANCESCHI, apud  ECO, 

1988, p. 45). 

Assim sendo, podemos inferir que uma obra aberta é aquela que oferece ao indivíduo 

possibilidades várias de interpretação e sentido. Constitui um processo de criação em 

aberto, apresentando-se como uma obra inacabada, sem sentido fechado, pois cada 

interpretante refaz a significação proposta pelo autor; cada interpretante dá à obra outra 

vida, outro olhar, outro significado. E foi exatamente essa riqueza de significados e 

possibilidades que inspirou Raul do Valle, músico e professor do Departamento de 

Música do Instituto de Artes da UNICAMP, e Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo e 

professor do Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da UNICAMP, a comporem a cantata cênica “Ser-tão dentro da gente”, 

tradução intersemiótica da saga narrada em Grande sertão: veredas. 

Essa cantata cênica pode ser considerada um evento amplo, composta em 03 

movimentos para coro misto, solistas, coro infantil, orquestra sinfônica, órgão, 

instrumentos típicos e/ou regionais (viola caipira, berrante, pandeiro, rebeca, entre 

outros), fita magnética, efeitos visuais/multimeios, narrador, atores e bailarinos. Unimos 

a isso a capacidade de composição por parte dos autores ao provocarem no ouvinte 

reações inesperadas em determinadas passagens da cantata, como sentimentos de 

tensão, ansiedade, ódio, amor, vingança, vida e morte, utilizando para tal parâmetros de 

som como timbre, intensidade, duração e altura.  Com relação ao plano da obra, foram 

criados quatro tempos, cada um sendo representado por uma cor (vermelho, azul, verde 
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e marrom), e cada cor dialogando com determinado momento marcante do romance. Os 

compositores direcionam a produção de sentido de cada tempo com palavras-chave que 

suscitam no leitor imagens e sensações, fornecendo o que deve ser recitado na gravação 

(recursos multimeios), letra a ser cantada pelo coro, a forma de execução da viola 

caipira e outros instrumentos, a melodia do cantador, a ambientação sonora, despertando 

impressões diferenciadas, fortalecendo a produção de sentido e o plano de expressão 

musical da cantata. Dialogando com as várias formas do fazer musical, essa miscelânea 

de ritmos, harmonias, melodias, vozes, timbres e cores, compromete-se a aproximar o 

espectador e ouvinte da grandeza do romance, da riqueza e do mistério que compõem o 

sertão norte mineiro.  

Nessa medida, nossa pesquisa é composta por dois sistemas de signos diferentes. 

Grande sertão: veredas representa o sistema de signo verbal, e a cantata cênica Ser tão 

dentro da gente, o sistema de signo verbal e não-verbal. Signos verbais são os que 

utilizam a palavra tanto falada quanto escrita em sua constituição. Signos não-verbais 

são os que utilizam outros códigos que não o linguístico para exprimir uma mensagem 

como a pintura, a escultura, a fotografia. Fazemos-nos humanos pela linguagem, pela 

língua arraigada em nós, pelo contato com o outro; produzimos e interpretamos 

significados a todo instante, atuando sobre o mundo e o mundo atuando sobre nós. Essa 

relação também é de interesse da semiótica, como Santaella nos mostra:  

 

“A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as 

linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos 

modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno 

de produção de significação e de sentido.”  (SANTAELLA, 2007, p. 

02). 

A semiótica busca descortinar a linguagem; todo fenômeno que produza sentido 

interessa a ela, pois realiza uma análise sistemática de todas as linguagens possíveis, 

partindo do pressuposto de que não existe um discurso vazio, pois todo discurso tem por 

trás de si uma ideologia, uma intenção, mesmo que o indivíduo não tenha consciência 

disso. 

O Primeiro tempo vermelho, assim descrito: “fogo, inferno, diabo, Hermógenes, 

ódio/poder, esquerda, oeste, inverno, marte, metálica, frio, corpo, força, carne, cólera, 

salamandra, serpente.” (VALLE, BRANDÃO, 1994, s. p.). Essas são as palavras-chave. 

Reforçando ainda mais as palavras-chave e a cor que compõe o tempo, existe a música a 
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ser executada, a gravação que emitirá os sons de uma floresta em chamas, vozes 

clamando por socorro, coro cantando ritmado, percussão forte soando tiros, estalos, 

barulhos em tom aterrorizante e desesperado. Os instrumentos de metal, extraídos dos 

minérios que são responsáveis pela formação das minas, possuem uma relação íntima 

com o subterrâneo, com a profundidade e como fogo, possuem grande força sonora, 

brilho robusto e timbre peculiar, tanto nas regiões graves quanto nas agudas. São 

utilizados para enfatizar sinais de comando, sinais de alerta, sinais de anunciação 

(trombetas no livro do Apocalipse), artifício utilizado pelos compositores com o intuito 

de destacar e/ou chamar a atenção do ouvinte para determinada parte específica da peça. 

Lembramos ainda que Lúcifer era o maestro da orquestra celestial, considerado “anjo de 

luz”, o qual teve sua queda decretada após a tentativa de desafiar Deus. Devido a essas 

relações, percebemos ser intencional o uso dos metais no tempo-vermelho auxiliando na 

materialização das imagens do texto pelo aparato musical utilizado. Serão utilizados 

acordes em tom menor; a harmonia tensa não se resolve; a ideia é transportar o 

espectador para esse ambiente lúgubre e sombrio que representa o inferno. Na obra, 

encontramos trechos que dialogam com essa temática do tempo vermelho:  

 

“(...) O Hermógenes – ele dava a pena, dava medo. Mas, ora vez, eu 

pressentia: que do demônio não se pode ter pena, nenhuma, e a razão 

está aí. O demônio esbarra manso mansinho, se fazendo de apeado, 

tanto tristonho, e, o senhor para próximo – aí então ele desanda em 

pulos e prazeres de dança, falando grosso, querendo abraçar e grossas 

caretas – boca alargada. Porque ele é – ê dôido sem cura. Todo 

perigoso. E, naqueles dias, eu estava também muito confuso.” (ROSA, 

2001, p. 251). 

Guimarães Rosa se esmera na tarefa de tirar a palavra do seu lugar comum, deslocando-

a de seu posto natural, principalmente através da musicalidade que brota em sua prosa. 

Observamos na escrita do texto rosiano um movimento de fricção do significante com o 

significante, o qual produz uma musicalidade específica, devido ao uso de maior 

número de consoantes, aliterações, onomatopeias e neologismos, traço singular do 

escritor dentro da prosa brasileira. Essa forma de tratar as palavras com importância 

musical, dando a elas significados para além do que realmente representam, tirando-as 

do lugar comum, das mesmas prateleiras de sempre, esse deslocamento é que nos 

interessa. Trazemos Rosa em um dos vários diálogos que mantinha com certa 

constância com seus tradutores: 
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“Mas o mais importante, sempre, é fugirmos das formas estáticas, 

cediças, inertes, estereotipadas, lugares-comuns, etc. Meus livros são 

feitos, ou querem ser pelo menos, à base de uma dinâmica ousada, 

que, se não for atendida, o resultado será pobre e ineficaz. Não 

procuro uma linguagem transparente. Ao contrário, o leitor tem de ser 

chocado, despertado de sua inércia mental, da preguiça e dos hábitos. 

Tem de tomar consciência viva do escrito a todo  momento. Tem 

quase de aprender novas maneiras de sentir e de pensar. Não o 

disciplinado – mas a força elementar, selvagem. Não a clareza – mas a 

poesia, a obscuridade do mistério, que é o mundo. E é nos detalhes, 

aparentemente sem importância, que esses efeitos se obtêm. A 

maneira-de-dizer tem de funcionar, a mais, por si. O ritmo, a rima, as 

aliterações ou assonâncias, a música “subjacente” ao sentido – valem 

para maior expressividade.” (ROSA, apud  REINALDO, 2005, p. 24-

25). 

O escritor nunca escondeu uma de suas maiores preocupações ao escrever seus textos: a 

intenção de dar à palavra outro significado pelo viés da fonética, unindo à sua forma 

gráfica uma forma musical, em que as estratégias utilizadas na maneira de escrever 

produzem mais expressividade criando, dessa forma, uma “música 

subjacente”.Seguindo esse raciocínio, acreditamos que tudo no sertão é música. Do 

carro de boi ao canto das ladainhas invocadas nas novenas, da música dos bichos, do 

vento, das águas, da folia de reis, das algaravias do cerrado; como já dizia Riobaldo: 

grandeza cantável.  

Outro campo de estudo eficaz para nossa pesquisa e que também reverencia a 

histórica relação entre a música e a literatura é a melopoética (do grego, melos = canto + 

poética), termo criado por Steven Paul Sher e abordado aqui no Brasil por Solange 

Ribeiro de Oliveira, a qual nos oferece uma visão esclarecedora da melopoética, estudos 

interartes e intermidialidade. O estudo da melopoética emparelha de forma crítica e 

investigativa as relações entre a composição musical e a construção da narrativa nas 

obras literárias, como o emprego do tema e da variação, do contraponto e da forma 

sonata.  

Estimulados pela valiosa relação entre música e literatura, buscamos, ao longo de 

nosso projeto, explicitar por meio da teoria semiótica as relações existentes entre o 

romance Grande sertão: veredas e a cantata cênica Ser tão dentro da gente,apresentando 

o romance e a cantata na perspectiva da musicalidade. Para isso, levamos em 

consideração, em se tratando da cantata, das partituras que já foram compostas (linha 

melódica), parte instrumental e textual (palavras-chave e coro), bem como a produção 

2456



 
 

de sentido provocada pela massa sonora. No que concerne ao romance, procuramos 

evidenciar em que medida a cantata conseguiu traduzi-lo, além de apontarmos para a 

musicalidade que subjaz às palavras, traço marcante do escritor de Cordisburgo.Durante 

nosso percurso de estudo, percebemos que a fricção significante-significante torna-se 

possível devido a algumas características peculiares na escrita do autor, como o uso de 

um maior número de consoantes na produção de uma língua própria ao romance, além 

da presença de rimas, aliterações, assonâncias, dissonâncias e onomatopeias. Se 

somarmos ainda a esses fatores a forma poética de escrita, a intenção do autor 

explicitada em suas entrevistas com os tradutores em “atender ao ritmo, à música” das 

palavras, a íntima relação de Riobaldo com a Canção de Siruiz, que permeia toda 

travessia do jagunço dentro da obra, como se fosse sua trilha sonora, a forma de 

construção do romance que se assemelha à forma sonata, além das várias peripécias e 

estórias, nos é permitido fazer uma leitura do romance como uma grande canção.   

Nesse percurso, coube-nos fazer a aproximação da cantata e da obra escrita, 

demonstrando, através da semiótica, como os signos linguísticos cresceram apontando 

para novas significações e produções de sentido. Nessa medida, foi possível aproximar 

música e palavra escrita, apontando para outras significações e produções de sentido 

dentro de Grande sertão: veredas, demonstrando mais uma vez a vasta riqueza da obra e 

seu caráter infinito de interpretações. Ao investigarmos uma obra ainda inédita (a 

cantata cênica), entendemos que nossos estudos contribuem para o avanço no que diz 

respeito à interpretação da obra rosiana apontando para outras formas, outros sentidos, 

além de promover o contato com outras esferas de interdisciplinaridade.  
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POESIA E CINEMA: MODOS ESFEROGRÁFICOS DE FAZER E CELEBRAR 

 

Constance von Krüger de Alcântara e Silva (UFMG)1 

 

Resumo: A presente comunicação se destina a analisar, por meio da leitura de alguns poemas, 

como o cinema aparece como uma espécie de método na criação poética do português Herberto 

Helder. A pressuposição é um ensaio intitulado “Cinemas”, escrito pelo próprio poeta, e 

publicado na Revista Relâmpago (volume 3, de 1998). Neste ensaio, Helder escreve: “O poema, 

o cinema, são inspirados porque se fundam na minúcia e rigor das técnicas da atenção ardente” 

– trecho que serviu de mote para a pesquisa aqui apresentada. 

Palavras-chave: Poesia; Cinema; Herberto Helder; Literatura Portuguesa 

 

Publicado na Revista Relâmpago (volume 3, de 1998), em um arguto ensaio 

intitulado Cinemas, o poeta português Herberto Helder (1930 – 2015) propõe alguns 

pontos de tangência ou de similitude entre os ofícios poéticos e cinematográficos. Essa 

argumentação parte do pressuposto de que tanto a poesia quanto o cinema são artifícios 

que fazem uso da atenção e da produção de imagens – o que apresenta um discurso 

contemporâneo que aponta para a associação interartística, seja na produção, na 

recepção ou na concepção da sua própria arte: o poema. Em determinado trecho, Helder 

afirma: 

O arroubo é uma atenção votada às miúdas cumplicidades com o 

mundo, o mundo em frases, em linhas fosforescentes, em texto 

revelado, como se diz que se revela uma fotografia ou se revela um 

segredo. O poema, o cinema, são inspirados porque se fundam na 

minúcia e rigor das técnicas da atenção ardente. (HELDER, 1998, p. 

7-8) 

 

A própria produção poética helderiana confirma a referida tese, pois, como 

destaca a crítica Rosa Maria Martelo (2012), a poesia de Herberto Helder parece estar 

fundada em mecanismos de cinema – ou, mais especificamente, usa métodos análogos 

aos cinematográficos para se compor, tais como: montagem, sobreposição, iluminação e 

contraste. Em termos de representação – ou de “cumplicidades com o mundo” –, a 

forma de escrita de Helder pressupõe uma reinvenção de uma realidade, o que, em 

outros termos, pode-se compreender como a criação de um mundo próprio, ou a 

reinvenção do universo por meio da palavra e das imagens. Essa capacidade adâmica de 

(re) nomear o mundo em uma nova forma de linguagem é, talvez, a pedra filosofal da 

sétima arte. 

                                                           
1 Graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestranda em Literatura pela mesma 

universidade. Contato: tance_k@hotmail.com. 
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Esses mecanismos se verificam, sobretudo, quando se analisam poemas em que 

são dados a ver objetos que contêm em si a potência da imagem. 

 

Um espelho, uma trama de diamante onde a cabeça 

friamente brilhasse. 

– O fulgor molecular de uma imagem. 

Arde alto como as torres de calcário. 

Como arde um animal, a sua coroa, a rosa 

entranhada na carne. 

A rosa. 

Esse terrífico volume, esse 

cometa fundo 

à cara. Que luzisse como um braço no espectáculo 

do corpo. O corpo minado pelo 

sistema do sono. E nesta luz, a fronte com o corno 

soldada ao rosto. Os tremendos domínios do sangue, massa 

fechada com uma áscua no centro. 

A cabeça que emerge de um esplendor 

tumultuoso, um 

estrangulamento. E em baixo o coração bombeia 

a água 

estancada no escuro. O pavor do mundo. 

«La beauté s’ouvre les veines 

et en meurt.» Uma estrela enorme, um sorvo. 

O inferno é branco, tem um espelho dentro. 

* 

Lenha – e a extracção de pequenos astros, 

áscuas. De poro a poro, 

os electrões das corolas. Somente no mais escuro 

não há nada. No escuro, a carne é um buraco 

invisual, e o que arde é o pão 

no estômago, e nos brônquios cortadamente 

o ar. E o carbono devora sono a sono a inocência 

das imagens. O que toca o órgão mais profundo 

do sopro não é música 

nem chama: apenas um dedo de mármore entre 

as têmporas como 

uma bala. E enquanto pontas de fogo marcam 

a boca, morremos afogados, 

no espelho, no rosto. E se a loucura um instante 

levanta as pálpebras. 

A grande válvula do corpo. 

A escuridão, a terra. (HELDER, 2014, p.366-367) 

 

No poema acima transcrito, pertencente a Flash (1980)2, a presença do espelho 

anuncia uma noção de distopia, em que as imagens refletidas não são da ordem da 

                                                           
2 Flash é um dos livros que compõem a obra Poemas Completos (2014). 
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representação, mas dão a ver possibilidades de um universo em que coexistem 

paradoxos (um “esplendor tumultuoso”, por exemplo), e onde habitam aproximações 

não usuais. “O inferno é branco”, afirma, e “tem um espelho dentro”. O inferno produz 

imagens virtuais, portanto. O que se vê é da ordem da deformação. No trecho em 

francês, escreve, em livre tradução, que a beleza abre as veias e então morre. Nesse 

sentido, estão expostas as antíteses que constituem o imaginário do poema, que não 

pretende descrever o real posto diante do espelho, mas explora a deformação, a 

invenção, a mácula das projeções que o espelho projeta. De forma a emaranhar o que se 

conhece como objetos do mundo, Helder apresenta uma possibilidade em que há “o 

fulgor molecular de uma imagem” – ou seja, a imagem é viva, pulsante, fulgurante, e 

não se presta a reproduzir o que está no mundo, simplesmente. Em se pensando nessa 

possibilidade de leitura distópica, é curioso ressaltar que o termo ‘distopia’ pode 

também servir para designar uma patologia em que os órgãos do corpo se apresentam 

fora de seu lugar de origem. Esse fenômeno pode ser observado no poema, em que 

diversos órgãos humanos são apresentados fora de seu lugar fisiológico habitual, 

exercendo funções que só são possíveis no universo poético: um braço, que luz no 

espetáculo do corpo; a cabeça, que emerge do estrangulamento de um esplendor 

tumultuoso; o coração, que bombeia a água estancada no escuro; a carne, que é um 

buraco invisual; o estômago, que não arde em si, mas é sítio onde arde o pão, assim 

como os brônquios. Os dedos, de mármore, penetram as têmporas, e, quando a boca 

queima com pontas de fogo, morre-se afogado no espelho – virtualmente, 

deformadamente. E a loucura é a válvula do corpo. A palavra inaugura novos labores 

para esses órgãos, o que sinaliza como opera o maquinário poético de Helder. 

A importância da localização do espelho (como objeto de “enlouquecimento” do 

real) e da apresentação de imagens inéditas ou mesmo aparentemente absurdas se 

relaciona com a proposta que Herberto Helder tem sobre a aproximação da poesia e do 

cinema. Quando, no poema apresentado, o poeta elenca tais imagens e as apresenta com 

jogos de luz, de claro e escuro, de branco e de preto, ele está engendrando uma 

apresentação que é absolutamente análoga à que é feita nas imagens em movimento que 

se apresentam em uma sala de projeção. Essa iluminação tem por objetivo compor 

quadros em que se direcione o leitor a ver o que o poeta almeja. A tentativa de ver o que 

está no escuro esbarra na necessidade de tatear o que não está em primeiro plano: assim 
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como é a interpretação das diversas camadas de um texto literário. A confiança que um 

cineasta tem sobre as escolhas de luz que faz é a mesma que tem o poeta, que sabe o que 

iluminar e como instigar o leitor a buscar o que não está dado superficialmente. Sobre 

os jogos de claro-escuro, Henri Bergson afirma, em Matéria e Memória, que 

 

O que é preciso (...) não é iluminar o objeto, mas ao contrário 

obscurecer certos lados dele, diminuí-lo da maior parte de si mesmo, 

de modo que o resíduo, em vez de permanecer inserido no ambiente, 

como coisa, destaque-se como um quadro. (BERGSON, 1990, p. 25) 

 

A essa proposição, pode-se acrescentar uma reflexão feita pelo próprio poeta 

Herberto Helder, em trecho do ensaio “Cinemas”, em que afirma que 

 

A imagem é um acto pelo qual se transforma a realidade, é uma 

gramática profunda no sentido em que se refere que o desejo é 

profundo, e profunda a morte, e a vida ressurecta. (HELDER, 1998, 

p.7-8) 

 

 

Essa noção de composição de um quadro de perdas – porque o escuro deixa não-

ditos aspectos do real e apenas os sugere, como sombras ou penumbra – se relaciona 

também ao ritmo. No cinema, as imagens se sobrepõem incessantemente: não há 

estabilidade ou fixidez. Mesmo em uma cena lenta, qualquer movimento do rosto 

enquadrado traz à baila novas insolubilidades ou interpretações, o que faz com que o 

quadro anterior se configure como algo ultrapassado, obsoleto, que não tem tanto a 

dizer como o atual. E, nesse devir, o quadro atual já dá lugar ao próximo, e assim em 

diante. No poema, ocorre o mesmo. Quando Helder escreve que o inferno é branco, e 

contém um espelho, logo em seguida já anuncia que a escuridão é a terra. O escuro vem 

esconder o que estava claro, e esse jogo de sobreposições de imagens faz com que o 

poema – para além de sua forma, que contém enjambements e versos livres – tenha um 

ritmo muito peculiar. A união da sintaxe e da pontuação com a velocidade de passagem 

das ideias funciona como um filme. 

O uso do plural em “Cinemas” é também marca de uma noção de equivalência. 

Ao concluir o texto, em que afirma que cinema e poesia estão ligados por inaugurarem 

novas formas de ver, ler e ouvir, o poeta escreve que “Deus é uma gramática profunda”, 
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a linguagem é criadora de todo um mundo. E a atenção é o pressuposto, a ciência para 

desvendá-los. 

Esta ciência selvagem de investigar a força 

por dentro dos olhos: 

a treva parada numa parte: do outro lado faiscando 

todos os astros: 

as obturações as 

aberturas na carne: não sei ver nos livros a aparição do rosto 

todo cercado por uma casa: 

não conheço quando nasce a ribeira no meio: 

quando nasce quando 

a ribeira de uma montanha 

no meio 

brilhante: 

a maldade da linguagem se o cinema mostra 

as janelas das paisagens: 

e essa forma repleta de passos para indagar: 

e então é preciso outra maneira de poema: uma 

espécie furiosa de pessoa comentando 

com muito pormenor: 

cabeças cheias de raiva e murmúrios no escuro: 

a intensidade dos cabelos em volta dos cornos: e logo o poema 

traz as coisas para o quarto: coloca 

tudo mais perto do centro: 

vê-se a teia que vai da fronte às coxas com os braços reluzentes 

por cima 

e no meio um redemoinho cego: 

o sexo: a estrela 

tumefacta: 

esta ciência é um movimento das mãos contra o espelho: 

a parte de trás da cabeça onde vibra o meteoro: é 

a onda aproximada: uma porta na sala 

que fecha de estrela a estrela: 

apenas o sangue e a testa um pouco louca entre os dedos: 

copo de mármore: 

planeta de aço: 

uma flor rija ascensional com os pulmões chamejando 

na terra: 

essa velocidade que há na noite de lado a lado: 

e a testa fervente abismada no mundo: e os pólos 

do corpo: 

clareira 

cerrada à volta: esse modo secreto de tudo mexer 

com uma finura viva: 

não sei que dedos no estilo para queimar a cara forte 

paralisada: a combustão 

dentro da fotografia: a sibilante cara: 

a cara: 

e a maneira sagaz de trazer cada coisa até à própria labareda: 

as mãos enxutas muito abertas: o 

medo sem um só grito 
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em frente da noite cosida: camisa 

redonda: e este saber 

que vê passar os animais fundos e claros e tem 

a sua loucura para alimento: 

e a casa 

para morrer e falar durante o sono e andar 

de um canto para outro 

com os dedos alumiando limpamente: o circuito magnético entre as 

têmporas: 

a raiz da ciência desde os pés até aos olhos (HELDER, 2014, p. 309-

311) 

 

No poema acima transcrito (presente no conjunto de poemas intitulado Exemplos), 

além da vasta utilização de imagens inusitadas, pode-se notar a singular pontuação, que 

prescinde de sinais gráficos além dos dois pontos. É coerente, nesse sentido, imaginar 

que esses dois pontos, para além de estabelecer a respiração da dicção do poeta, servem 

para introduzir, a cada aparição, uma nova ideia, uma nova colocação. Seu uso intenso e 

exclusivo dá um aspecto de vertigem, como se, a cada novo uso, os pontos puxassem o 

leitor para dentro do poema. Essa noção de aproximação pode se relacionar com o 

procedimento do zoom no cinema. Diminuir a distância de forma tão ostensiva permite 

a focalização em algum detalhe, que é o que o autor do filme, ou do poema, elegeu 

como mais importante. Tal mecanismo faz com que o leitor vá percorrendo os espaços 

até que chegue ao foco final. Mas, especificamente no poema anterior, não há ponto 

final, o que coloca a perspectiva de penetração na “cena” do poema como um 

movimento inextinguível. 

É importante salientar, no poema citado, a imagem da casa, que, nesse caso em 

particular, aparece de relance, mas com uma força pujante, pois é descrita como o lugar 

da morte, do sono e da deambulação; onde se encena a ciência de que fala o poeta, e que 

o toma desde os pés (em sua função primordial de deixar o corpo verticalizado) até os 

olhos (agentes e pacientes da atenção). É também, a casa, o lugar em que o poeta 

poderia ver a si próprio, onde seu rosto aparece, mas não consegue: “não sei ver nos 

livros a aparição do rosto / todo cercado por uma casa”. A dubiedade que se estabelece 

se relaciona a saber se a casa é objeto que circunda o enevoado e impossível rosto ou é 

aquilo que o faz ser inatingível. É um objeto de mistério, como se anuncia sempre. 

Mas a razão pela qual se intenta aproximar o cinema e a poesia de Herberto 

Helder se justifica menos pelas coincidências temáticas, e mais pela noção de método. 
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Ao perscrutar um poema em busca de suas evidências de estrutura cinematográfica, a 

ideia é a de encontrar pistas sobre uma hipótese de como a poética helderiana se 

constrói. Nesse sentido, elaborar argumentos relacionados a um “cinemês” (cinema 

como linguagem) é encontrar uma maneira de analisar uma poética que não é quadro 

estático, e que, por essa razão, não pode ser lida sem a noção de imagens em 

movimento, sobreposições e perda.  

Sobre tal aproximação, e sobre o uso de imagens, escreve Rosa Maria Martelo: 

 

“A minha visão confiante é a alucinação”, escreverá Herberto Helder, 

em Photomaton & Vox (...), exprimindo uma idêntica desconfiança 

relativamente à percepção visual e subscrevendo o mesmo tipo de 

investimento no fundo de visão envolvido no texto. A escrita de 

Herberto Helder inclui uma elaboradíssima meditação em torno da 

imagem (...). Mas a palavra imagem pontua toda a poesia herbertina, 

através de formulações como as que referem “os enxames das 

imagens” (...), ou “a transfusão das imagens” (...), as quais remetem 

para a ideia de que a poesia seria uma montagem (em sentido 

cinematográfico) de imagens. (MARTELO, 2012, p.22) 

 

 

O fragmento IV, de “As Musas Cegas”, conjunto de poemas presente em A 

Colher na Boca3 (1961), apresenta três temas caros à poética helderiana: mulher, casa e 

gato. E assim se inicia, como que apresentando personagens ou cenários que figurarão 

até o fim do poema, que recupera do mundo concreto aspectos que são deformados, ou 

reformados, pelo espelho que é a própria poesia. E assim, devolve ao mundo imagens 

absolutamente singulares, como “gato abstrato”. 

 

Mulher, casa e gato. 

Uma pedra na cabeça da mulher; e na cabeça 

da casa, uma luz violenta. 

Anda um peixe comprido pela cabeça do gato. 

A mulher senta-se no tempo e a minha melancolia 

pensa-a, enquanto 

o gato imagina a elevada casa. 

Eternamente a mulher da mão passa a mão 

pelo gato abstracto, 

e a casa e o homem que eu vou ser 

são minuto a minuto mais concretos. 

A pedra cai na cabeça do gato e o peixe 

gira e pára no sorriso 

da mulher da luz. Dentro da casa, 

                                                           
3 A Colher na Boca também compõe Poemas Completos (2014). 
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o movimento obscuro destas coisas que não encontram 

palavras. 

Eu próprio caio na mulher, o gato 

adormece na palavra, e a mulher toma 

a palavra do gato no regaço. 

Eu olho, e a mulher é a palavra. 

Palavra abstracta que arrefeceu no gato 

e agora aquece na carne 

concreta da mulher. 

A luz ilumina a pedra que está 

na cabeça da casa, e o peixe corre cheio 

de originalidade por dentro da palavra. 

Se toco a mulher toco o gato, e é apaixonante. 

Se toco (e é apaixonante) 

a mulher, toco a pedra. Toco o gato e a pedra. 

Toco a luz, ou a casa, ou o peixe, ou a palavra. 

Toco a palavra apaixonante, se toco a mulher 

com seu gato, pedra, peixe, luz e casa. 

A mulher da palavra. A Palavra. 

Deito-me e amo a mulher. E amo 

o amor na mulher. E na palavra, o amor. 

Amo, com o amor do amor, 

não só a palavra mas 

cada coisa que invade cada coisa 

que invade a palavra. 

E penso que sou total no minuto 

em que a mulher eternamente 

passa a mão da mulher no gato 

dentro da casa. 

No mundo tão concreto. (HELDER, 2014, p.84-85) 

 

É possível notar configurações cinematográficas nessa apresentação da casa (e da 

mulher, e do gato): há uma espécie de roteiro sobre a iluminação do poema, que ora é 

“uma luz violenta”, ora é “o movimento obscuro destas coisas que não encontram 

palavras", ora é uma “luz que ilumina a pedra que está na cabeça da casa”. As imagens 

que beiram o surreal são iluminuras que se revezam no primeiro plano, mas que não 

saem de cena, compondo um aspecto de inteireza, que, ao fim do poema, parece ser: 

imagens de memória que são levadas pela palavra novamente ao real, e que, de tal 

forma, encontram seu criador, o poeta, para completá-lo. 

 

E penso que sou total no minuto 

em que a mulher eternamente 

passa a mão da mulher no gato 

dentro da casa. 

No mundo tão concreto. (HELDER, 2014, p.85) 
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Esse encontro entre essas imagens-protagonistas se dá pelo contato causado pela 

linguagem. Pela mão da mulher, que é palavra, que toca o gato abstrato, que, por fim, 

torna-se concreto a ponto de receber uma pedra na cabeça. E vivem concretamente, pela 

palavra, na casa que é concreta porque abriga tudo o mais e porque é assim chamada. A 

palavra se apresenta, nesse sentido, como a magia operada pelo poeta – que, como um 

cineasta, organiza as imagens, ilumina-as, transforma-as pela alquimia da linguagem e 

organiza o seu ritmo. 

Eis o que resta após a exibição de um filme, ou após a leitura de um poema que 

tem essa estrutura imagética: uma sensação4. O método de análise da poesia como 

cinema tem por objetivo, nesse sentido, descrever esse resto, esse vulto que fica após a 

perda da imagem que já passou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Na teoria do New Criticism, encabeçada, entre outros, por T. S. Eliot, essa “sensação” é chamada de 

emoção, e é produzida deliberadamente por um autor que pretende que sua obra seja completa e 

descolada de si mesma. Essa articulação é conhecida como “correlato objetivo”, e se apresenta como uma 

possibilidade de leitura para essa sensação que é deixada no leitor após a exibição do filme ou após a 

leitura do poema, muito embora o aspecto da separação absoluta entre autor e obra não se aplique ao caso 

helderiano, em que o nome da obra é uma forma equivalente de se referir ao poeta, cuja vida objetivava 

ser poema. 
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BARRO: APROXIMAÇÕES ENTRE LITERATURA E CERÂMICA EM 

JOSEFINA PLÁ 

 

Débora Cota (UNILA)1 

 
Resumo: O trabalho parte das discussões da literatura comparada acerca das homologias entre a 

literatura e outras artes e das contribuições de Didi-Huberman em torno das relações entre 

imagem e história para deter-se na produção de uma multifacética intelectual: Josefina Plá 

(Espanha, 1903 – Paraguai, 1999). O barro, neste estudo, é o elemento que coloca em evidência 

os contatos entre a literatura de Josefina Plá e suas produções cerâmicas. As imagens 

proporcionadas por sua literatura e produção cerâmica com motivos payaguás evidenciam 
montagens e desmontagens da história paraguaia e, principalmente, a reconfiguração do lugar 

do indígena e do popular nesta história. 

Palavras-chave: barro; literatura; cerâmica; Josefina Plá 

 

 

Em seu artigo La literatura en un campo expansivo: y la indisciplina del 

comparatismo (2009) Florencia Garramuño propõe discutir os modos de leitura do 

literário ao colocar em diálogo o conceito de campo ampliado desenvolvido pela 

professora de arte da Columbia University, Rosalind Krauss e a literatura comparada. A 

discussão parte da produção literária contemporânea na qual é possível verificar, 

segundo a autora, a ausência de referências às tradições nacionais, a espaços fixos e 

fechados e a trajetórias sociohistóricas semelhantes mas a presença de: 

 

fluxos contingentes de amizades, leituras e mutuas inspirações 

transnacionais. O que faria que, se de estudos comparados se trata, 

para capturar estas literaturas em um campo expandido em suas 

múltiplas conexões não se deveria “comparar” duas entidades 

diferentes em suas semelhanças ou diferenças, mas transitar seus 

fluxos, recorrer seus contatos e, sobretudo, propor conexões 

conceituais entre elas. (GARRAMUÑO, 2009) 

 

Desse modo, desenha-se uma proposta de abordagem apoiada especialmente no que 

Kenette Reinhard (Apud GARRAMUÑO, 2009), professora de Literatura Comparada 

da Universidade da California, Los Angeles propõe como literatura comparada, ou seja, 

um comparatismo muito mais voltado a “vizinhanças determinadas por contiguidade 

acidental, isolamento genealógico e encontro ético" do que por comparações, 

similaridades e diferenças. Trata-se de um posicionamento que incide sobre a forma de 

                                                 
1 Docente do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada da UNILA. Integrante do Grupo de 

Pesquisa Estudos de Poéticas do Presente. Contato: deboracota.lit@gmail.com 
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abordagem dos objetos e que parece implicar em não reforçar a ideia de objeto como 

unidade em si mesma ao não se preocupar com as similaridades e diferenças.  

É dentro desta perspectiva que se propõe aqui a aproximação entre a literatura de 

Josefina Plá e sua produção cerâmica. Espanhola de origem, Josefina Plá chega no 

Paraguai em 1926 e hoje é uma das principais articuladoras da cultura do país. Apesar 

de suas inúmeras habilidades para a arte (praticou a cerâmica, o “grabado”, a serigrafia, 

o teatro, a narrativa e a poesia, entre outras) todas as suas atividades artísticas foram 

desenvolvidas dentro das coordenadas de seus gêneros, o que não quer dizer, no 

entanto, que sejam produtos totalmente autônomos e inaptos ao diálogo entre si. O barro 

está presente na cerâmica de Josefina Plá mas, também em sua prosa. Sem falar em seu 

estudo sobre a cerâmica popular paraguaia no qual discorre sobre a história desta 

atividade no país e o fato de ter sido casada com Julián de Herreria, um importante 

ceramista paraguaio. Ela foi membro da Academia Internacional de Cerâmica com sede 

em Genebra e presidente da filial da Associação Internacional de Críticos de Arte, no 

Paraguai. Participou como jurada em Bienais no Brasil e na Argentina. Foi premiada 

como ceramista e protagonizou exposições em Madri, Buenos Aires, Rio de Janeiro, 

Barcelona, Montevideu e Paraguai.  

Como escritora se destaca pela produção de poesia, narrativa e teatro. Além disso, 

colaborou em inúmeros periódicos nacionais e estrangeiros. No Brasil, os estudos a ela 

dedicados se debruçam especialmente sobre sua narrativa e a presença da mulher em 

seus escritos. Além disso, como escritora, pertenceu ao grupo paraguaio Vya Raity 

(ninho de alegria) junto com Hérib Campos Cervera, Augusto Roa Bastos, Hugo 

Rodríguez Alcalá, Juan Ezequiel Alsina, Oscar Ferreiro e Elvio Romero, grupo que 

procurou renovar a literatura do país.  

O conto La mano en la tierra (1952)2, dá título a uma de suas coletâneas de contos 

e tem como motivo o barro, elemento base na construção de uma alegoria crítica da 

história da colonização do país. Relata a história do fidalgo espanhol Don Blas de 

Lemos através de rememorações e descrições de sua vida desencadeadas nos últimos 

momentos antes de sua morte. Trata-se de um colonizador espanhol que atuou no 

Paraguai junto a outros líderes colonizadores como Cabeza de Vaca e Domingo 

                                                 
2 Uma análise mais detalhada do conto e uma primeira aproximação entre a literatura e a cerâmica em 

Josefina Plá encontra-se em texto anterior intitulado “Josefina Plá e o barro como lugar de arquivo” 

disponível em: http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/19219. 
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Martínez de Irala. Deixa mulher em sua terra natal e compõe família na nova terra, o 

Paraguai.  

Mas o que acontece na narrativa é na verdade um uso do protagonismo da figura 

de um colonizador, que muito bem poderia aparecer entre as histórias oficiais sobre a 

colonização na América Latina, para passá-lo a outro foco: ao de formação de uma 

cultura em tensão, em conflito, à impossibilidade de apagamento de uma cultura, de sua 

aculturação. Blas de Lemos é o protótipo do colonizador: machista, viril, bravo. Tem no 

filho Diego de olhos azuis, metáfora do eurocentrismo, a predileção. E, em comparação 

com a sua, vê a nova terra como “indisciplinada”. Mas a esta terra nunca vai alcançar 

totalmente: “Su mano derecha tendida hacia el suelo, crispada, parece querer prender la 

tierra (PLÁ, 2014, p. 26), diz os últimos enunciados do conto. É esta impossibilidade do 

alcance, do domínio total que ganha protagonismo, como se fosse uma impossibilidade 

da aculturação. Não alcançar a terra, é não dominá-la, é ter frustrada a possibilidade e 

crença de torná-la sua. Neste sentido, Blas de Lemos, por exemplo, nunca vai aprender 

totalmente a língua com que sua mulher se relaciona com os filhos. 

Até mesmo os olhos do filho, de cor azul, que o torna o predileto, aparecem 

"extraviados en el color terrígena del rostro" (PLÁ, 2014, p. 25). Ainda que sobressaia o 

eurocentrismo de Don Blas, este já não é mais possível no rosto do filho. O tom 

vermelho do barro em sua face é o mesmo que colore a terra que a mão de Don Blas 

parece em vão alcançar quando já não respira mais.  

Há uma montagem da história da colonização do Paraguai baseada na dinâmica 

de problematização dos feitos colonizadores que domina a narrativa. Os escritos de Don 

Blas, memórias e mensagens que podem ser lidas como crônicas de colonizador, são 

também exemplos disso. Ali naquelas passagens que figuram como transcrições dos 

escritos que Don Blas guarda sob seu travesseiro neste momento final de sua vida, 

temos uma descrição de sua relação com os muitos filhos que teve mas, que muito bem 

poderia ser lida como uma descrição dos feitos dos colonizadores. Nota-se, porém, que 

estes feitos (o ensino da cultura da música, o ensino da religião...) são desvirtuados ao 

serem apropriados pelos locais. O contato cultural é construído pela tensão e não por 

uma aculturação passiva. Se é narrada a história de um colonizador, narra-se muito mais 

através de seus insucessos, de suas frustrações do que pelo protagonismo de suas 

conquistas. Entre as várias imagens deste momento histórico manuseadas por Josefina 

Plá, a opção por aquelas voltadas ao ambiente popular paraguaio e o tom crítico com 
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relação ao colonialismo demonstra a possibilidade de montagem da história e o acesso a 

outro conhecimento através deste feito. Para Didi-Hubermam (2005, p.155) a imagem, 

enquanto montagem, desmonta a história a ponto de fazê-la deixar de funcionar, ser 

suspendida, e se construa conhecimento. Ou seja, há uma desmontagem prévia a 

montagem, que no caso de La mano en la tierra, se configura na suspensão da história 

oficial, para uma montagem da imagem alegórica através da qual se conforma uma 

outra história. A montagem seria uma operação do conhecimento histórico para o autor 

(2005, p. 157). 

Aqui, barro e história são indissociáveis. Ainda que seja uma narração de uma 

história que inclusive serve como uma grande alegoria crítica da colonização paraguaia, 

é o barro que fornece as tonalidades, cores e texturas que dão formas às imagens que 

dele desencadeiam. Ele é o ponto de partida da montagem que reúne em si elementos 

díspares, tensões, a partir dos quais é narrada a história: a casa de adobes construída 

pelas mãos do fidalgo Don Blas; a cor terrígena do rosto do filho predileto, de olhos 

azuis e seguidor do projeto colonial; e a terra abaixo da cama do fidalgo mas, 

inalcançável as suas mãos. Ou seja, dessa montagem constituída a partir do barro é que 

ressurge o evento histórico da colonização do Paraguai narrado desde uma crítica do 

que seria um vencedor ou herói desta história. Uma “leitura a contrapelo”, diria Walter 

Benjamin (1986, p. 225) porque não serão narrados como grandes os feitos da figura 

colonizadora de Don Blas, porque são narradas suas frustrações e insucessos. É 

desmontada a versão da história, a imagem que torna os colonizadores, heróis.  

Se nas narrações dos contos de La mano en la tierra (2014) é o barro que desenha, 

dá forma, cores e densidades a história do país, ela encontra-se narrada, por outro lado, 

no desenho, nas imagens e formato das cerâmicas de Plá.  

Até aqui não foram achadas análises exclusivas e detidas da produção cerâmica de 

Josefina Plá, que se encontra, em grande parte depositada no Centro Cultural Juan de 

Salazar, em Assunção. Ticio Escobar, no entanto, comenta em duas ocasiões suas 

produções ressaltando sua dedicação à temas locais. Para Escobar: “Josefina Plá, 

continuadora de la cerámica de Julián de la Herrería, a la que dió un sello propio, estuvo 

desde los inicios preocupada por expresar contenidos locales a través de una alerta 

actitud renovadora.” (2007, p. 429)  

Já sobre os motivos “payaguaes”, presentes na produção ceramística de Josefina 

Plá, o crítico de arte comenta:  
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la estética payaguá, originariamente abstracta y geometrizante, 

toma la figuración de los españoles mestizos para representar su 

nueva vivencia asuncena; y, un siglo después, una española, 

mestizada por vocación y compromiso, retoma la imagen profusa 

de los antiguos artistas canoeros para nombrar ese mundo 

extraño y nuevo que ella eligió vivir. (ESCOBAR, 2009) 

 

 

Os payaguás são uma etnia extinta, dizimada durante a Guerra do Paraguai, que povoou 

o rio Paraguai. Além de confrontos com os guaranis e com os colonizadores que 

percorriam a região, fatos que lhes deram fama de guerreiros, eram conhecidos como 

piratas comerciantes. Mas o que influenciou Plá foram os desenhos que decoravam peça 

utilitárias como cuias, calabazas e pipas. Sobre eles Ticio Escobar (2012, p. 119) afirma 

que haviam diferenças entre as peças ornamentadas para uso próprio e aquelas 

destinadas ao intercambio comercial. Eram as últimas que apresentavam uma figuração 

fitomorfa (estrutura semelhante a das plantas), de ascendência barroca-colonial às quais 

se aproximavam as peças de Josefina Plá. Mas também talharam desenhos de linhas 

finas que representavam situações cotidianas payaguás ou crioulas (figuras de 

pescadores em suas canoas ou de mulheres amamentando; cenas de dança e de 

cavalheiros). Segundo Ticio Escobar: “Estos dibujos, casi desconocidos, fueron 

retomados por Josefina Plá y Julián de la Herrería e incorporados a sus propias 

iconografías ceramísticas” (ESCOBAR, 2012, p. 121). 

Sobre os payaguás Josefina Plá também dedicou um texto publicado em 1999, ano 

de sua morte, em um jornal local e intitulado: La última ofrenda. Nele Plá relata seu 

primeiro contato com a estética payaguá, uma cuia de mate talhada dada de presente 

pelo marido antes mesmo de ela chegar ao Paraguai. Mas também fala da força da 

cultura payaguá ao declarar que os jesuítas não conseguiram cristianizá-los. Este seria, 

junto a outros tratados a seguir, os motivos que a levaram trabalhar a arte payaguá: 

 
E estes desenhos em pipas rituais não sabemos se são homenagem 

ingênuo ou uma piada refinada. Tarde para se perguntar. Sabemos sim 

que os payaguás da colônia iam aos dias de mercado seminus de 

acordo com uma moda para eles estável, levando o produto de sua 

atividade preferida, a pesca... Os proibiu transitar assim e então 

pintaram as vestimentas sobre seus corpos. Mostra de ingenuidade 

outra vez, ou de refinada ironia?... 

O caso é que com esse breve caudal de motivos, me meti, lá por 1954, 

a decorar louças e pratos de tamanhos diversos, em engobe, 

esgrafiados. Agradaram. O êxito me levou em algum caso a ampliar o 

2473



 
 

repertorio de motivos com desenhos geométricos guaraníticos ou 

inclusive a fazer da fauna não autóctone elementos para a composição. 

E mais tarde “apoiar” esta no âmbito da mestiçagem, com figuras de 

vendedoras, lavradores, camponeses y camponesas tomando mate, etc. 

(PLÁ, 1999) 

 

  

A decoração das cerâmicas de motivos payaguás de Josefina Plá podem ser bicolores ou 

multicolores e, como ela mesmo afirma, se apresentam com desenhos em técnica 

“esgrafiado” e pintura em adobe. As primeiras remontam à fauna local, não 

necessariamente autóctone e as demais exploram o cotidiano dos mestiços. Parecem, 

dispostos desta maneira seguir a ordem cronológica da existência dos payaguás: 

primeiros desenhos mais próximos dos desenhos das cuias, calabazas e pipas que aquela 

etnia realizava e posteriormente, a etnia já transfigurada no povo paraguaio. O destaque 

a cenas sociais, festas e casamento e principalmente a vestimenta, que parece cobrir os 

corpos morenos e com olhos puxados dos habitantes, indicam a formação cultural 

híbrida, o encontro das culturas, os payaguás pintando em seus corpos as roupas 

coloniais para poderem circular entre os demais povos.  

São crônicas do cotidiano narradas deste o barro e do colorido das formulações do 

adobe. E, com isso, são o registro da história do Paraguai. A história da etnia, a história 

da mestiçagem e a história da arte se conta desde a perspectiva do Outro, das alteridades 

do país: se no conto La mano en la tierra, há uma alegoria crítica da história da 

colonização na qual é possível verificar a perspectiva dos vencidos na elaboração da 

história, os motivos payaguás da cerâmica de Josefina Plá, se colocam na mesma 

perspectiva pois registram e com isso dão protagonismo a uma das alteridades do país. 

É válido salientar que alguns historiadores trabalham com a hipótese de que o nome 

desta etnia deu origem ao próprio nome do país. Mas, ainda que sempre lembrado, o 

indígena paraguaio nunca deixou de ser explorado e discriminado.  

Na imagem, segundo Didi-Huberman se chocam e se separam todos os tempos 

com os quais está feita a história (2006, p. 154). Nas imagens proporcionadas pela 

cerâmica de Plá observa-se, portanto, o passado manifestado através do cotidiano dos 

payaguás, mas também o choque com o que significa oficialmente no presente a história 

paraguaia e, porque não dizer, um desafio para o futuro: legitimar desmontagens e 

montagens da história que considerem, horizontalmente, o popular e o indígena 

paraguaio, suas histórias e seus saberes, na constituição do que é o país. 
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Resumo: Este trabalho analisa a situação da arquitetura e da poesia no âmbito das chamadas 

belas-artes a partir das considerações de três filósofos alemães: Immanuel Kant, Georg W. F. 

Hegel e Arthur Schopenhauer. Busca-se uma tentativa de entendimento de o porquê a poesia estar 

sempre numa posição elevada dentro da hierarquia do sistema das artes e a arquitetura figurar 

sempre na base dessa hierarquia.  

Palavras-chave: Sistema das artes; arquitetura; poesia; belas-artes; filosofia. 

 

A palavra grega para arte (τέχνη) e o termo equivalente latino (ars) não são 

relacionados diretamente ao que é chamado nos dias de hoje de belas-artes. Aqueles dois 

termos se referiam a todo tipo de atividade humana, desde o artesanato até as ciências. Os 

antigos compreendiam a arte como o que podia ser ensinado e aprendido. 

Dentro desse aspecto duplo da arte, temos a oposição entre atividades voltadas para 

o trabalho manual e aqueles trabalhos que destacam um aspecto elevado do fazer, embora, 

em geral, essas atividades englobassem tanto a construção de navios, de armas, de 

estradas, bem como uma escultura, uma pintura ou mesmo um texto poético. Isso resultou 

numa separação inicial entre artes vulgares e humildes e artes recreativas, que tinham por 

finalidade apenas o deleite, sem um uso prático propriamente. Essa terminologia, como 

vimos, foi retomada durante a Idade Média, que nada mais fez do que dar continuidade à 

classificação que era feita no mundo grego antigo. 

Outro aspecto importante a se destacar desde já é que algumas dessas artes ditas 

recreativas eram voltadas basicamente para dois sentidos do homem: a visão e a audição, 

sendo desprezados todos os outros sentidos. Do mesmo modo, essa divisão serviu também 

para englobar as artes que, de acordo com Cícero, contemplam a realidade com a alma e 

as artes que simplesmente fazem ou empreendem algo. Por ter essa “contemplação” da 

realidade com a alma, a visão adquire, desde já, um sentido de percepção mais nobre, 

mais elevado, algo que será valorizado por quase todos os filósofos antigos e medievais, 

pois é a partir do sentido da visão, na contemplação de uma pintura por exemplo, que se 

reconhecerão os as virtudes e os vícios dos homens. 
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Aqui é feita uma distinção entre as artes que servem para esse deleite, como pintar, 

modelar e cantar, em oposição às artes que têm uma necessidade útil ou prática, como a 

agricultura e a arquitetura, embora sejam, todas elas, perceptíveis pelos sentidos, mas nem 

todas com o mesmo grau de valorização. Além desta divisão, o filósofo Cícero também 

fez uma divisão das artes em artes grandes (artes maximae), como as artes militares e 

bélicas; média (artes mediocres), que são as artes intelectuais, voltadas para a ciência, 

mas também a poesia e a eloquência; e menores (artes minores), como a pintura, a 

escultura, a música, a ‘atuação’ e o atletismo. A partir daqui, as artes vão passar a ter a 

rotulação de artes liberais e artes vulgares. 

Até aqui, temos esses dois tipos de artes: as vulgares e as liberais. Platão fez também 

uma classificação, embora sem muito destaque no que se refere a modificações do que já 

estava em voga até o momento, de maneira que temos dois tipos de artes em Platão: as 

produtivas e as imitativas. No entanto, desde essa época, já há uma valorização da poesia, 

uma vez que há a inspiração direta das musas, que eram as entidades a quem se atribuíam 

a capacidade de inspirar as criações científicas ou artísticas dentro da mitologia grega, e 

esse é o entendimento oriundo de texto clássicos como os atribuídos a Homero. 

As divisão das sete artes permaneceram na Idade Média, sobretudo a partir do 

século IX, quando Boécio fez a separação das artes do trivium (três vias) e as artes do 

quadrivium (quatro vias). As artes do trivium foram mais aprofundadas do que as do 

quadrivium, principalemente a gramática, fundante de todas as outras, de acordo com 

Curtius. Com o surgimento das universidades, o sistema de ensino mudou, as artes 

perdem a pretensão de se voltarem para ensino da filosofia e se dissipam nas chamadas 

ciências profanas.  

A partir de então, com o sistema de ensino preponderante nas universidades, 

primeiro em Paris e posteriormente na Alemanha, o ensino das artes passa a ter um caráter 

teórico, sendo fonte e foco de estudos dentro das universidades. Kant, Hegel e 

Schopenhauer foram professores que ensinaram algo desses aspectos da arte em suas 

aulas, tendo mais destaque, em relação a isso, notadamente Hegel e Schopenhauer, uma 

vez que Kant enfatiza mais a abordagem da Estética do que das artes de maneira mais 

específica. 

Em um sentido moderno, as belas-artes são divididas em sete categorias: Música, 

Pintura, Escultura, Arquitetura, Literatura, Coreografia e Cinema. O conceito de belas 

artes é associado à ideia de que um certo conjunto de suportes e manifestações artísticas 

é superior aos demais. Até o século XIX, as escolas de arte classificavam-nas em 
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basicamente dois tipos: as belas artes e as artes aplicadas ou artes secundárias. As belas 

artes eram aquelas que, segundo o ponto de vista do período, possuíam a diginidade da 

nobreza. Já as artes aplicadas, devido ao fato de serem praticadas por trabalhadores, eram 

desvalorizadas. Assim, compunham as belas artes a pintura, a escultura e o desenho, todas 

elas subordinadas à arquitetura. 

Em geral, o termo arte, ou belas-artes, é entendido apenas como artes visuais, 

embora possua acepção mais ampla, compreendendo as cinco principais artes: pintura, 

escultura, arquitetura, música e poesia. Algumas outras artes são adicionadas às vezes a 

este grupo, com menor regularidade, como a jardinagem, a gravura, as artes decorativas, 

a dança, o teatro, a ópera. É dado como certa que a distinção das cinco grandes artes como 

uma área comum entre si, distinta de outras atividades científicas humanas, bem como do 

artesanato, começou a ser notada com mais atenção principalmente a partir de Kant.  Esse 

sistema das cinco principais artes assumiu a forma que conhecemos hoje a partir do século 

XVIII, ainda que muitos dos elementos se refiram à expressão do pensamento da 

antiguidade, da época medieval e renascentista. 

As artes, em Immanuel Kant, diferenciam-se de outras habilidades a partir de três 

características: como produção, a arte diferencia-se da natureza, que é ação, assim como 

o agir, bem como o “opus” (obra) diferencia-se do “effecctus” (efeito), e se realizam 

mediante a liberdade. Ainda, para o filósofo, as artes distinguem-se do ofício, pois é uma 

“arte remunerada”, enquanto aquela é uma “arte livre”, portanto, a arte é diferente do 

artesanato porque este produz uma intenção, e também diferente das artes mecânicas, que 

realizam uma intenção. Ao propor a classificação das "belas-artes" em artes da palavra 

(eloquência e poesia), figurativas (escultura, arquitetura e pintura), e tomar como critério 

para tal divisão a comparação das artes com os meios de expressão que servem ao homem 

para se comunicarem, ele faz uma classificação sem levar em conta, necessariamente, 

uma hierarquia. A arte, para Kant, “a bela arte”, tem que ser arte livre, sendo que, em 

função disso, ele a divide em três espécies: as elocutivas, as figurativas e a arte do jogo 

das sensações.  O sistema elaborado por Kant para as artes estabelece as relações entre 

as artes que fazem parte de um mesmo grupo a partir de características próprias. 

Quanto à hierarquia a poesia ocupa a posição mais alta, a qual deve ao gênio, quase 

totalmente, a sua, e também é a que “menos quer ser guiada por prescrição ou exemplos”. 

A poesia, assim, eleva-se esteticamente às ideias. Na poesia, tudo se passa “honrada e 

lealmente”, e ela estimula um simples jogo de entretimento com a faculdade da 
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imaginação. Assim, para Kant, a poesia ocupa o primeiro lugar, está acima das demais 

artes, e deve sua origem quase que inteiramente ao gênio.  

Fazemos então a seguinte pergunta, para entender a posição da arquitetura em Kant: 

é possível encaixar/alocar a arquitetura, em Kant, num grau baixo das artes? Kant em seus 

questionamentos sobre a arte está mais voltado para o belo no âmbito estético e 

teleológico. 

A arquitetura é a “arte de apresentar conceitos de coisas que somente são possíveis 

pela arte, e Kant a coloca deslocada das principais artes, em função do caráter utilitário 

que ela apresenta, mas se aproxima das demais artes pelos conceitos de beleza próprios 

dela, bem como a partir também de seus materiais e funções. Pela distinção que é feita 

entre a arte e o artesanato ou ofício, as formas básicas da arquitetura e da escultura são 

idênticas: a escultura aspira à monumentalidade e a arquitetura aspira à significação 

simbólica, fazendo uso, as duas, do mesmo material: a pedra, dotando-a de idênticos 

valores práticos, tanto na arquitetura quanto na escultura.  

Na classificação e hierarquia, Kant situa a poesia como a arte mais elevada por ser 

uma arte voltada para o espírito. A importância à poesia se dá a partir da relação que a 

poesia passa a ter com o conhecimento, intensificando o pensamento a partir dos jogos 

das sensações. Ela está numa posição elevada, para o filósofo, porque há uma relação 

clara entre o belo e o sublime, culminando, a partir de um movimento de interiorização 

das artes, na poesia. 

A divisão que Hegel faz das artes faz referência à classificação das artes particulares 

e das espécies artísticas particulares. Ele as divide quanto ao conteúdo, à apreensão e à 

exposição, apresentados na sua clássica divisão das formas de arte simbólica, clássica e 

romântica.  

Hegel desenvolve a hierarquia das artes como uma modalidade espiritual, essa 

divisão se dará também por meio de uma hierarquia voltada à espiritualidade. A poesia é 

a arte universal para Hegel, ela parte do elemento mais sensível, em oposição à matéria 

pesada, como a arquitetura. No interior da hierarquia, a poesia assume uma posição 

distinta no esquema das artes, pois, quanto mais afastada do sensível, e próxima da 

espiritualização, a poesia assume, nessa hierarquia, o nível mais alto, tendo a sua 

manifestação de existência na consciência, ao contrário das obras de arte que representam 

na intuição as de formas inferiores, como a arquitetura. É por isso que a arquitetura é 

contraponto extremo à poesia, pois quase não se manifesta espiritualmente, quase não é 
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espírito. Assim, na poesia, aquilo que é trazido na aparição da imaginação é algo que 

aparece sensivelmente. 

Hegel considera a arquitetura como a arte não espiritual, configurada a partir da leis 

da gravidade, associando a matéria à limitação daquilo que é construído. Dessa forma, 

para o filósofo, a arquitetura é a arte mais primitiva, a mais limitada justamente porque 

está associada à matéria, e não percebe a carga espiritual que o objeto carrega. 

A poesia é a arte mais perfeita para Hegel, a primeira, pois é atribuída à 

comunidade, ao ânimo e ao sujeito. A poesia remete à interioridade que está unificada 

com o espírito de maneira imediata. Ela corresponde ao reino da representação, sendo o 

seu elemento o mais rico, pois tem a liberdade de difundir-se pelo todo particular, sendo 

o seu conteúdo o espiritual em sua “determinidade”, torna-se uma figura livre, um todo, 

com independência ou determinado com um desejo e com uma vontade. 

De maneira que essa posição ocupada pela poesia, na hierarquia de Hegel, está na 

posição mais elevada porque ela tem esse caráter de aspirar a manifestação do espírito e 

o desprendimento do elementos materiais, como no caso da arquitetura e da escultura por 

exemplo, por expressar também o espírito livre.  

Schopenhauer apresenta sua classificação das artes seguindo um único critério: os 

graus de objetivação da vontade. A partir de um esforço de compreender a natureza das 

coisas, da vida e da existência, pode-se entender também que as belas artes possibilitam 

solucionar o problema da existência, pois ativa-se, em cada espírito, uma entrega à 

contemplação objetiva do mundo. A ideia da arte é a de que ela facilita o conhecimento 

das Ideias para o filósofo, e essa Ideia é a única via de intuição pela qual se tem o 

conhecimento de algo. Esta comunicação vai se dar, para ele, por meio da arte. 

Schopenhauer identifica três princípios a fim de que se estabeleça uma hierarquia 

das artes. O primeiro é da objetivação da contemplação, cujas ideias das forças naturais 

correspondem à arquitetura. O segundo princípio, como meio de hierarquizar as artes, é 

o da “impressão estética”, a classificação que se dá conforme a objetividade crescente 

dada ao prazer estético. Um terceiro princípio é dado pela manifestação de tendência e a 

luta das forças contrárias. As artes, de acordo com Schopenhauer, têm em comum o fato 

de que elas se baseiam no princípio de que a arte se objetiva na Ideia. 

Para o filósofo, o fim de todas as artes é somente um, o da apresentação da ideia. A 

diferença vai se dar nos graus de objetivação em que a vontade é apresentada, 

determinando o material da apresentação. Dessa forma, as artes mais distanciadas entre 

si permitem esclarecimento recíproco por comparações, assim, o que é realizado pelo 
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arquiteto, a partir da matéria rígida, é o mesmo que faz o poeta com a ideia da 

humanidade. 

As artes, para Schopenhauer, traduzem as ideias da forma como elas se manifestam 

nos graus da escala dos seres. A arquitetura como arte representa os graus mais inferiores 

da objetividade da vontade. Assim, para Schopenhauer, na “bela arquitetura” há uma luta 

entre resistência e carga, suporte e carga, ou sustentação e peso. A massa, o peso, a carga 

e a resistência é o que mantêm, numa edificação bela de obra arquitetônica, e o seu 

equilíbrio, conciliando forças contrárias e transformando em harmonia essa oposição e a 

tornando visível aos olhos.  

A arquitetura é tratada por Schopenhauer somente com fins estéticos, pois ele não 

a subordina, em suas considerações, à utilidade que é dada a ela ou a algo que seja 

estranho à questão da arte. Assim, o mérito do arquiteto é fazer com que a obra atinja fins 

estéticos mesmo levanto em consideração o fato de ela estar sujeitada a uma utilidade. E 

o que é captado numa obra arquitetônica são as forças fundamentais da natureza, o que 

ele chama de Ideias primeiras, os graus mais baixos da objetividade da Vontade. Por isso, 

na arquitetura, Schopenhauer vê uma luta entre e a Ideia e o fenômeno, ou entre a 

eternidade e o tempo. Que refletem numa hierarquia de Ideias das belas-artes. E nessa 

hierarquia, o que prevalece é a Ideia, e não o material empregado. A arquitetura, por estar 

relacionada com as qualidades da matéria, ela traduz essa luta entre a resistência e a carga.  

Para o filósofo, a única matéria da arquitetura é a luta entre a gravidade (força) e 

rigidez. Em oposição, encontra-se na “série das belas artes”, está o drama (uma das 

categorias da poesia), pois este conduz ao conhecimento das mais importantes ideias.  

Nessa teoria das belas-artes de Schopenhauer, a poesia – ou as artes poéticas –, 

assim como as artes plásticas, têm o objetivo de manifestar as Ideias, que são os graus de 

objetivação da vontade. Essas Ideias são intuitivas, e, na poesia, a comunicação feita por 

palavras é somente o conceito abstrato. Dessa forma, a poesia tem em seu domínio a 

vantagem de comunicar Ideias em função da universalidade do material de que dispõe. 

Opera os meios de que a linguagem possibilita para atingir na mente do leitor a Ideia, o 

que confere na poesia o lugar do gênio para Schopehauer. Por tornar ao leitor uma ideia 

inteligível em função da objetividade que lhe confere a linguagem. Dessa forma, a poesia 

tem o poder de mover a imaginação por meio das palavras. 

As arquiteturas, com os aspectos gerais comuns às outras artes, apresentam 

conceitos próprios de beleza. A arquitetura, como estética de uma arte específica, é 

determinada pelo que lhe é peculiar, ou seja, seus materiais e funções. A estética moderna 
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estabeleceu uma distinção categórica entre a arte e o artesanato ou ofício. Em seu início, 

as formas básicas da arquitetura e da escultura são idênticas, ou seja, na medida em que 

a escultura aspira à monumentalidade, e na medida em que a arquitetura aspira à 

significação simbólica e durabilidade, as duas artes fazem uso comum do mesmo 

material: a pedra, dotando-a de idênticos valores práticos. 

A comparação das artes torna-se problemática quando se deixa de fora do sistema 

os elementos rigorosos que as caracterizam, por isso a comparação de artes quase opostas, 

do ponto de vista funcional e prático, como a poesia e a arquitetura, adquire mais uma 

conotação de embate do que uma reciprocidade entre elas. Notamos, dessa forma, que a 

hierarquia das artes vai sempre implicar numa posição privilegiada de uma em detrimento 

de outra, como se houvesse, dessa forma, uma arte que fosse “mais arte” do que outra. 

As obras de destacam pelo que elas apresentam em si mesmas, de forma que sempre 

tivemos um poema melhor, do ponto de vista estético, do que outro poema, mesmo que 

ambos pertençam à mesma categoria artística. Basta uma análise mais crítica para detectar 

tais diferenças.  

Vimos que a poesia ocupa um lugar elevado na hierarquia das artes porque a poesia 

sempre esteve associada à elevação do pensamento representado pela palavra. Mas, do 

ponto de vista físico, ela é tão material quanto a arquitetura, que depende de elementos 

concretos para se “concretizar”, assim como a poesia requer elementos também físicos 

(seja a voz, seja o suporte em que é manifestada).  

Separar as artes a partir dos aspectos materiais e espirituais também não se sustenta, 

por indiciar uma separação dita metafísica, que acompanha a evolução do ser humano ao 

longo da sua trajetória existencial. Assim, a poesia, para muitos filósofos, como vimos, 

está associada sempre ao aspecto espiritual, ligados e associados também ao gênio, como 

se este recebesse uma “inspiração divina”, sem entenderem que o arquiteto, ao conceber 

uma obra de arte arquitetônica, também obtém, de alguma maneira, essa ‘inspiração’, esse 

daimon, na qual se apresenta, ainda, uma distinção entre corpo e alma. Assim, Hegel se 

equivoca ao colocar a arquitetura na base de uma hierarquia das artes, como se esta fosse 

a mais degradada das artes e a mais material porque não há representação do espírito nas 

obras de artes arquitetônicas. Ele não levou em consideração, por exemplo, os 

significados simbólicos mais cruciais que cada uma delas representam. A poesia, para 

Hegel, é posta como arte soberana e universal, mas também se equivocou ao considerar 

os aspectos limitantes que ela apresenta, como questões regionais de língua e cultura, ao 

contrário de outras manifestações artísticas, como a música, a pintura, a escultura ou 
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mesmo a dança, que não necessitam da linguagem verbal para se manifestarem e serem 

entendidas.  

Começamos nosso questionamento a partir das considerações de Hegel em 

estabelecer uma hierarquia das artes, dentro de seu sistema, e tentamos mostrar que, não 

somente Hegel, mas Kant e Schopenhauer (além de muitos outros filósofos) mantém, em 

aspectos gerais, a mesma estrutura de hierarquia das artes porque eles retomam um 

princípio estabelecido há séculos, sendo superado, talvez, com o desenvolvimento de 

outras formas artísticas, como a fotografia a partir do século XIX, e, no século XX, com 

o cinema. 
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DAS HISTÓRIAS INFANTIS ÀS TELAS DO CINEMA: A ADAPTAÇÃO DO 

CONTO A GATA BORRALHEIRA DE CHARLES PERRAULT PARA O 

CINEMA EM LUA DE CRISTAL 

 

Fernando Franqueiro Gomes (UFU)
1
 

 

 

Resumo: Escrita no século XVII, a história de A Gata Borralheira, popularmente conhecida 

como Cinderela, permanece sendo um dos contos de fadas mais populares entre as crianças, e 

muito desse sucesso se deve, atualmente, às frequentes adaptações da história para diferentes 

mídias, sendo uma delas o cinema. Este trabalho fará uma análise dos elementos da narrativa 

original e a leitura que recebem em uma versão cinematográfica. O filme transporta a história de 

A Gata Borralheira para o Rio de Janeiro da década de 1990, e propõe uma releitura moderna, 

conservando elementos essenciais do conto original que seguirão uma nova roupagem.  Este 

trabalho busca mostrar que a história de Cinderela apresenta uma narrativa bastante rica e é 

responsável por inspirar diversos produtos cinematográficos através da sua atemporalidade 

temática que permite que diversas abordagens e formatos de adaptação continuem sendo 

realizados. 

Palavras-chave: Contos de fadas. Charles Perrault. Tradução Intersemiótica. Lua de Cristal. 

Cinderela. 

 

Desde sempre, os contos de fadas fazem parte do imaginário de praticamente toda 

criança e suas histórias se fazem presente não só através da literatura, mas também 

através e outras artes que continuam reproduzindo e recriando suas histórias fantásticas 

de diversas formas como, por exemplo, através de filmagens para o cinema. Desde o 

surgimento do cinema como narrativa ficcional, os contos de fadas ganham versões e 

adaptações nas telas do cinema que, até os dias de hoje, faz uso de várias histórias 

fantásticas para desenvolver produtos fílmicos e conquistar público e crítica. Várias 

animações dos estúdios Walt Disney alcançaram sucesso de bilheteria adaptando contos 

de fadas como Branca de Neve, A Bela Adormecida, A Espada era a Lei, Pinóquio e 

Cinderela e ajudaram essas histórias a permanecerem vivas na memória de crianças e, 

também, de adultos que cresceram assistindo a esses materiais e, seguindo uma espécie 

de tradição, os transmitem para novas gerações.  

Pensando que os contos de fadas são histórias marcantes na infância de muitas 

pessoas, principalmente através das diversas adaptações que ganham no cinema, 

busquei estabelecer uma análise entre a história A Gata Borralheira, de Charles Perrault 

e o filme Lua de Cristal, inspirado neste conto e que traz como protagonista outra figura 

bastante marcante na infância de muitos brasileiros, a apresentadora Xuxa Meneghel. 

                                                           
1
 Bacharel em Tradução (UFU) e Mestre em Estudos Literários, (UFU) Contato: 
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No filme, dirigido pela consagrada diretora Tizuka Yamazaki, a história de Perrault que 

consagrou a imagem da personagem Cinderela na literatura infantil, ganha uma 

abordagem que resolve misturar elementos reais com o fantástico e também se aproveita 

do “universo” que girava, àquela época, a apresentadora Xuxa, na intenção de recontar a 

narrativa da Gata Borralheira. Antes de entrar em uma análise de como o filme trabalha 

sua narrativa inspirada no conto francês, é pertinente fazer uma contextualização a 

respeito dos contos de fadas, sua estrutura e influência. 

 

Os contos de fadas e A Gata Borralheira, de Charles Perrault 

 

Não se sabe ao certo a origem dos contos de fadas, pois acredita-se que, por ter 

surgido através da tradição da oralidade, diversos povos em diferentes épocas contavam 

essas histórias milenares que foram passando de geração para geração. No entanto, os 

contos de fadas, como literatura, surge nas novelas de cavalaria e na literatura cortesã da 

Idade Média. O conteúdo desse tipo de conto trabalha sempre com o fantástico tendo 

sempre a presença de elementos e figuras mágicas atreladas a uma noção de 

maravilhoso, como por exemplo, bruxas, fadas, príncipes e princesas, animais que falam 

entre outros. Segundo Charles Perrault: 

 

O conto de fadas está ligado à noção do maravilhoso, que designa 

tudo o que é explicável pela razão, lógica, leis naturais, e está ligada 

ao sobrenatural. É uma narrativa em que intervêm seres sobrenaturais 

e acontecimentos inexplicáveis, sem que nem as personagens nem os 

leitores se surpreendam com isso. As fadas transformam sapos em 

príncipes magníficos ou adormecem com um toque de varinha todo 

um castelo. Os animais falam, os objetos mágicos fazem coisas 

maravilhosas. (PERRAULT, 2004, p. 28) 

 

O autor Sheldon Cashdan (2000) salienta que essas histórias eram, primeiramente, 

publicadas como forma de entretenimento para os adultos, contendo temas como 

voyeurismo, estupro, erotismo e violência. Um exemplo interessante citado pelo autor é 

da história da Bela Adormecida que durante o seu sono, sofria abusos por parte do 

príncipe e como consequência acaba por ficar grávida. O teor infantil dos contos de fada 

vai ganhar força a partir do século XVII com as publicações das versões de Charles 

Perrault para várias histórias, agora, voltadas para o público infantil e com a inserção de 
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uma moral a ser ensinada para as crianças. Sobre esse aspecto, Guimarães e Sinhoretti 

(2014) comentam que: 

 

 
Este gênero apresenta uma narrativa ficcional, cujas principais 

características são marcadas por uma problemática existencial em que 

há o enfrentamento de situações que permitam ao leitor refletir sobre 

questões sociais e morais. Para a criação de um mundo de fantasia, 

não é primordial a presença de uma fada, mas o uso de magias e 

encantamentos são recursos constantemente utilizados. O desfecho das 

narrações tradicionais é sempre a felicidade plena dos personagens 

principais, contemplados por meio da realização de sonhos ou de 

desejos (GUIMARÃES e SINHORETTI, 2014, p. 02). 
 

 

Para Perrault, os contos de fadas serviam para entreter os adultos, mas além de 

entreter também as crianças, funcionavam como um veículo para a transmissão de 

valores que agregariam à educação do leitor infantil.  

Diversas histórias escritas pelo autor ganharam fama e são reproduzidas até os 

dias de hoje, sendo uma delas o conto A Gata Borralheira,
2
 responsável por consolidar 

a popularidade da personagem Cinderela. Esse conto narra a história de Cinderela, uma 

garota muito bela e bondosa que vai morar com a nova esposa de seu pai, que acaba de 

se tornar viúvo, e suas duas filhas. O pai da garota é um viajante, e enquanto deixa 

Cinderela sob os cuidados da madrasta é explorada por ela e suas filhas, sendo feito de 

doméstica e sofrendo com frequentes hostilidades. Um dia, chega à casa da madrasta o 

convite de um baile dado pelo filho do rei com o intuito de receber todas as moças 

jovens do reino para que ele possa escolher sua futura esposa. Não tendo trajes 

adequados para ir ao baile, Cinderela acaba por não ter a oportunidade de acompanhar 

sua madrasta com as filhas que, inclusive, fazem com que a garota as arrume e zombam 

da pobre menina por não ter como comparecer à festa. É quando surge a presença de 

uma fada madrinha que ajuda a jovem garota, num passe de mágica, e se vestir como 

uma das convidadas e ir à festa, contudo, o encanto duraria apenas até à meia noite. 

Chegando ao baile, todos se encantaram com aquela garota misteriosa, e o príncipe 

passou a noite contemplando Cinderela, inclusive convidando-a para uma dança. No dia 

seguinte, Cinderela volta ainda mais bela ao baile, chamando novamente a atenção. 

                                                           
2
 O conto completo de Charles Perrault está disponível na íntegra em: 

https://zahar.com.br/sites/default/files/arquivos/trecho_ContosDeFadas_Bolso.pdf. 
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Contudo, ao se perder com o tempo, acaba por deixar o baile às pressas e acaba 

deixando para trás um pé do par de sapatos de vidro que usara naquela noite. No dia 

seguinte o príncipe anuncia que se casaria com aquela que calcasse o sapato e por isso 

viajou toda a corte para tentar encontrar a garota que calçasse aqueles sapatos, que era a 

misteriosa dama com quem ele dançara durante os dias de baile. Chegando à casa da 

madrasta, Cinderela pede para calçar o sapato que acaba servindo em seu pé, e tira do 

bolso o outro par do sapato, confirmando, então, para espanto da madrasta e suas filhas 

que ela era a misteriosa moça que chamara tanta atenção no baile. Cinderela se casa 

com o príncipe, perdoa as filhas de sua madrasta e vive feliz para sempre. Além dessa 

versão de Charles Perrault, outra versão da história da Gata Borralheira também se 

tornou bastante famosa e recorrente, escrita pelos irmãos Grimm. No entanto, o final da 

história, apesar de ser voltada para o público infanto-juvenil não é tão feliz, nessa 

história, as irmãs de Cinderela têm os olhos arrancados por pombos e não há a presença 

de uma fada madrinha.  

A lição aprendia com o conto de Perrault e as diversas variações de sua história é, 

principalmente, que acreditando em seus sonhos, com dedicação, humildade e bondade 

é possível alcançar aquilo que almeja. Essa premissa do conto e a figura da personagem 

da Cinderela foi adaptada em diversas obras na indústria do audiovisual ganhando 

versões nas telas do cinema e da televisão. No cinema, se consagrou na animação dos 

estúdios Walt Disney, lançada com o título de Cinderela, no ano de 1950 e recebendo 

um remake do mesmo estúdio no ano de 2015. A Gata Borralheira e suas mais variadas 

versões, também serviram de argumento para produções cinematográficas que contam 

essa história nos mais variados contextos como Uma Secretária de Futuro (1988), Uma 

Linda Mulher (1990) e Lua de Cristal (1990). Esta última será objeto de uma análise 

neste artigo, de como a história da gata borralheira funciona como inspiração para o 

filme dirigido por Tizuka Yamazaki e como os elementos dos contos de fada são 

explorados no filme e transportados para um cenário contemporâneo, pelo viés da 

tradução intersemiótica.  

 

Lua de Cristal e a tradução intersemiótica da Gata Borralheira e os elementos dos 

contos de fadas  
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Uma das várias maneiras de executar a adaptação de um material literário para o 

cinema é através da tradução intersemiótica, que o autor Julio Plaza (1987, p. 10) 

considera como uma “tradução criativa de uma forma estética para outra”. Seguindo o 

pensamento de Plaza, Fernando Franqueiro Gomes (2018) explica que, no caso do conto 

de Perrault e o filme Lua de Cristal, a tradução intersemiótica opera como uma 

transmutação de um sistema de signos, no caso da literatura, verbais, para outro sistema 

de signos audiovisual, que é o cinema. Cada sistema semiótico tem suas próprias 

peculiaridades, restrições e a sua forma, logo a tradução intersemiótica interpreta os 

signos do sistema verbal através do sistema audiovisual (GOMES, 2018). 

Quando se pensa a adaptação de literatura para o cinema como tradução, é preciso 

levar em consideração que o material está sendo passado para as telas a partir da leitura 

do diretor junto ao roteirista. Sendo assim, evocando o pensamento da autora Linda 

Hutcheon, Fernando Franqueiro Gomes observa que:  

 

 

As mudanças durante uma adaptação, segundo a autora, podem 

corresponder ao valor e até mesmo o significado do conteúdo, pois a 

adaptação funciona como uma forma de repetição sem replicação. A 

teórica afirma que “qualquer que seja o motivo, a adaptação, do ponto 

de vista do adaptador, é um ato de apropriação ou recuperação, e isso 

sempre envolve um processo duplo de interpretação e criação de algo 

novo”, assim, é possível perceber que duas versões de um material a 

ser adaptado não têm uma existência vertical, elas existem 

lateralmente, de maneira independente (GOMES, 2018, p. 31). 

 

 

Sendo assim, é inevitável que ao transpor um sistema de signos para outro haja 

mudanças, e no caso de uma literatura sendo adaptada para o cinema, diversos 

elementos podem ser acrescentados ou cortados, pois é o que Hutcheon chama de “arte 

cirúrgica”. No caso de A Gata Borralheira, a trama de um conto curto, acaba se 

transformando em um longa-metragem de 90 minutos, logo há adição de personagens e 

conflitos que não estão presentes no conto original, configurando, mais um ponto para 

reforçar a ideia de que, a partir do momento em que ocorre a tradução intersemiótica, 

conto e filme acabam por se tornar materiais distintos. Essa noção de material original é 

reforçada por Haroldo de Campos que pensa a tradução como uma recriação:  
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a tradução de textos criativos será sempre recriação ou criação 

paralela, autônoma porém recíproca. Quanto mais inçado de 

dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto 

possibilidade aberta de recriação (CAMPOS, 2010, p. 35). 

 

 

 Após essa reflexão, é preciso contextualizar o filme e sua trama para que seja 

desenvolvida a análise da tradução intersemiótica para as telas do cinema. 

Lançado em 1990, o filme Lua de Cristal, protagonizado por Xuxa e Sérgio 

Mallandro conta a história de Maria da Graça, uma jovem moça do interior que sai da 

casa de sua família e se muda para o Rio de Janeiro, na busca do sonho de estudar canto 

e se tornar uma cantora. O filme foi um verdadeiro sucesso de bilheteria, sendo o filme 

de maior público em toda a década de 1990 no Brasil, com cerca de 4.800.000 de 

espectadores, e também fez com que a música tema do filme, de mesmo título, se 

tornasse um dos maiores hits nacionais da década, alcançando o primeiro lugar nas 

paradas musicais da época e, até hoje, é uma das marcas registradas de Xuxa. 

 A trama de Lua de Cristal começa quando Maria da Graça sai do interior e se 

muda para a cidade grande, passando a morar na casa de sua tia Zuleica (interpretada 

pela atriz Marilu Bueno). Lá, a jovem começa a sofrer na mão da tia e seus primos, 

Lidinha (interpretada pela atriz Júlia Lemmertz) e Mauricinho (interpretado por Avelar 

Love, vocalista da famosa banda de pop-rock nos anos 1980 e 1990, João Penca e seus 

Miquinhos Amestrados). Os primos fazem a moça de empregada, além de aprontarem 

outras situações para atrapalhar Maria a conseguir seu objetivo. Maria faz amizade com 

uma garotinha que também mora no prédio de sua tia, Duda (interpretada pela atriz-

mirim e repórter do programa de Xuxa à época do lançamento do filme, Duda Little), 

que passa a ajudar Maria a conquistar seu objetivo de se matricular nas aulas de canto e 

conseguir um emprego na cidade grande. Maria consegue, se matricula em uma escola 

de canto onde faz novos amigos (interpretados pelas Paquitas e Paquitos), incluindo seu 

professor de canto (interpretado por Rubens Correa), e consegue um trabalho na 

lanchonete do Sr. Bartolomeu (interpretado pelo ator Cláudio Mamberti), onde conhece 

Bob (interpretado pelo apresentador e ator Sérgio Mallandro) que acaba se tornando não 

só um grande amigo de Maria, mas também seu “príncipe encantado”. Depois de uma 

armação feita por Lidinha e Mauricinho para fazer com que Maria da Graça perdesse 

seu emprego na lanchonete, causando uma confusão que termina na destruição do local, 
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Maria decide voltar ao interior usando todo o dinheiro que tinha para pagar as aulas de 

canto para cobrir o prejuízo da lanchonete, desistindo de seu sonho. No entanto, ao ir 

embora, Maria acaba sendo raptada por Mauricinho. É então, que Bob, salva Maria de 

um afogamento causado por Mauricinho, e, desacordada, é reanimada por um beijo de 

Bob. Logo em seguida, Maria da Graça é convidada por Bob e seus amigos para cantar 

em um show organizado a fim de conseguir reaver o dinheiro do prejuízo da lanchonete, 

para que assim Maria possa continuar lutando por seu sonho, e após o sucesso do show, 

Maria e Bob se encontram e vivem felizes para sempre. 

Primeiramente, é pertinente observar que além de usar os elementos principais do 

conto de Charles Perrault como premissa da narrativa de Lua de Cristal, o filme segue a 

estrutura dos contos de fadas proposto por Cashdan Sheldon (2000) que consiste em 4 

momentos: travessia, encontro, conquista e celebração. A travessia é o momento 

inicial onde o herói ou heroína chega em uma terra diferente em busca de seu ideal; o 

encontro acontece no momento em que o herói ou heroína tem um primeiro contato 

com uma presença diabólica que irá confrontá-lo durante a história; conquista é quando 

há um conflito que resulta na derrota da personagem antagonista; e a celebração o 

momento em que a vitória é enaltecida, em uma festa ou comemoração com a presença 

dos personagens principais e onde todos vivem felizes para sempre. 

Logo no início do filme é perceptível a travessia da personagem Maria da Graça, 

que chega à cidade do Rio de Janeiro, depois de deixar o interior, em busca de seu ideal: 

se tornar uma cantora. A cena, inclusive é filmada de baixo para cima, para evidenciar a 

grandeza representada por este momento. 

 
Momento em que Maria da Graça chega à cidade 

 

Se o conto A Gata Borralheira foi escrito no século XVII, em Lua de Cristal, a 

diretora Tizuka Yamazaki transporta a narrativa para o Rio de Janeiro da década de 
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1990.  Inclusive, a ideia do filme é, de certa forma, atualizar os elementos clássicos do 

conto. Logo no início, Maria da Graça tem um primeiro encontro com Bob, quando é 

atropelada por ele, enquanto procura a casa de sua tia, perdida na cidade grande. Nesse 

momento, o sapatinho de vidro é trocado por um tênis: em meio a confusão causada por 

Bob, Maria perde um sapato e calça um par por engano, deixando o par perdido com 

Bob, que então, se apaixona por Maria, e guarda o tênis na esperança de reencontrar 

Maria, que então, se torna a garota de seus sonhos. Aqui também, é apresentado Bob, 

que é traduzido de forma contrária aos príncipes encantados dos contos de fadas 

tradicionais: Bob não é bonito, não é rico, e no desenvolver do filme, se torna 

perceptível que ele também não é muito valente, sendo Maria da Graça, aquela que vive 

salvando Bob de várias confusões. 

 
Bob com o tênis de Maria, que representa o sapatinho de vidro 

O encontro acontece quando Maria da Graça chega à casa de sua tia malvada e 

conhece os filhos dela. Neste momento, a madrasta original do conto da Cinderela e 

suas duas filhas, são traduzidas na forma de uma tia louca, a tia Zuleica, e um casal de 

primos, a invejosa Lidinha e Mauricinho, que, de certa forma, passa a assediar Maria. E 

é neste momento que Maria da Graça começa a ser explorada pelos parentes malvados. 

 
Maria assume o papel de Cinderela, e é feita de empregada pela tia e primos 
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Além da madrasta e suas filhas, outros personagens ganham novas abordagens no 

filme. Em Lua de Cristal, não há a presença de uma fada madrinha que age em defesa e 

auxílio de Maria da Graça através de magia. A figura da fada madrinha é representada 

por Duda, sua amiga que mora no prédio de sua tia, o professor Uirapuru, que lhe dá 

aulas de canto e as suas colegas de aulas de canto, que em grupo, ajudarão Maria da 

Graça a lutar por seus ideais e conquistar seus objetivos. O Sr. Bartolomeu, dono da 

lanchonete, também é, de certa forma, uma presença no filme que ajuda Maria a 

conquistar seus ideais, podendo ser encaixado nessa noção de fada madrinha que é 

usada no conto de Perrault.  

No filme, a presença do fantástico não age diretamente na trama: o filme busca 

por representar a história da Gata Borralheira dentro de um cenário mais realista, 

evitando que as coisas se resolvam e aconteçam por meio de mágica, evitando uma ideia 

de Deus ex-machina. Exceto, ao fim do filme, quando Bob, sai em sua moto, para 

resgatar Maria da Graça que fora raptada por Mauricinho, e ao adentrar um túnel, Bob 

encarna a figura do príncipe encantado, cavalgando um cavalo branco e vestindo trajes 

com capa, que remetem a um clássico príncipe medieval dos contos de fada.  

 
Bob antes de entrar no túnel. 

 

 
Bob após entrar no túnel. 
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Durante o filme, a noção de fantástico e magia presente nos contos de fadas e na 

Gata Borralheira, se faz presente nos sonhos de Maria da Graça. Durante o filme, Maria 

tem vários sonhos em que está em um campo florido, remetendo a uma floresta 

encantada, onde há a presença de um príncipe encantado (Bob), e cercada de fadas que 

ganham vida na imagem de seus amigos da escola de canto. 

 
Maria em seus sonhos, numa floresta encantada. 

 

A conquista no filme acontece após uma briga causada na lanchonete onde Maria 

trabalha, causada por seus primos, no intuito de fazer com que ela perca seu dinheiro 

para as aulas de canto, tendo que cobrir o prejuízo causado por eles. Após isso, 

Mauricinho sequestra Maria que é salva por Bob, onde ele assume a figura de príncipe 

encantado, e salva Maria, que acaba afogando, mas é trazida de volta com um beijo de 

seu príncipe.  

 
Maria acorda com o beijo do príncipe. 

 

E então, assim como na história de Perrault, onde Cinderela perdoa a madrasta e 

suas filhas, Maria consegue se tornar uma cantora, cantando em uma festa que marca a 

celebração, contando com a presença de suas fadas madrinhas durante a trama, Bob, um 

grande público e, então, seus primos malvados e sua tia, que acabam sendo perdoados. 
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Ao fim da festa, Maria e Bob se reencontram, e em última cena, vestidos como príncipe 

e princesa, terminam felizes para sempre. 

 

 
Maria e Bob terminam felizes para sempre 

 

 

Conclusão 

 

 Este artigo buscou, através da tradução intersemiótica, analisar como os 

elementos presentes nos contos de fadas, e principalmente do conto A Gata Borralheira 

de Charles Perrault, contribuíram para a realização do filme infantil Lua de Cristal. 

Além disso, buscou-se mostrar a atemporalidade do conto de Perrault que ultrapassou 

gerações e não só até á época de Lua de Cristal, mas até os dias de hoje, continua 

recebendo diversas novas versões.  

Essa atemporalidade presente em A Gata Borralheira, também pode ser vista em 

outros contos de fadas que também seguem sendo frequentemente adaptados, 

continuando a fazer parte da formação de diversas crianças, por conter mensagens 

positivas e que estimulam valores que nunca ficam ultrapassados, oferecendo 

argumento para que suas histórias continuem sendo adaptadas e ganhando diferentes 

roupagens. 

É notável também que Lua de Cristal, casa bem com a mensagem que a 

apresentadora Xuxa sempre buscou passar em seus programas e trabalhos, que com 

empenho, humildade e garra é possível realizar os seus ideais, e assim como nos contos 

de fadas, realizar possíveis sonhos.  
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“AGUAPÉ” DE BELCHIOR E FOGO MORTO  DE JOSÉ LINS DO REGO 

 

Francisco Antonio Ferreira Tito Damazo (UNITOLEDO) 

Resumo: Valendo-nos do conceito de interdiscurso, especialmente o apresentado pelo linguista 

José Luiz Fiorin em sua obra Introdução ao pensamento de Bakhitin (2006), propomo-nos a 

demonstrar uma possível relação interdiscursiva entre as duas obras supracitadas no título. Para 

isso, analisamos suscintamente cada uma delas apresentando o modo como se percebe estabelecer 

entre ambas esse processo dialógico.     

Palavra-chave: “Aguapé”; Belchior; Fogo morto; José Lins do Rego; dialogização.  

 

Em 1980, Belchior lançou Objeto direto. O disco teve discretíssima projeção. 

Provavelmente por se tratar de “produto” de baixa massificação, o que levou o mercado 

logo a se desinteressar dele.  Notoriamente, duas de suas canções ganharam popularidade, 

por isso, certamente, sendo regravadas por ele mesmo em outros trabalhos e por alguns 

outros cantores e cantoras, são elas “Mucuripe” e “Ypê”.  

 A verdade é que, considerando o conjunto de discos gravados por Belchior, este 

ficou esquecido e a canção “Aguapé”, dele constante e objeto deste nosso trabalho, não 

foi reaproveitada por ele, tampouco um ou outro intérprete interessou-se por gravá-la em 

algum de seu trabalho. 

 Não obstante isso, um olhar mais detido sobre ela perceberá que se trata de canção 

cujo trabalho líteromusical contém uma execução artística como poucas realizadas por 

Belchior. Não que os procedimentos criativos por ele empregados aqui não tenham sido 

utilizados em outras de suas composições. Pela contrário, para a elaboração desta, como 

para a grande maioria de suas canções, Belchior recorre aos seus costumeiros 

procedimentos metodológicos de criação. Todavia, algumas peculiares especificidades 

próprias de “Aguapé” que pretendemos aqui demonstrar tornam-na uma das mais 

significativas preciosidades do cancioneiro desse compositor-poeta. 

 Em sua dissertação de mestrado, de Muito além de um rapaz latino-americano 

vindo do interior: investimentos interdiscursivos das canções de Belchior (2007), Josely 

Teixeira Carlos estuda o cancioneiro de Belchior sob a perspectiva da intertextualidade e 

do interdiscurso, defendendo o ponto de vista de que este é o procedimento metodológico 

fundamental da criação musical do compositor. Para ela, valendo-se dos vários recursos 

linguísticos decorrentes desses procedimentos de linguagem, Belchior constrói 

praticamente toda sua obra musical. E em seu trabalho demonstra isso de forma 

exaustivamente convincente. Ora, ao analisarmos a canção “Aguapé” percebemos que 

esse procedimento de linguagem da criação belchioriana aí se verifica.  
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 Assim é que, para o desenvolvimento deste trabalho, nos valemos, não só, mas 

essencialmente, dos recursos teóricos da intertextualidade e da interdiscursividade. E do 

cipoal de matéria existente a respeito desse assunto, ficamos com a apresentada por José 

Luiz Fiorin em seu livro Introdução ao pensamento de Bakhtin (2006). 

 Nessa obra, Fiorin dedica-se a explicitar sua interpretação essencialmente das 

principais teorias sobre a linguagem, o discurso e a literatura desenvolvidos por Mikhail 

Bakhtin, talvez o mais estudado dos pensadores de arte e cultura nas últimas décadas do 

século XX.  

No capítulo 2, Fiorin se dedica a discutir a muito debatida questão do 

“dialogismo” bakhitiniano. Para ele, à luz do conceito que lhe é atribuído por Bakhtin, o 

dialogismo é a base do funcionamento da linguagem. Um enunciado se realiza a partir de 

outro e neles, implícito ou explícito, direta ou indiretamente estão pressupostos outros. É, 

pois, por essa orientação dialógica que se estabelece um discurso (Fiorin, 2006).   

 Fiorin apresenta o conceito de dialogismo sob três aspectos. O primeiro está 

justamente no fato de que enunciados constituem-se em função de outros: 

Um enunciado se constitui em relação aos enunciados que o precedem 

e que o sucedem na cadeia de comunicação. Com efeito, um enunciado 

solicita uma resposta que ainda não existe. Ele espera sempre uma 

compreensão responsiva ativa, constrói-se para uma resposta, seja ela 

uma concordância ou uma refutação. 

Nesse sentido, não se pode dizer que haja dois tipos de dialogismo: 

entre enunciados e entre o locutor e seu interlocutor. Na verdade, o 

interlocutor é sempre uma resposta, um enunciado e, por isso, todo 

dialogismo são relações entre enunciados. (FIORIN, 2006, p. 32) 

 Se no primeiro caso a realização do dialogismo não é palpável, no segundo ela 

está manifesta, visível, “ele é o modo de funcionamento real da linguagem, é o próprio 

modo de constituição do enunciado. ” (FIORIN, 2006, p.33). E nesse caso, seu 

funcionamento se dá de duas a maneiras. Na primeira, o discurso citado é claramente 

distinto do que o cita. Denomina-o de “discurso objetivado” e apresenta suas mais comuns 

formas de procedimentos, como os discursos direto e indireto, as aspas e a negação. Na 

segunda, a dialogização é interna, não havendo clara distinção entre o enunciado citado e 

o do que o cita. Denomina-o “discurso bivocal”. Dá como exemplos a paródia, o discurso 

indireto livre, a polêmica clara ou velada, e a estilização. 

Já no que denomina “terceiro conceito de dialogismo”, Fiorin situa a condição de 

subjetividade estabelecida no enunciado. Entende que o sujeito do discurso não é um 

“assujeitado às estruturas sociais de que faz parte, mas que sua autonomia não é absoluta 
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em relação à sociedade. A consciência se constrói na sociedade e nesta age, portanto, 

numa interação constante, se inter-relacionam num processo de construção contínuo e 

inacabado: 

A consciência constrói-se na comunicação social, ou seja, na sociedade, 

na História. Por isso, os conteúdos que a formam e a manifestam são 

semióticos. (...) A apreensão do mundo é sempre situada 

historicamente, porque o sujeito está sempre em relação com outro(s). 

O sujeito vai constituindo-se discursivamente, apreendendo as vozes 

sociais que constituem a realidade em que está imerso, e, ao mesmo 

tem, suas inter-relações dialógicas. Como a realidade é heterogênea, o 

sujeito não absorve apenas uma voz social, mas várias, que estão em 

relações diversas entre si. Portanto, o sujeito é constitutivamente 

dialógico. Seu mundo interior é constituído de diferentes vozes em 

relações de concordância ou discordância. Além disso, como está 

sempre em relação com o outro, o mundo exterior não está nunca 

acabado, fechado, mas em constante vir a ser. (FIORIN, 2006, p. 55) 

 É quando estabelece o que considera o segundo conceito de dialogismo que Fiorin 

vai tratar da questão da intertextualidade. Diz que essa terminologia não está em Bakhtin, 

mas é criada por Júlia Kristeva ao apresentar Bakhtin na revista francesa Critique em 

1967. Ele diz discordar do uso do termo, porque entende que o filósofo russo distingue 

texto de enunciado. Este “é uma posição assumida pelo enunciador, é um sentido”, já o 

“texto é a manifestação do enunciado, é uma realidade imediata, dotada da materialidade 

de um conjunto de signos. O enunciado é da ordem do sentido, o texto do domínio da 

manifestação”. (FIORIN, 2006, p. 52). Daí que, para ele, a intertextualidade é um tipo de 

dialogismo. Trata-se do encontro de dois textos independentes entre si. Portanto, Fiorin 

entende que, nesses casos, há que distinguir o que é intertextualidade do que é 

interdiscursividade: 

Se há uma distinção entre discurso e texto, poderíamos dizer que há 

relações dialógicas entre enunciados e entre textos. Assim, devem-se 

chamar intertextualidade apenas as relações dialógicas materializadas 

em textos. Isso pressupõe que toda intertextualidade implica a 

existência de uma interdiscursividade (relações entre enunciados), mas 

nem toda interdiscursividade implica uma intertextualidade.  

“Aguapé” 

Isto posto e tendo como suporte teórico esta posição de Forin, tornamos à canção 

“Aguapé”, da qual depreendemos uma relação de interdiscursividade com o romance 
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Fogo morto de José Lins do Rego. Ao analisarmos a canção, percebemos que sua 

composição se realiza de conformidade com a concepção de dialogismo bakhtiniano 

estabelecida pelo linguista. 

 Observarmos, então, que, na materialidade composicional da canção, o recurso 

utilizado é um mecanismo de dialogização que Fiorin designa de “discurso objetivado”, 

“em que o discurso alheio é abertamente citado e nitidamente separado do discurso 

citante”. (FIORIN, p. 33). Assim, passemos a um comentário analítico da letra.  

Aguapé 

(epígrafe de Castro Alves) 

 

Capineiro de meu pai 

Não me cortes meus cabelos 

Minha mãe me penteou 

Minha madrasta me enterrou 

Pelo figo da figueira 

Que o passarim beliscou 

 

Companheiro que passas pela estrada 

Seguindo pelo rumo do sertão 

Quando vires a cruz (a casa) abandonada 

Deixa-a em paz dormir na solidão 

 

Que vale o ramo do alecrim cheiroso 

Que lhe atiras nos braços (no seio) ao passar? 

Vais espantar o bando buliçoso 

Das borboletas, (mariposas) que lá vão pousar 

                                        Castro Alves/Os escravos 

 

Esta casa não tem lá fora 

a casa não tem lá dentro 

três cadeiras de madeira 

uma sala, a mesa ao centro. 

Rio aberto, barco solto, 

pau-d'arco florindo à porta 

sob o qual, ainda há pouco, 

eu enterrei a filha morta. 

(Aqui os mortos são bons 

 pois não atrapalham nada. 

Pois não comem o pão dos vivos 

Nem ocupam lugar na estrada 

Pois não comem o pão dos vivos 

Nem ocupam lugar na estrada.) 

 

A velha sentada (o ruído da renda) 

A menina sentada (roendo a merenda,) 

Nada, nada, nada, nada 

aqui não acontece nada, não. 

Nada, nada, nada, nada 

ABSOLUTAMENTE  
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                            nada. 

 

E o aguapé, lá na lagoa, 

sobre a água nada. 

E deixa a borda da canoa 

perfumada: 

é a chaminé à toa 

De uma fábrica, montada sob a água 

 que fabrica este ar puro da alvorada. (WEA DISCOS LTDA, 1980) 

A transcrição da letra feita acima está exatamente como consta do encarte de letras 

que acompanha o álbum. A mesma, na interpretação da canção, é cantada por Belchior e 

Fagner integralmente, do começo ao fim. No entanto, a primeira estrofe é a parte cantada 

da “Estória da Figueira”, constante do álbum/fascículo Brincadeiras de Roda, Estórias e 

Canções de Ninar (s/d), a qual integra o folclore bahiano. As duas subsequentes são as 

duas primeiras estrofes do poema “A cruz da estrada” da obra Os escravos de Castro 

Alves.  

Embora imediatamente ao título seja declarada a existência de uma epígrafe: “ 

(epígrafe de Castro Alves) ”, a canção é interpretada com os dois textos – o da “Estória 

da Figueira” e as duas estrofes iniciais de “A cruz da estrada” – como partes integrantes 

da letra.   

Em relação ao texto da primeira estrofe, que é apropriado integramente, não há 

nenhum tipo de marcação, ou seja, não vem entre aspas, nem em qualquer forma de 

citação. Sua melodia é mantida, a letra, todavia, recebe a seguinte mudança: no 1º verso, 

“Jardineiro” é substituído por “Capineiro”; no 5º verso, “Que o passarinho comeu” é 

substituída por “que o passarim beliscou”, e a canção de Belchior não se utiliza do último 

verso: “Xô passarinho, da figueira de meu pai. ”  Nas duas estrofes do poema de Castro 

Alves, que, apesar de citadas como epígrafe, são partes do todo da letra, são observadas 

mudanças lexicais da seguinte ordem: “Caminheiro” é substituído por “Companheiro” no 

1º verso; “cruz”, por “casa” no 3º; no 6º, “nos braços por “no seio”; no 8º, “borboletas” 

por “mariposas”. 

A canção começa a ser interpretada cantando a parte musical da “Estória da 

Figueira” em sua mesma melodia, porém destituída da melancolia com que é interpretada 

no original. Ganha um tom incisivo, nada lamentoso. Já o texto de Castro Alves, que vem 

em seguida, passa a ser interpretado na melodia com que toda a letra propriamente dita é 

cantada.  

Esta se constrói em três estrofes visivelmente trabalhadas numa intencionada 

perspectiva poemática. Em estrofes e versos de algumas medidas (predominantemente 
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curtos: redondilhas menores e maiores), com rimas (internas e externas) tanto soantes 

quanto toantes; com paronomásias, aliterações o enunciador elabora uma canção cujas 

significações suscitadas decorrem do desenvolvimento de temas de sentidos 

correlacionados, pois contêm em comum semas próprios de um mesmo campo semântico. 

São temas que já se enunciam pelas vozes dos dois textos alheios que, apropriados, a eles 

fazem alusão. Podemos designá-los como abandono, decadência, solidão, inanição, 

morte.  

Embora aproveitados integralmente na composição de “Aguapé” e contemplem 

os temas citados, os dois textos integram contextos diferentes entre si e diferentes do 

contexto da canção. Em “Estória da Figueira” trata-se de um caso paradigmático de lenda 

em que uma madrasta castiga sua enteada enterrando-a viva no jardim da casa. A história 

evidencia um caso de moral das fábulas clássicas com que se condena a maldade da 

ambição, pois o marido e pai da menina era um homem de posses. Mas, como sói aí 

acontecer, o bem vence o mal. O pai salva a filha e expulsa a esposa perversa. 

 As duas estrofes de “A cruz da estrada” também aludem, como aquela história, a 

um enterramento. Trata-se, porém, de outro contexto, em que a morte confere paz a um 

escravo, com o conforto da solidão que a natureza passa a lhe conceder. Aqui, num texto 

de natureza romântica, o mal, que se mantém vencedor, conquanto identificável, se faz 

difuso e sua contextualização é de ordem político-social e não particular como o da 

“Estória da Figueira”. E sua atmosfera romântica torna ainda maior o apagamento do 

“mal” com hipertrofia da valoração do “bem verdadeiro” que cabe a uma alma como 

aquela (“bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino do céu”). 

 Descendo para o que compreende a letra propriamente dita, verificamos que a 

canção descreve um cenário de espaço depauperado em completo abandono, onde a 

natureza se adensa na medida em que o homem dela desaparece. É um cenário de 

desfazimento e decadência do que antes figurara com caracteres de social.  

  Para efeito de análise do texto, podemos dividi-lo em três partes, sendo cada uma 

compreendida por cada uma das estrofes. Podemos também dizer que cada uma dessas 

partes constitui uma cena que o enunciador/cancionista descreve ao enunciatário/ouvinte.         

Na estrofe inicial, cena 1, posicionando-se como um personagem da situação 

representada, conforme demostram os dêiticos “Esta” (“Esta casa não tem lá fora”, 

primeiro verso) e “Aqui” (“Aqui os mortos são bons”, nono verso), ele figurativiza o 

estado de inércia, depauperamento e abandono a que se vê relegado o espaço demarcado.  

Trata-se de uma casa sem lá fora e sem lá dentro, o que caracteriza um espaço de ausência 
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de habitação humana. Por certo seu último reduto acabara de ser enterrado: “Pau-d’arco 

florindo à porta/ sob o qual ainda há pouco/ eu enterrei a filha morta”. (Cabe notar aqui a 

relação estabelecida com os textos citados. Ambos aludem à morte. A filha morta 

enterrada “sob o pau d’arco florido à porta carrega em si uma certa paródia em alusão à 

filha “enterrada viva” do texto “Estória da Figueira”, pois o contexto fabular desta 

contrasta com o de realismo daquele. Já com o texto de “A cruz da estrada” há uma 

ambiguidade mais acentuada, pois, se, por um lado, ao belo da natureza cabe o dom da 

paz e do descanso “verdadeiro” – (“o bando buliçoso das borboletas”, mais adiante, no 

poema: “Não precisa de ti. O gaturamo/ Geme, por ele, à tarde, no sertão. / E a juriti, do 

taquaral no ramo,/ Povoa, soluçando, a solidão.”),  e o “pau d’arco florindo à porta) – e 

nisso se tem uma paráfrase, por outro, tem-se uma paródia, pelo fato de que à 

romantização da morte, contrasta-se a explicitação da crueza social decorrente do 

contexto pressuposto da canção. Repare-se que o enunciador/cancionista substitui “cruz” 

por “casa”, “braços” por “seio”, “borboletas” (luminosidade, dia) por “mariposa” 

(escuridão, noite). 

Na segunda estrofe, cena 2, verifica-se que o enunciador/cancionista se nos remete 

a um espaço-temporal de sua memória que parece melhor traduzir a inércia da 

precariedade do cotidiano que até então ali se dava: “A velha sentada (o ruído da renda,) 

/ A menina sentada (roendo a merenda). Nada mais que isso, pois ali (“aqui”) “não 

acontece nada, não. / Nada, nada, nada, nada/ ABSOLUTAMENTE/ nada. ” Isso fica 

evidenciado com a aliteração do fonema /r/, na enfatizada reiteração do pronome 

indefinido “nada” (dez vezes) e com o emprego do advérbio “absolutamente” realçado 

em caixa alta. Também nesse sentido se faz a sublinha do final do final deste advérbio 

(“ente”) que, em enjambement, se relaciona com o pronome “nada” exatamente logo 

abaixo, remetendo para o sentido de “gente”, “pessoa”, conotando o apagamento, o 

banimento deste “ente” dali daquele espaço. 

Por fim, a terceira estrofe, cena 3, fecha a canção apresentando uma imagem final 

que completa a ideia do estado em que se encontra o espaço nela descrito. Desse modo, 

considerando a mudança de estado desse espaço que, pressupostamente, continha, ainda 

que derruída, como demonstra a cena 2, o domínio do “ente” pessoa, gente, com o 

completo desaparecimento deste, a natureza, que, também presssupostamente, antes a 

esse domínio prevalecera e, com o estabelecimento do ente pessoa, havia se subsumido, 

agora se restabelece. 

2503



 

Com a ausência do homem que a transforma, submetendo-a fatalmente a perdas, 

imprimindo-lhe modificações em função de seu assentamento, a natureza, em dado 

espaço, é que, embora não sucumba “absolutamente”, sofre reveses. Mas ela procura 

sempre estabelecer alguma forma de “convivência” com o seu invasor. Não o “expulsa”, 

pois, pura e simplesmente. Tal ato, portanto, o de expulsar, extinguir é próprio da natureza 

desse “ente” que, para sobreviver, a seu modo, a utiliza. 

Daí, obviamente, se concluir que a expulsão ou extinção do “ente” homem é 

estritamente uma ação do próprio “ente” homem, fato que está denunciado nessa parte da 

canção, ainda que com alguma dose de pressuposição e subentendimento. E, 

evidentemente, com a ausência do mesmo, a natureza vai-se recompondo por inteiro, o 

que, concomitantemente, é explicitado. 

O substantivo “aguapé”, que talvez por isso mesmo seja usado como título da 

canção e inicia esta parte conclusiva, é uma palavra chave para esse entendimento. Junto, 

ou melhor, dando-lhe suporte, está a sua hospedeira, a “água”, real agente da natureza 

que vai efetivamente reocupando progressivamente o espaço, uma vez que o mesmo está 

ABSOLUTAMENTE abandonado. E fundamental, para o processo de designação desse 

estado, é, aí, o emprego da forma verbal “nada” na terceira pessoa do presente do 

indicativo. A evidente imagem contrastante é decisiva para, em contraponto ao indefinido 

“nada” que atesta o completo vazio, demonstrar o cheio que vai se fazendo mais e mais. 

Sabe-se que “aguapé” é planta aquática que mais se alastra, quanto mais a água esteja 

estagnada.  

Ora, esse é exatamente o estado atual daquele espaço social. A água vai, 

acomodativamente, tomando-o. Forte índice de que fora um espaço social são os versos 

“perfumada/ é a chaminé à toa/ de uma fábrica montada sob a água (grifo nosso), cuja 

função de fabricar está perdida, ou melhor, assumida pela “ água/ que (por meio de seu 

“operário” “aguapé”) fabrica este ar puro da alvorada. ” Momento circunstancial em que 

o enunciador/cancionista presencia todo aquele quadro que nos traduz por estas cenas, 

como evidencia o dêitico “este” deste verso final. 

 

“Fogo morto” 

Ao lado de Graciliano Ramos, José Lins do Rego foi um dos romancistas da 

denominada “ficção nordestina” de 1930 da maior importância para a história da prosa 

literária brasileira. Em seu romance Fogo morto (1943), conquanto desenvolva uma 

história centrada num contexto regional, o problema socioeconômico evidenciado é de   
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caráter nacional, pois se trata da progressiva decadência do ciclo da cana de açúcar, o 

principal organismo da economia brasileira naquele período. E o que torna esta obra um 

primor é justamente o fato de a narrativa dar relevância ao intenso e denso drama 

psicossocial que afeta os indivíduos consigo mesmos e a sua relação e convivência com 

os outros. E, para ressaltá-lo, o narrador elege como procedimento narrativo 

predominante a onisciência seletiva múltipla. Por meio dela, vão sendo expostos os 

conflitos interiores dos principais personagens, as relações conflituosas entre si, as causas 

e consequências de seus procedimentos e ações e as implicações no contexto geral.  

O enredo se detém especialmente na obsolescência dos engenhos de açúcar que 

se tornam inviáveis com a nova técnica de processamento com o advento da usina, como 

também com as novas formas de produção em decorrência da abolição da escravatura.  

A narrativa se divide em três etapas para circunstanciar este quadro decadente com 

suas consequências. A primeira, denominada “O mestre José Amaro”, expõe as reações 

de uma classe social subalterna ante a derrocada de seus pequenos negócios, simbolizada 

no drama vivido pelo seleiro José Amaro que se vê completamente secundarizado, 

desprestigiado, relegado ao esquecimento pelos grandes do lugar, o que o martiriza 

profundamente. A segunda, “O engenho de seu Lula”, revela o implacável esboroamento 

de um engenho de açúcar que persiste em se manter tal qual, ignorando a nova e 

irreversível realidade. A terceira denomina-se “O capitão Vitorino”. A figura dessa 

personagem quixotesca, que tem relação transgressora com todas as outras representadas, 

atua de modo a ser a voz crítica contra as admitidas injustiças e violências praticadas por 

quaisquer das outras instâncias sociais de representação. Enfim, esse dramático conjunto 

inter-relacional de gente e coisas constitutivas do romance representa uma aguda 

percepção literária de um momento crítico da queda do ciclo da cana de açúcar, momento 

em que os engenhos entram em fase de “fogo morto”. 

O narrador, à medida que desenvolve cada uma dessas partes, tendo como ações 

norteadoras cada personagem central que lhes empresta o título, como dissemos, mantém 

o conjunto inter-relacionado, pois as ações e procedimentos de cada um deles implicam-

nos entre si e com o vasto universo de personagens que vivem naquele amplo espaço de 

várzea paraibana, onde proliferavam os muitos engenhos de cana de açúcar, aos quais 

estão de formas variadas interligados. 

Como o título do romance enuncia, o foco central é evidenciar o fim dos engenhos 

de açúcar e que, a sobreposição das usinas a eles traz novas formas de funcionamento 
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tecnológico, de trabalho e de comportamento. Isso irá gerar decadências e desfazimentos 

dramáticos e mesmo trágicos. Situações que dão suporte ao enredo da narrativa. 

Portanto, mestre Zé Amaro exacerbará sua relação conflituosa, vendo sua filha 

enlouquecer cada vez mais até ser levada a um manicômio, a mulher passar a 

temê-lo obsessivamente a ponto de abandoná-lo. E o conjunto de tudo isso o levará 

ao suicídio.  

O coronel Lula de Holanda, numa “atitude suicida” igualmente se isolando 

de tudo e todos, caindo num misticismo desconexo, enfim, enlouquecendo-se ( e 

como ele também a filha) de forma progressiva, num desmantelamento  

irreversível, tal qual o seu Engenho Santa Fé. O capitão Vitorino, não menos 

desregulado psicologicamente, arvorando-se de defensor da liberdade e da justiça 

indistintamente, se indispõem também com tudo e todos, agindo 

atabalhoadamente, e, consequentemente, quase sempre se expondo ao ridículo, 

sofrendo o desprezo dos grandes, a compaixão dos pequenos e o espancamento 

tanto pela força do tenente Maurício, quanto pelo bando do capitão Silvino. Enfim, 

o romance representa esse esboroamento social, também refletido na situação 

política. 

 

“Aguapé” e Fogo morto 

Afirmamos no início deste trabalho que vislumbráramos uma relação de 

interdiscurso entre os dois textos referidos. E ao tratar da teoria e método com que 

embasamos este estudo, vimos que, para Fiorin, toda intertextualidade implica a 

existência de uma interdiscursividade (relações entre enunciados), mas nem toda 

interdiscursividade implica uma intertextualidade. E no caso do interdiscurso o que nos 

leva a detectá-lo não é a relação de materialidade entre os textos, mas sim a manifestação 

de sentidos e significados que se podem perceber em um discurso na sua relação com  

outro. Estes sentidos e significados estão implícitos e não explícitos nas semelhanças da 

materialidade textual. 

Assim é, pois, o que entendemos perceber na relação entre os dois textos aqui 

trabalhados. Ao nos depararmos com “Aguapé”, dissemos, fomos remetidos a Fogo 

morto pela forte relação de similaridade que nos foi suscitada por seu conteúdo. A 

situação de inércia, depauperamento e decomposição, logo de morte, desamparo e solidão 

entrevista na canção evoca situações semelhantes depreendidas na obra. 
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A canção, não obstante lírico-poética, narra uma história em que o 

enunciador/cancionista estabelece como grande protagonista o espaço situado 

decomposto, inserindo-se nele como um personagem que a tudo observa e descreve. Dada 

a natureza “poética” da canção, ela não se nos apresenta de maneira clara, objetiva, e sim 

de forma mais subjetiva, ambígua, mas os sentidos e significados que apontamos estão 

indiciados no conjunto da estruturação de sua linguagem, conforme pudemos demonstrar 

na leitura-analítica de sua letra. 

Ora, o que aí depreendemos do seu todo de sentido pode ser, de alguma forma, 

igualmente depreendido de Fogo morto. Há uma reproposição de fatores de significações 

próximas, muito embora decorrentes de situações não exatamente semelhantes, mas que 

demandam para um campo semântico em comum, no qual se podem observar aqueles 

sentidos temáticos que os afinam.  

Fogo morto traduz um universo contextual mais amplo em que são envolvidas 

questões múltiplas, mas inter-relacionadas por problema que diz respeito ao todo social, 

em que o recorte mais individualizado, subjetivado entrevisto em “Aguapé” pode ser 

reconhecido. Conquanto não consiga esconder sua propensão pelos “subjugados”, o 

narrador, como faz com os “maiores”, não se omite de expor as fraquezas desses 

personagens “oprimidos” pela força daqueles mais “fortes”. E do “embate desigual de 

forças” vai resultando a decomposição geral em que a grande maioria está envolvida. A 

solidão, o orgulho demolidor e a bruteza sucumbem os opostos José Amaro, seleiro, que 

se suicida, e Lula de Holanda, que enlouque e cujo engenho está de “fogo morto”: “ – E 

Santa Fé quando bota, Passarinho? “ – Capitão, não bota mais, está de fogo morto. ” 

(Rêgo, 1970, p. 290). 

Assim é que “as chaminés dos engenhos de açúcar com sua economia e modo de 

produção vão, dada sua inoperância, “fazendo água” e com elas, sob a paisagem da várzea 

canavieira, seus “filhos mortos”. Ali, daquilo tudo, não restará mais “nada, nada”, tal 

como diz a canção, “nada, nada, absolutamente, nada. ”   
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INTER-RELAÇÕES ENTRE LITERATURA, RELIGIOSIDADE 
AFRO-BRASILEIRA E A PERFORMANCE DE MARIA BETHÂNIA 

 
Isley Borges da Silva Junior (UFU)  1

 

Resumo: Em sua performance rapsódica, a intérprete Maria Bethânia canta acerca de muitos             
lugares sagrados para as religiões afro-brasileiras. A performance rapsódica seria aquela que se             
caracteriza pela construção teatral e por uma dramaturgia pensada a partir de fragmentos e              
textos literários. A performance da intérprete configurar-se-ia como uma ponte entre o ofício             
dos rapsodos antigos e o teatro contemporâneo, o que geraria um alto grau de poeticidade e uma                 
pulsão rapsódica, sintetizadas por fragmentações e “costuras” que formariam tramas de uma            
dramaturgia intertextual que transita entre a literatura canônica e a oralidade. “Costuras” estas             
que colocam em evidência uma espacialidade sagrada intrinsecamente brasileira: o mar, as            
matas, o rio, o terreiro, as cachoeiras, as pedreiras, os quintais, que se associam com as                
divindades (orixás) do candomblé. 
 
Palavras-chave: Maria Bethânia; espaço sagrado; religiões afro-brasileiras; performance;  
 

Considerações Iniciais 

 

Em sua performance rapsódica, a intérprete Maria Bethânia canta acerca de           

muitos lugares sagrados para as religiões de matriz afro-brasileira. Sobre o conceito de             

performance rapsódica, Renato Fiorin Junior (2016) a compreende como aquela que           

caracteriza-se pela construção teatral e por uma dramaturgia pensada a partir de            

fragmentos e textos literários. A performance da intérprete, para o autor, configura-se            

como uma ponte entre o ofício dos rapsodos antigos e o teatro contemporâneo, o que               

geraria um alto grau de poeticidade e uma pulsão rapsódica, sintetizadas por            

fragmentações e “costuras” que formariam tramas de uma dramaturgia intertextual que           

transita entre a literatura canônica e a oralidade.  

“Costuras” estas que colocam em evidência uma espacialidade sagrada         

intrinsecamente brasileira: o mar, as matas, o rio, o terreiro, as cachoeiras, as pedreiras,              

os quintais. Explicação para isso pode ser o forte vínculo da intérprete com o              

candomblé, religião afro-brasileira que incorpora em seu panteão de deuses os orixás,            

1 Jornalista e doutorando em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários              
(PPLET) do Instituto de Letras e Linguística (ILEEL) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).              
Membro do Grupo de Pesquisas em Mídia, Literatura e Outras Artes (GPLMA/CNPq). Este trabalho parte               
do projeto de tese de doutorado orientado pelo Prof. Dr. Leonardo Francisco Soares. E-mail:              
isleyborges@hotmail.com. 
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representativos das forças da natureza, de diversas nações africanas. Vale lembrar que a             

relação proposta aqui entre a performance rapsódica de Bethânia e a espacialidade            

sagrada do candomblé não foi pensada a partir de uma possibilidade, mas de uma              

realidade vivida, já que a intérprete foi iniciada para a orixá Oyá no terreiro de Mãe                

Menininha do Gantois , na década de 1970, em Salvador.  

O mar, de Yemonja; as matas, guardadas por Odé; os rios e as cachoeiras, da               

rainha das águas doces Oxum; o terreiro, com as portas guardadas pela fortaleza de              

Exus; as pedreiras, que concentram as forças de Xangô:o repertório da baiana, é nítido,              

diz com propriedade do lugar sacro. A nossa problemática neste ensejo, cabe dizer             

inicialmente, é compreender a performance de Maria Bethânia tendo em vista a sua             

pulsão literária e a sua conexão com a espacialidade sagrada afro-brasileira. 

A trajetória da artista reflete e constrói de modo literário a cultura brasileira,             

miscigenada e plural, assim como, especialmente, a realidade regional da Bahia, seu            

estado de origem, que recepcionou uma diversidade de nações africanas em tempos            

opressores de escravidão, sobretudo os Yorubás, vindos do sudoeste da Nigéria que, a             

partir de um processo de territorialização (origem africana) desterritorialização (ruptura          

com a África) e reterritorialização (reestabelecimento no Brasil) , influenciaram a          2

cultura brasileira através de sua oralidade refletida pelas cantigas, danças, culinária e            

religiosidade. O panteão de deuses e deusas deste povo é amplamente citado e louvado              

nas canções interpretadas por Bethânia.  

O estabelecimento de inter-relações entre a cultura afro-brasileira (espacialidade         

sagrada do candomblé), a performance de Maria Bethânia (“costura” de textos poéticos,            

literários e musicais que resulta em uma dramaturgia intertextual) e os Estudos            

Literários (área do conhecimento científico que, nos últimos anos, volta-se para a            

trajetória de Bethânia) configura esta comunicação como multidisciplinar, já que coloca           

em diálogo grandes conceitos como a cultura, a religiosidade, a arte e o espaço (literário               

e sagrado). 

 

 

2 Sobre os conceitos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, ver Haesbaert (2004). 
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Cultura e religiosidade: modos de ação do indivíduo sobre o espaço 

 

É no espaço que tece-se a cultura, teia de significados e significantes, um conjunto              

de sistemas simbólicos, uma espécie de “liga” entre indivíduo e sociedade, contingência            

e estrutura, homem e natureza. Como explica Campomori (2008, p. 78-79), “a cultura é              

a própria identidade nascida na história, que ao mesmo tempo nos singulariza e nos              

torna eternos. É índice e reconhecimento da diversidade. É o terreno privilegiado da             

criação, da transgressão, do diálogo, da crítica, do conflito, da diferença e do             

entendimento”. 

Muitas vezes, cultura pode ser tratada como um conceito difuso e contraditório.            

Mesmo reconhecendo as mais diferentes acepções acerca da cultura, faz-se necessário           

destacar o que a maioria dos estudiosos afirmam: mesmo que silenciosamente, muitas            

definições do termo convergem-se, como conta Porto (2011, p. 97) – a partir da análise               

de Olinto (2008) -, “na ideia de ela exercer a dupla função de orientadora e de tradutora                 

de processos comunicativos que se materializam em diversos sistemas simbólicos, em           

convicções e valores, responsáveis tanto pela manutenção e reprodução de sistemas           

sociais quanto pela sua constante transformação”. 

Bauman (2012) defende as manifestações culturais como elemento fundamental         

da práxis humana, pois através de sua atitude livre e criativa apresenta-se como             

oposição ao adestramento e comando tecnicista do mundo moderno. O autor acredita            

que a cultura é capaz, porque é criativa, empoderadora, fértil, de levar o mundo em               

direção a uma socialização fraternal. A proposta, vale dizer, é que não compreendamos             

a cultura apenas como conceito (formulações acadêmicas) e estrutura (produção          

simbólica das relações sociais), mas como práxis, artefato que permite-nos olhar para a             

cultura como modo de ação dos indivíduos sobre/para a sociedade. 

A relação entre cultura e religião, certamente, é mais que próxima. Um fenômeno             

religioso, porque produzido socialmente, por inúmeros atores sociais, apresenta-se como          

espelho da cultura de um tempo. Tal fenômeno e a sua constituição/construção é, ao              

mesmo tempo, significativamente influenciado pela História, Política, Filosofia (modo         

de pensar), Economia, Artes, dentre outros fatores, de uma época. Portanto, é preciso             
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compreender cultura e religião como dois elementos em profunda relação de troca: a             

cultura abastece normativa e axiologicamente a religião e vice-versa. 

Discute-se, etimologicamente, se religião originou-se do latim religio,        

significando louvor e reverência aos deuses ou de religare , querendo dizer religação.            

Religação dos homens com os deuses e entre si mesmos. Sendo sinônimo de louvor aos               

deuses ou de conexão entre o divino e os homens, religiões e religiosidades desde que               

emergem no mundo servem para tudo, como afirma Karnal (2014). E é justamente             

porque a tudo servem que merecem ser compreendidas, elas e a produção que fazem do               

espaço para torná-lo sagrado. A religião serviu, por exemplo, para a instauração, por             

causa da reforma protestante, de uma reforma agrária na Alemanha do século XVI,             

conduzida por Thomas Müntzer e chamada de Revolta Camponesa; serviu para           

justificar milhares de mortes nas Cruzadas; serviu para disseminar o discurso pacifista            

franciscano, de atenção e cuidado com os pobres, fracos e animais. Diz-se, então, que a               

religião é um campo polissêmico, ou seja, que abriga os mais diversos sentidos. 

Nesta comunicação, especialmente, estamos tratando de uma cultura e de uma           

religiosidade afro-brasileira, ou seja, daquela identidade cultural arquitetada a partir das           

interações simbólicas, éticas e estéticas de África e Brasil, que ocorreram por causa dos              

processos colonizadores.  

Maria Bethânia, objetivando a estampar em sua performance a espacialidade do           

sagrado afro-brasileiro, acaba por formular, também, uma espacialidade literária sobre a           

temática. Então, tendo em vista a afinidade entre cultura e religiosidade, o conceito de              

espaço desponta: seja relacionado aos Estudos Literários (espaço literário) ou à           

religiosidade afro-brasileira (espaço sagrado). 

 

O “espaço” no centro do debate: espaço literário e espaço sagrado 

 

Gaston Bachelard (1993, p. 20), em obra intitulada “A poética do espaço”, propõe             

uma fenomenologia da imaginação a partir do espaço, ou seja, fazer do espaço “um              

instrumento de análise para a alma humana”. Em outros termos, significa dizer que, para              

o autor, quando se lê um texto literário ou se compreende um fenômeno literário a               
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imagem que se constrói a partir dele possui sentido em si mesma, no momento presente               

e de maneiras distintas em cada leitor que se torna, em certa medida, autor. Em sua obra                 

optou por analisar imagens de espaços íntimos, “as imagens do espaço feliz”,            

responsáveis por desencadear sentimentos e lembranças. Em nossa comunicação,         

analisaremos, a partir do olhar para uma canção interpretada por Bethânia, as            

representações desencadeadas a partir da sacralidade afro-brasileira, portanto, “as         

imagens do espaço sagrado”. Enquanto Bachelard preocupa-se com o espaço da casa, do             

quarto, do porão, do sótão, a nossa preocupação será com espaços menos privados mas,              

talvez, não menos íntimos: aqueles que são sagrados para a religiosidade afro-brasileira. 

A espacialidade da religiosidade afro-brasileira, convém dizer, emerge das         

imagens despertadas a partir desta cultura, o que coloca os termos cultura e espaço em               

intrínseca afinidade. Como explica Luiz Alberto Brandão (2005, p. 84) em “Cultura e             

espaço na Teoria da Literatura”: 

 
Apesar da dificuldade de se circunscrever a diversidade de concepções          
vinculáveis a ambos, cultura e espaço podem ser pensados,         
conjuntamente, a partir de duas perspectivas elementares. Segundo a         
primeira perspectiva, os termos designam algo que possui, em si, uma           
realidade, descrevem circunstâncias ou eventos concretos. Há, pois,        
uma qualidade empírica naquilo a que se referem. Conforme a          
segunda vertente, designam abstrações, mesmo que estas se ancorem         
em dados palpáveis. Referem-se a sistemas de convenções, valores,         
formas de atribuição de sentido. Ganha destaque a natureza conceitual          
da operação designativa que efetuam. Assim, para se abordar o termo           
espaço, é preciso levar em conta, por um lado, as diferentes           
manifestações do que se entende por percepção espacial, as quais          
incluem tanto os sentidos do corpo humano quanto os sistemas          
tecnológicos, rudimentares ou complexos, de observação, mensuração       
e representação da realidade física. Por outro lado, deve-se considerar          
o espaço como conceito, construto mental utilizado na produção do          
conhecimento humano, seja de natureza científica, filosófica ou        
artística. 

 

No que se refere à relação entre espaço e religião, faz-se necessário            

compreendermos as religiões por meio da relação de suas variadas dinâmicas exercidas            

em um dado espaço, que torna-se sagrado a partir do uso que dele se faz. Faz-se                

necessário, ainda, examinar de que maneira a vivência de sentir e ver o sagrado              
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relaciona-se com a sociedade e com o espaço. Como explica Maurice Merleau-Ponty            

(1993, p. 258), “no lugar de pensarmos o espaço como uma espécie de éter, onde todas                

as coisas estariam imersas, devemos concebê-lo como o poder universal de suas            

conexões”. Nas palavras de Clifford Geertz (1989, p. 4), a partir de uma leitura de Max                

Weber, “o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu,               

assumindo a cultura como sendo parte dessas teias e a sua análise; portanto, não como               

uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à             

procura de significados”. A partir de uma concepção clássica e mais generalizada da             

conceituação do que seja o espaço sagrado, a geógrafa da religião Zeny Rosendahl             

(1996, p .81) afirma que trata-se de:  

(...) um campo de forças e de valores que eleva o homem religioso             
acima de si mesmo, que o transporta para o meio distinto daquele no             
qual transcorre sua existência. Produção cultural, o espaço sagrado é o           
resultado de uma manifestação do sagrado, revelada por uma         
hierofania espacialmente definida. 

Em contraposição, para a autora, o espaço profano,  

 constitui-se naquele espaço ao “redor” do espaço sagrado. Em relação          
ao espaço profano, aplicam-se as interdições aos objetos e coisas que           
estão vinculadas ao sagrado, numa realidade diferenciada da realidade         
sagrada (...) O comércio e o lazer, nas hierópolis estão nos espaços            
profanos. 

Anderson Portuguez (2015, p. 31), entretanto, afirma que nas religiões          

afro-brasileiras essa delimitação entre espaço sagrado e espaço profano não é nada            

nítida, já que a espacialidade dessas religiões seria diversa e fluida. Em suas palavras, 

(...) ocasionalmente o sagrado transborda seus conteúdos das áreas         
delimitadas para sua materialização, e espalha-se pelo espaço profano,         
permitindo práticas religiosas onde comumente não se as veria. Em          
outras palavras, a nosso ver, os limites territoriais do sagrado e do            
profano não são sempre definidos por fronteiras euclidianas. Ao         
contrário, cada vez mais as fronteiras se tornam porosas, as          
territorialidades se entrecruzam e o sagrado se desenclausura de seu          
próprio território. 

Ainda sobre a fluidez e diversificação dos espaços sagrados das religiões           

afro-brasileiras, o autor explica que qualquer espaço – quando relacionado a algum            

2514



 
 
ritual a um orixá ou a uma divindade – pode transmutar-se de espaço profano para               

espaço sagrado:  

 No caso das religiões de base tradicional, pautadas nas interpretações          
da natureza por meio de mitos e na oralidade como principal forma de             
transmissão cultural, nem sempre haverá uma divisão tão clara entre          
espaço sagrado e espaço profano, pois muitas vezes essas duas          
possibilidades se sobrepõem. Os terreiros de Candomblé e/ou        
Umbanda, por exemplo, constituem espaços dotados de elevada        
sacralidade para os adeptos dessas religiões, mas a rua da cidade, em            
primeira análise, é considerada como profana até que um umbandista          
ou iniciado do Candomblé se dirige até a encruzilhada para cumprir           
um ritual (ebó) e ali ofertar um presente para Exu. Neste momento o             
que era profano passa a ser local de adoração e, portanto, recebe parte             
do conteúdo sagrado, ainda que momentaneamente (...) Para as         
comunidades de axé, são sagrados: os terreiros, as encruzilhadas, as          
estradas de terra, as porteiras de fazendas, as portas de cemitérios (e            
eles em si), as matas, as praias, os rios, as cachoeiras, o bambuzal e              
todos os demais locais onde um determinado Orixá pode vir receber           
suas oferendas. 

Ele cita como espaços sagrados para as comunidades de axé as matas, as praias, os               

rios, as cachoeiras, o bambuzal. Muitos desses citados, representados na obra de            

Bethânia.  

 

“Memória das Águas”: a água, os rios e o mar como espacialidades sagradas e              
poéticas na performance de Bethânia 

 

A água é um elemento fundamental para as religiões afro-brasileiras. Nas casas de             

candomblé, é comum encontrar em suas entradas potes de barro com água purificada             

para se “despachar” antes de se adentrar, passando o copo cheio nos braços e na cabeça,                

a fim de “limpar” as energias negativas. É também utilizada em inúmeros ritos que              

compõem o culto aos orixás, sejam eles associados à iniciação, à hierarquia, à morte ou               

ao cotidiano do terreiro.  

Muitos orixás, vale contar, possuem os seus cultos diretamente relacionados à           

água: Oxum (divindade representativa da água doce e da maternidade), Nanã (orixá            

relacionada à água parada, cujo assentamento de faz em um poço), Iemanjá (divindade             
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representativa das águas doces e salgadas, ligada ao movimento das marés e da lua) e               

Ossain (divindade dona de todas as folhas, cujo axé é “transmitido” para o indivíduo a               

partir do banho de axé, que consiste na mistura de folhas maceradas, rezadas e cantadas               

em  uma bacia cheia de água doce), para citar alguns exemplos. 

Não por um acaso, a água é também tema muito presente na performance             

rapsódica de Maria Bethânia. A intérprete lançou dois álbuns, conjuntamente, em 2006,            

tratando dos universos das águas doces (“Pirata”) e das águas salgadas (“Memórias do             

Mar”). Os dois discos inauguraram o selo “Quitanda” da gravadora Biscoito Fino, selo             

este que reúne as produções consideradas conceituais da artista. “Pirata” é uma viagem             

pelo mundo folclórico dos rios e cachoeiras do interior do Brasil e “Mar de Sophia”               

expressa a calmaria e a intensidade das águas salgadas, misturadas com a fina poesia de               

Sophia de Mello Breyner. Os dois discos desaguaram na produção do DVD “Dentro do              

Mar Tem Rio”, nomeado a partir da ideia de mistura fluídica entre doce e salgado, rio e                 

mar.  

Nesta ocasião, dialogaremos compreensivamente sobre uma canção interpretada        

por Bethânia na qual figura uma espacialidade sagrada afro-brasileira - os rios, os             

mares: “Memória das Águas”, faixa que faz parte de “Pirata”. 

“Só na foz do rio é que se ouvem os murmúrios de todas as fontes”. É com trecho                   

de Guimarães Rosa (2001), de sua obra “Ave Palavra”, que a canção tem o seu início:                

demarcado pela literatura interiorana que desenha sertanias, própria de Rosa, e que            

estampa parte significativa da obra e performance da intérprete. A frase evidencia o             

caráter paradoxal da água, que é fluida, mais homogênea e uníssona, como se as              

“vozes” de todas as fontes, de todos os rios, pudessem ser ouvidas no seu desembocar,               

quando tudo torna-se uma coisa só. A performance bethânica, neste caso, é principiada             

pela literatura. 

“ Amores são águas doces / Paixões são águas salgadas / Queria que a vida fosse               

/ Essas águas misturadas”: Na primeira estrofe, as águas, doces e salgadas, são             

metaforicamente associadas aos sentimentos humanos de amor e paixão, enquanto o           

corpo figura como espaço (sagrado como as águas e os sentimentos) possível para a              

mistura das águas e dos sentimentos. “Eu que já fui afluente / Das águas da fantasia /                 
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Hoje molho mansamente / As margens da poesia”: a segunda estrofe humaniza o             

elemento água, indicando que a intérprete já fora afluente, ou seja, água (corpo) que flui               

em expressiva quantidade. Após ter sido afluente, agora molha calmamente ou faz            

emergir os poetas populares (margens da poesia), respeitados, citados, lidos e cantados            

por Bethânia.  

“ Cachoeira da Vitória / Timbó das pedras de seixo / Vocês são minha memória /               

Correm em mim desde o começo / Quando o Subaé subia / Beijando o Sergimirim / Um                 

amor de águas limpas / Nascia dentro de mim ”: as terceira e quarta estrofes fazem jus                

ao título da canção, “Memória das Águas”, uma vez que traça um paralelo entre a               

narrativa de vida da intérprete e as águas que a cercaram. Cachoeira da Vitória, Rio               

Subaé e Rio Sergimirim são rios que correm na cidade natal de Bethânia, Santo Amaro               

da Purificação, localizada no estado da Bahia.  

“ E foi assim pela vida / Navegando em tantas águas / Que mesmo as minhas               

feridas / Viraram ondas ou vagas / Hoje eu lembro dos meus rios / Em mim mesma                 

mergulhada / Águas que movem moinhos / Nunca são águas passadas ”: as duas últimas              

estrofes da canção metaforizam água e vida, sugerindo que viver é navegar em muitas              

águas, que as feridas deixadas por este constante navegar se transformam em ondas ou              

vagas. Evidencia, também, a relação intrínseca entre água, vida humana (já que o nosso              

corpo é composto significativamente por água) e memória, afirmando que não existem            

águas passadas quando se tem memória, quando se lembra das origens, do lugar onde se               

nasceu.  

 

Maria Bethânia, intérprete do Brasil 

 

Como espelho, os traços biográficos da história de qualquer vida servem para            

refletir a sociedade em seu tempo. Maria Bethânia Viana Telles Veloso, filha de Dona              

Canô e seu Zeca Veloso, é a caçula entre os seus sete irmãos. Seu nome foi dado por                  

Caetano Emannuel, aludindo a uma música do pernambucano Capiba, gravada por           

Nelson Gonçalves: “Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho, em sonhos              

te vejo, Maria Bethânia és tudo o que tenho”. Nascida em 18 de junho de 1946 e                 
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apelidada de Berré, vivera em sua cidade natal até 1960, quando vai a Salvador dar               

completude a seus estudos do ginásio. É neste contexto que Berré mergulha na cena              

cultural da capital e produz os seus primeiros trabalhos. 

A partir de entrevistas cedidas a Marlon Marcos (2016) para escritura de sua             

dissertação de mestrado, intitulada “Oyá-Bethânia: os mitos de um orixá nos ritos de             

uma estrela”, fica nítida a relação da cantora, desde muito cedo, com o sagrado – o que                 

pode ter influenciado na representação dos espaços sagrados da religiosidade          

afro-brasileira cantados em sua performance. Aos cinco anos fora à casa de Dazu, uma              

vidente e adepta à religião dos orixás, levada por Dona Lindaura, uma prima mais velha.               

Dazu afirmou que ela seria muito famosa, em todo o Brasil. Mais tarde, com Gal Costa,                

fora consultar os búzios, que disseram que ela seria muito famosa mundialmente, mas             

que precisava fazer uma espécie de oferenda a Yemonja. Conta-se que a intérprete não              

confiou naquele pedido, mas tivera um anel - que para ti era caro - roubado pelas águas                 

do mar baiano. 

Em fins de janeiro de 1965, Bethânia receberia o convite para substituir Nara Leão              

no show “Opinião”, em cartaz no Rio de Janeiro, montado por Zé Ketti e João do Vale,                 

em reação ao período ditatorial implementado pelo golpe civil-militar em 1964. Daí em             

diante, sua carreira deslanchou. Maria Bethânia, desde então, consagrou-se como          

importante intérprete da música popular brasileira. Dirigida por Fauzi Arap desde o            

início de suas apresentações, mesclara música com textos literários, fazendo dessa a            

marca mais bem delineada de sua carreira: a de cantar recitando, a de recitar cantando. 

A performance rapsódica construída a partir de fragmentos se faz “equilibrar-se na            

borda dos procedimentos letrados construídos no interior da cultura brasileira, para           

reafirmar a isonomia entre duas classes de linguagem poética praticadas no país – a              

escrita e a cantada” (STARLING, 2015, p. 16). Completou, em 2015, 50 anos de              

carreira abraçando e agradecendo o país inteiro. Lema dos candomblecistas e,           

consequentemente, de Bethânia: “É preciso saber pedir, merecer receber e lembrar-se de            

agradecer”. 
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“NUM DESATINO DE CONTRAVOLTAS”: UMA LEITURA SOBRE A PRESENÇA 

DA DANÇA EM “UMA ESTÓRIA DE AMOR (FESTA DE MANUELZÃO)”, DE 

JOÃO GUIMARÃES ROSA. 

 

Joelma Rezende Xavier (CEFET/MG)
1
 

 
Resumo: “Uma estória de amor (Festa de Manuelzão)” é uma das de sete novelas constituintes da 

obra Corpo de Baile, de João Guimarães Rosa, publicadas, pela primeira vez, em 1956. A novela 

ambienta-se no espaço rural de Minas Gerais e desenvolve-se a partir do mote da festa de Manuelzão, 

entre travessias de vaqueiros e de boiadas. O enredo é marcado pela oralidade, por costumes, 

pensamentos, comportamentos e por diferentes ritmos característicos do Brasil rural. É a partir da 

multiplicidade de elementos nessa narrativa, que proponho um estudo comparativo entre literatura e 

dança. Para isso, intenciono analisar a representatividade da festa como um traço mítico-memorativo e 

a presença de bailados populares como práticas sociais. Além disso, são consideradas perspectivas 

literárias, a partir da fortuna crítica de Guimarães Rosa, e noções de cultura popular e de tradição. O 

cruzamento dessas perspectivas possibilita o desenvolvimento do estudo interartes, proposto neste 

trabalho, visando a percorrer travessias entre dança e literatura na narrativa de Guimarães Rosa.  

Palavras-chave: literatura; dança; cultura popular; memória. 

 

A novela “Uma estória de amor (festa de Manuelzão)” inicia-se com as expectativas da 

personagem Manuelzão por uma festa: “Ia haver uma festa. [...] Mas para poucos moradores, 

e assim para gente de mais longe ao redor, vivente nas veredas e chapadas, seria bem uma 

festa. Na Samarra.” (ROSA, 2010, p.157-158). Como na maioria dos festejos rurais do Brasil, 

nessa festa, haveria missa, inauguração de uma pequena capela (ermida), comidas e 

movimentação de pessoas. Manuelzão, na função de capataz da fazenda, era respeitado por 

todos os visitantes e pelos demais moradores da Samarra, mas, apesar de ocupar o lugar de 

“dono da festa”, ele se inquietava, devido ao fato de nunca, em toda sua vida, ter oferecido ou 

mesmo apreciado uma festa. A personagem, ao longo do enredo da novela, incomoda-se com 

o vai e vem das pessoas e com toda a movimentação feminina nos arranjos festivos que, em 

muito, ultrapassavam suas expectativas para esse pequeno evento. Vasconcelos (1996), Lima 

(2001) e Fantini (2003) exploram perspectivas sociais relacionadas à festa e às formas de 

hierarquias e de organização do trabalho no espaço simbólico da Samarra. Partindo de leituras 

sobre a festa no contexto rural de Minas Gerais, proponho uma abordagem sobre as formas de 

representação do gesto dançado e do imaginário popular nessa novela rosiana. Para isso, viso 

a entender a forma como a festa é apresentada, inicialmente, numa perspectiva de 

contrariedade, sob a ótica de Manuelzão. Num segundo momento, proponho pensar sobre o 

                                                           
1
 Doutoranda em Teoria da Literatura/Literatura Comparada no Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Literários da FALE/UFMG. Professora do Departamento de Linguagem e Tecnologias do CEFET/MG, campus 

BH. E-mail: joelmarexavier@gmail.com.  
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caráter simbólico da festa. E, por último, discuto possibilidades de se perceber a dança no 

enredo da novela “Uma estória de amor (Festa de Manuelzão)”. 

1 - De desatinos e de festa 

Manuel Jesus Rodrigues – Manuelzão J. Roíz. Queria uma festa forte, a 

primeira missa. Agora, por dizer, certo modo, aquele lugar da Samarra se 

fundava. Mas Manuelzão menos entendia o mover-se das mulheres 

surgidas quase de repente de toda parte, muitas ele nem conhecia. [...] 

Agora as mulheres tomavam conta. (ROSA, 2010, p. 158-159; grifos meus) 

[...] A festa, uma festa! Por si, ele nunca dera uma festa. Talvez mesmo 

nunca tivesse apreciado uma festa completa. Manuelzão, em sua vida, 

nunca tinha parado, não tinha descansado os gênios, seguira um 

movimento só. Agora, ei, esperava alguma coisa. (ROSA, 2010, p. 161, 

grifos meus) 

[...] Manuelzão: sua mão grande. Sua porfia. Pois ele sempre até ali usara um 

viver sem pique nem pouso – fazendo outros sertões, comboiando 

boiadas, produzindo retiros provisórios, onde por pouquinho prazo se 

demorava – sabendo as poeiras do mundo, como se navegava. (ROSA, 

2010, p. 164, grifos meus). 

 

Manuelzão é debuxado nos traços de um “corpo sem pique nem pouso”. A personagem 

é gerada nos motes do estranhamento diante da ideia de repouso e de ócio que a festa poderia 

instaurar. Um corpo em movimento constante, mas esse movimento restringe-se ao trabalho 

na travessia das boiadas, ao trabalho duro da roça. Nos trechos da novela destacados acima, o 

campo simbólico desse trabalho constante, constrói-se a partir do emprego lexical dos 

advérbios ‘nunca’ e ‘não’, presente na descrição das ações de Manuelzão em ‘nunca parar’ e 

em ‘não descansar’. A ideia de fluxo constante nas ações dessa personagem também é 

reforçada no emprego verbal, por meio do uso de gerúndio em: ‘fazendo’, ‘comboiando’, 

‘produzindo’, ‘sabendo’. A linguagem demarcaria, nesses trechos, os traços de uma rotina 

comum, atravessada por um incessante ritmo de trabalho. 

 Por que uma festa causaria desconforto em Manuelzão? Porque ela cria a necessidade 

do ócio e abre a oportunidade de interromper o trabalho diário para que as pessoas se 

dedicassem a um momento aparentemente sem importância, já que o festejo não se associaria 

à noção de subsistência. Outro aspecto relativo às inquietações de Manuelzão diante da festa 

associa-se ao fato de esta ser uma atividade coletiva, ou seja, por escapar das zonas controle 

do capataz. Vasconcelos (1996) afirma que as tensões sentidas pelo velho capataz situam-se 

em movimentos de ruptura e de imprevisibilidade: 

Graças ao seu caráter inclusivo, a festa é uma possibilidade concreta de 

vida coletiva e, ao dar-se conta de que a festa une aquilo que as 

obrigações do cotidiano separam, Manuelzão vislumbra o caráter 

profundamente alienante do trabalho que se realiza no dia a dia. [...] 

Mistura do previsível e do imprevisível, a festa inclui atos de rotina como 

carrear água, tirar leite e reunir boiada, ao mesmo tempo em que transcende 
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o cotidiano ao introduzir um tempo de distensão que se constitui num 

“espaço estrutural para o surgimento do novo”. (VASCONCELOS, 1996, p. 

88 e 89, grifos meus). 

 

De acordo com essa autora, a festa rompe regras de um cotidiano árduo, nas labutas da 

roça, e permite a cada indivíduo criar uma dinâmica própria do evento (o elemento novo que é 

instaurado), uma vez que, na festa, é “o ritmo da música que rege os corpos” e não mais a 

rotina comum. Por isso Manuelzão inquieta-se e passa a questionar-se sobre os ritmos de 

trabalho em sua vida já envelhecida e sobre as estranhas movimentações que a festa introduz 

na Samarra: “A festa de Manuelzão põe em cena a articulação entre memória individual e a 

memória coletiva para lançar um olhar crítico sobre a vida do capataz”. (LIMA, 2001, p.88). 

Além dessa perspectiva da festa como mecanismo de ruptura e como espaço de vivência 

coletiva, podemos perceber que a festa se elabora no espaço simbólico do religioso (católico), 

no qual se efetivam rituais, como: missa, batismo, rezas, casamento, procissão e oblações dos 

devotos à santa (Nossa Senhora do Perpétuo Socorro) – sendo estas últimas consideradas por 

Manuelzão como “estúrdias alfaias” (ROSA, 2010, p.160). A inserção do elemento religioso 

na festa demarca o espaço do imaginário coletivo, presente nas crenças e na cultura popular. 

Baseando-me em Didi-Huberman (2013), entendo esse movimento como um processo de 

representação dos traços mítico-memorativos na novela de Rosa. Explico melhor: a partir das 

pathosformeln (fórmulas do páthos), instituídas por Aby Warburg
2
 nos estudos sobre arte, 

Didi-Huberman (2013) analisa a importância das emoções na representação estética. De uma 

forma geral, o elemento patético aparece no contexto religioso por meio da expressão gestual, 

resultante das pulsões de vida e morte projetadas nos mecanismos religiosos, 

independentemente de sua natureza/origem. Nesse sentido, a presença dos ritos  católicos, na 

novela de Rosa, evoca a tradição da fé cristã e traz à tona as memórias de um sagrado 

ascensional, como podemos perceber no trecho a seguir: 

Para lá, para a Capela, e parecia até que para o Céu, partia a procissão 

noturna, formada em frente da Casa, demoradamente, e subindo, ladeira 

arriba; concisos caminhavam. A lua minguava, mas todas as pessôas 

seguravam velas de sebo. Uma das filhas de Leonísia e Adelço, a menina 

mais velha, vestidinha de branco, toda francesinha, se divulgava de mais 

longe, carregava a imagem da Santa. Ia perto do padre. [...] uns 

inventavam um canto, ensinado por Chico Bràabóz, o preto da rabeca. Chico 

Bràabóz, que tinha feições finas de mouro, nariz pontudo. Ele recendia a 

aguardente, mas tinha muitas memórias: as músicas, as dansas, as cantigas. 

Os outros acompanhavam, sustendo, o coro estremecia aquela tristeza 

                                                           
2
 Aby Warburg, autor do Atlas Mnemosyne, obra em que Warburg reuniu 79 pranchas com séries de imagens a 

partir de mecanismos relacionados ao gestual das paixões, à memória patética em representações artísticas, 

produzidas em diferentes épocas e estilos. Sobre esse assunto, consultar Didi-Huberman (2013). 
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corajosa: – “... À Senhóoora do Socôôo-rrù...” –; o restante era um entoo 

sem conseguidas palavras. (ROSA, 2010, p. 186-187, grifos meus).  

 

O emprego de vocábulos e expressões como: ‘capela’, ‘para o céu’, ‘subindo ladeira 

arriba’, ‘menina vestidinha de branco que carregava a Santa e que ia perto do padre’ traçam 

uma atmosfera sagrada, uma vez que, por meio dessas palavras/expressões, construiu-se um 

conjunto imagético relacionado à ideia de movimento ascensional, além de conectado à ideia 

de pureza (vestidinha de branco) e de santidade (carregar a santa e estar perto do padre). 

Observemos que o rito da procissão, enfocado nesse trecho, desenvolve-se em um movimento 

de subidas, visualizadas nas ‘ladeiras arriba’, num simulacro de caminho ‘para o céu’. 

Imagens, portanto, ligadas aos dogmas católicos de ascensão ao divino por meio da fé e da 

existência de um sagrado nos traços de santidade, de pureza e de hierarquia, na composição 

representacional das entidades (os santos) e na configuração de um porta-voz dessas entidades 

(o padre). Nesse sentido, teríamos a Santa, o padre e a menina de branco, configurando uma 

tríade superior e, logo atrás, o grupo dos devotos na procissão. O conjunto harmônico desse 

movimento cristão, no entanto, é tensionado a partir da inserção de elementos de um rito 

pagão, associado ao grupo de caminhantes que entoavam as cantigas ensinadas por “Chico 

Bràabóz, o preto da rabeca, que recendia aguardente e que ensinava músicas e dansas.” Chico 

Bràabóz parece se tingir com as cores de um Dionísio caipira, embriagado de cachaça. Esse 

Dionísio instaura uma abertura para os devaneios de uma fé voltada para os prazeres do 

corpo, da alegria e da festa. O coro dos “sátiros-sertanejos” mescla-se à ladainha e às 

invocações de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro numa mística mistura entre o sagrado e o 

profano, responsável por abrir pequenas fissuras no campo de imagens dialéticas
3
, 

configuradas nas manifestações patéticas dos indivíduos no percurso da procissão.  

Nessa novela de Guimarães Rosa, a festa de Manuelzão projeta-se no espaço 

simbólico de ruptura na dinâmica social do trabalho e configura-se na dinâmica coletiva de 

ritmos e crenças populares, conforme ressaltaram Lima (2001) e Vasconcelos (1996), uma 

vez que “[...] a festa torna possível a restauração e a regeneração da plenitude da vida ao 

romper com o cotidiano regrado do trabalho, com os limites da condição humana e reintegrar 

                                                           
3
 ‘Imagem dialética’ a partir da noção empregada por Walter Benjamin, no livro das Passagens, a saber, 

resumidamente: uma abordagem crítica aberta/inquieta que se instaura entre a historicidade da imagem 

(adensamento temporal, colagem de impressões, relações memorativas) e o anacronismo dessa imagem 

(resultante das formas de legibilidade, associadas à amplitude cognitiva e histórica, não sendo, portanto, 

lineares). No caso do trecho da novela em destaque, a imagem dialética é resultante dos mecanismos de 

legibilidade construídos para as formas de representação de crenças religiosas cristãs e pagãs, em esferas 

anacrônicas.  
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seus participantes no tempo da liberdade criadora e da apropriação do mundo através do 

imaginário”. (Vasconcelos, 1996, p. 88 e 89).   

Além desses aspectos, a festa também se define na dinâmica religiosa, na qual o sagrado 

e o profano puncionam tensões nas expressões patéticas dos traços mítico-memorativos do 

sertão mineiro. Prossigo com a análise, apresentando, no próximo tópico, considerações sobre 

a presença de ritmos dançados no enredo de “Uma estória de amor (festa de Manuelzão)”. 

2 – Nas peripécias das contravoltas dançadas 

Para falar sobre a presença da dança, na novela “Uma estória de amor (festa de 

Manuelzão)”, é preciso partir (também) do lugar de estranhamento que a dança ocupa nas 

visões de Manuelzão. Se, no início deste artigo, abordei as perspectivas de um estranhamento 

do velho capataz diante da festa, em relação à dança não seria muito diferente, sobretudo 

porque, nas movimentações da festa, a música e a dança abrem lugar para um corpo que se 

movimenta num ritmo oposto àquele exigido pelo trabalho diário, num “desatino de 

contravoltas”:  

Manuelzão não sabia, nunca em sua vida tinha dansado. Também, aquela 

era custosa, dansa de poucos. Um, de cada um, sua vez, pulava no meio da 

roda, e pega rapapeava, trançava as pernas, num desatino de 

contravoltas, recortando os lances. Cada qual diferente, cada um por seu 

modo próprio desenho, seguindo a rapidez. Nem se sabe como podia. 

(ROSA, 2010, p. 224, grifos meus). 

 

Além de ser identificada como um dos focos do estranhamento vivenciado por 

Manuelzão, a dança, nessa novela de Rosa, pode ser compreendida como uma prática social – 

conforme sugere Montandon (1998) – e como um mecanismo de comunhão cultural – 

segundo Côrtes (2012). Nesse sentido, a dança abrange comportamentos e costumes que se 

enraízam nas dinâmicas dos festejos populares e tracejam a presença de memórias no gestual 

dessas celebrações. As noções de ‘corpo dançante’, portanto, abarcam a dinâmica da 

gestualidade relacionada aos traços de uma memória rítmica regional, à cultura popular e ao 

imaginário que perfazem a tradição dos movimentos dançados. A noção de tradição aqui é 

norteada pela abordagem de Williams (1979): “um aspecto da organização social e cultural 

contemporânea, no interesse do domínio de uma classe específica. É uma versão do passado 

que deve se ligar ao presente e ratificá-lo” (WILLIAMS, 1979, p. 119). Isso significa entender 

que “tradição” não se refere a um conjunto de elementos estanques, mas a um conjunto de 

práticas que estão sempre em movimento, nas dinâmicas de incorporação, leitura, releitura e 

renovação do passado cultural no presente. Para Côrtes (2012): 

No Brasil, a partir da década de 1920, a noção de que o meio rural era o 

local privilegiado das tradições populares foi amplamente divulgada pelos 
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folcloristas nacionais e deu o norte dos primeiros estudos sobre a cultura do 

povo brasileiro. (CÔRTES, 2012, p.21, grifos meus) 

[...] Nas festas tradicionais, em rituais ou manifestações populares de caráter 

espontâneo, as danças ocorrem como um fato de comunhão cultural, de 

transmissão de ideias e costumes de uma geração a outra, transformando 

ou não determinados aspectos, permanecendo atual pelo seu tempo 

tradicional. (CÔRTES, 2012, p.23, grifos meus) 

 

A partir dessas noções de ‘gesto dançado’ e de ‘tradição’ nos festejos populares, 

entendo que a dança, na novela “Uma estória de amor (festa de Manuelzão)”, aparece no traço 

de ritmos populares (a partir de referências explícitas a bailados tradicionais), nos 

movimentos da natureza e na percepção de ritmos falados e narrados, tornando a presença do 

gesto dançado múltipla e mais abrangente na escrita de Rosa, como veremos a seguir. 

2.1 – Dos ritmos populares 

Os homens dansavam. O Pruxe formava o lundú, feita grande roda. (...) O 

lundú era de lá. (...) Chico Bràaboz dansava e tocava a rabeca, e a todos 

falava. Mas estreito, por detrás, o Pruxe, era o mestre, regia: ‘É deveras, 

minha gente/quem souber pode dansar!/ - Olerê, canta!/ Ao meu Rio-de-São 

Francisco, capitão deste lugar!...’ (ROSA, 2010, p. 223-224, grifos meus; 

itálicos do autor). 

Aquele rapazinho o Maçarico cumpria um caráter no dançar, uma sina. O 

que cantassem, ele nos pés transformava [...] Devia de ter comprado mais 

umas dúzias de foguetes, bombardos. Os que dansavam, cantavam e tocavam 

instrumentos, levantavam no ar animação. (ROSA, 2010, p. 231, grifos 

meus). 

 

 Nesses fragmentos, a dança, identificada como ‘lundu’, é introduzida como um 

elemento de diversão e como uma prática executada por homens. De acordo com Cupertino 

(2014), existem registros diferenciados quanto às origens do lundu (ou lundum), no Brasil. 

Baseando-se, sobretudo, em Carneiro (1961), Lima (1953), e Barbosa (1972)
4
, a autora traça 

os elementos que permitem a genealogia africana do lundu, situando-a nas ramificações de 

costumes de povos oriundos de Angola. Em outra hipótese sobre as origens do lundu, Siqueira 

(1975), afirma que o termo “lundum” seria oriundo da corruptela de Lugdunum (nome antigo 

de Leão, no reino de Castela), situando-se, portanto, nos traços da cultura europeia. Esse autor 

ainda identifica diferença entre os termos “lundu” (canção urbana atribuída aos negros no 

Brasil) e “lundum” (dança). Para Tinhorão (1974, p. 129), “a estilização dos diversos 

movimentos do corpo nos batuques de negros estava destinada a tornar-se a dança nacional 

dos brancos e pardos do Brasil – sob o nome de Lundu.”. Diante desses traços distintos acerca 

                                                           
4
 BARBOSA, Waldemar. Negros e Quilombos em Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial UFMG, 

1972; CARNEIRO, Edson. Samba de Umbigada. Rio de Janeiro: MECCDFB, 1961; LIMA, Rossini Tavares. Da 

conceituação do Lundu. São Paulo, 1953. Para um aprofundamento no assunto, consultar CUPERTINO (2014). 
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das origens do lundu, Cupertino (2014) conclui ser possível que o termo lundu tenha se 

originado  

[...] de um reino tão distante, no tempo e no espaço, trazidos pelos nossos 

colonizadores, como mostra Siqueira (1975), pois várias manifestações 

culturais encontradas no Brasil foram descritas pelos legítimos dominantes, 

nossos colonizadores, o que provavelmente teria influenciado nas suas 

denominações, tendo para isto o referencial de suas culturas, além, é claro, 

do excessivo preconceito a tudo que se relacionasse à cultura dos “povos 

primitivos”. Como, também, é possível ser verdade a hipótese de ser o lundu 

de origem africana, como afirma a maioria dos autores, uma vez que 

herdamos dos negros cativos várias palavras de seu vocabulário, além de 

serem eles os praticantes de tal manifestação. De acordo com o autor 

[SIQUEIRA, 1975], em 1883, o nome lundum, como termo ligado às danças 

e bailes do povo não tinha mais sentido exato; fora assimilado, passara a 

lundu num processo de simbiose sui generis. (CUPERTINO, 2014, p. 106; 

itálicos da autora) 

 Essa autora ainda destaca que, no século XX, o lundu dançado em Minas Gerais 

apresenta-se, sobretudo, nos festejos de Folia de Reis
5
, o que lhe conferiria um traço de 

religiosidade e que o denominaria, portanto, como um lundu diferente daquele praticado em 

outras regiões do Brasil. Nesse traço de festejo religioso, podemos identificar a menção ao 

lundu dançado na festa de Manuelzão, em cuja descrição feita por Rosa, no trecho citado 

acima, destaca-se a dança executada ao som de violas e de rabecas com ênfase na “agilidade 

de sapateados, [...] dançada individualmente e unicamente por homens; como um desafio 

corporalmente improvisado, dado pelo elemento coreográfico reconhecido como antífona, ou 

seja, ‘pergunta e resposta’”. (CUPERTINO, 2014, p. 108-109). A autora associa essa 

descrição rosiana das práticas de lundu ao lundu dançado na região do Vale de São Francisco. 

Para Diniz (1997), no norte de Minas Gerais, a prática do lundu é comum nos festejos 

populares, destacando-se pelo improviso dos passos e pela formação de grandes rodas em que 

se alternam as participações de homens, mulheres e crianças.  

 Na novela de Rosa, a extensão de deslocamentos rítmicos a outros grupos, como 

mulheres e crianças, ganha corpo na execução de outros movimentos dançados, como 

podemos observar nos seguintes trechos:  

No pátio, os rapazes com as moças... “Mazurca mais a polca fizeram 

combinação: mazurca deita na cama, a polca deita no chão...” (ROSA, 

2010, p. 249, grifos meus). 

Do lado dos sociais, estavam dansando a guaiana, de oito pessoas. O Lói 

era um, influente, de vermelho diabral, vestido com seu baetão. Mas antes 

                                                           
5
 Conforme explica Cupertino (2014): “A Folia de Reis é uma manifestação de religiosidade popular, na qual se 

comemora o nascimento de Cristo, revivendo a viagem dos Três Reis no Oriente para adorar o menino Jesus. 

Através de cortejos, religiosos populares peregrinam, no período do Natal até o dia de Reis (seis de Janeiro), 

visitando os presépios as residências da comunidade. É uma das maiores celebrações da religiosidade popular no 

Brasil.” (CUPERTINO, 2014, p. 108). 
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tinham dansarado o gamba, o uso antigo, como valia. (ROSA, 2010, p. 257, 

grifos meus). 

 

 A descrição feita pelo narrador de Rosa, nesses fragmentos, passa pelas menções à 

‘mazurca’ e à ‘polca’, danças de origem europeia e reconhecidamente populares que se 

caracterizam pela formação de pares para a execução dos compassos ritmados. A polca 

popularizou-se no Brasil, sobretudo na segunda metade do século XIX, sob as influências 

rítmicas de Chiquinha Gonzaga. Nas perspectivas do Brasil rural, contexto em que se desenha 

a novela de Rosa, a proximidade dos ritmos dançados a essas danças populares reforça os 

traços de misturas rítmicas, característicos dos festejos populares. Além disso, no fragmento 

destacado, ainda podemos identificar a menção à execução tradicional do gamba e da 

guaiana
6
. O registro ‘gamba’ não tem referente nos estudos relativos a danças populares. 

Desse modo, levanto a hipótese de que Rosa tenha utilizado um neologismo ou que tenha 

utilizado uma adaptação fonética/regional para se referir à “dança do gambá”, comum em 

festas juninas, especialmente nos municípios da Região Amazônica. Segundo os costumes 

desses festejos, “gambá” é o nome dado a um tambor que é tocado para marcar os passos 

dançados e sua execução rítmica é acompanhada apenas por palmas bem marcadas dos 

dançarinos. A guaiana, também conhecida por ‘bate-pé’, ‘catira’, ‘chiba’ e ‘cateretê’, é de 

origem ameríndia e foi incorporada aos festejos religiosos pela igreja católica, ainda no 

período do Brasil colonial. Essa dança popular se caracteriza pela marcação de ritmo por meio 

de sapateados e de palmas, é executada, predominantemente, por homens. Quando é realizada 

por mulheres, estas ficam em filas emparelhadas aos homens e os movimentos são executados 

nessas duas filas. O cateretê (guaiana) é uma dança popular muito comum nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. 

Além dessas referências explícitas a danças populares, como traços das práticas 

histórico-culturais no cotidiano dos festejos rurais, o narrador da novela “Uma estória de amor 

(festa de Manuelzão)” ainda dá ao gesto dançado uma configuração rítmica, como ocorre na 

elaboração das imagens seguintes, referentes à procissão: 

Até os cães vinham ladeando, disgramados, sarapulando, escrapulando, 

confusão de correria. [...] ... À Senhora do socôrro... quando se 

interrompia o cantar, os cachorros zangados latiam. Daí, então, os grilos 

enchiam com seu griliríu os espaços. Ladeira acima, no corpo da noite, a 

dupla fila de gente, a voz deles, todos adorando o que não viam. Primeiros as 

mulheres, em seguida os homens, as chamazinhas tremeleiando, o cortejo 

                                                           
6
 Sobre esse tema, pesquisar verbetes ‘Dança do gambá’ e ‘Guaiana’ ou ‘Cateretê’, no Tesauro de Folclore e 

Cultura Popular Brasileira, disponível em http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00001719.htm. Acesso em 20 

jul.2018. 
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ia aos altos, trançando as curvas. A poeira saía da escuridão, correndo 

uma neblina amarelada. Assim aquela procissão, ela marcava o 

princípio da festa? (ROSA, 2010, p. 186-187, grifos meus) 

 

Percebo, nesse trecho, o movimento dos cães, que se configura num clima de azáfama; 

o griliriú e as chamazinhas tremeleiantes, que conotam uma atmosfera de penumbra; os 

movimentos das pessoas – em filas duplas –, os cantos e as rezas vozeados, as curvas traçadas 

pelo cortejo e pela poeira na neblina amarela, que desenham esboços e marcam sua presença 

no corpo da noite. Os ritmos que se delineiam nesses movimentos traçam uma marcha 

coreográfica da procissão e perfazem, esteticamente, um olhar sobre o cortejo nas dimensões 

poéticas e patéticas da escrita literária. Dessa forma, Guimarães Rosa, nessa novela, confere 

ao gesto dançado um lugar de práticas socioculturais, delineadas histórica e regionalmente na 

tradição rural, sobretudo do norte de Minas Gerais, além de conceber a dança como um 

elemento estético na construção do ritmo e dos aspectos visuais da narrativa. A noção sobre o 

gesto dançado, portanto, vai de um elemento reconhecido de memória cultural na dança (os 

bailados tradicionais) à construção estética de movimentos e de ritmos na escrita literária. É 

sobre essa noção expandida de gesto dançado que darei continuidade à minha abordagem. 

2.2 – Dos ritmos na natureza, nos falares e nas estórias contadas 

Sertão. O lugar era bonito. O céu subia mais ostentoso, mais avistado do 

que na Mata do Oeste, azuloso com uns azinhavres, ali o céu parecia 

mesmo o Céu de Deus, dos Anjos. E o pasto reinava bom, sem carrapatos, 

sem moscas de berne, sem pragas. Ao bater daquela enorme luz, o ar um 

mar seco. Em setembro ou outubro, o gado aqui estava mais gordo do que 

no Maquiné; porque os fracos, mesmo, morriam logo. (ROSA, 2010, p. 184, 

grifos meus) 

 

As barras do dia quebrando, em cima da Serra dos Gerais, o roxoal da 

sobrealva abrida, os passarinhos instruindo, vinha por tudo o bafo de um 

dia que ia ser bonito. Que-queriam os periquitos. As fôgo-apagou, se 

dizendo alto, e os pássaros pretos, palhaços, na brincação. Bandos de 

juritis, tantas, tão junto de casa. Nem eram só juritis, eram pombas-

verdadeiras. E cheirava muito boi. (ROSA, 2010, p. 217, grifos meus) 

 

Nesses trechos da novela “Uma estória de amor (festa de Manuelzão), a linguagem 

literária se coreografa numa abordagem essencialmente patética, tracejada pelas sensações e 

arrebatamentos do narrador, diante da paisagem e dos movimentos da natureza, já que esta é 

delineada em cores, luz, texturas, ruídos e cheiros (ou melhor dizendo, no cheiro do boi). Esse 

estado de alumbramento do narrador confere uma perspectiva ampliada ao gesto dançado, que 

passa a ganhar corpo nos movimentos de plantas, bichos e nos desenhos demarcados pela luz 

do sol.  Isso implica um entendimento do ‘gesto dançado’, conforme sugere Didi-Huberman 

(2013), a partir da percepção do estado movente dos seres e das coisas e a essa percepção 
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atrela-se o movimento potente do olhar e das sensações, não se restringindo, portanto, à ideia 

de dança apenas como prática coreográfica. A demarcação desse olhar também se apresenta 

na forma como o narrador compreende o ritmo de um falar regional do sertão: 

[...] E a gente, bom povo. Não falavam mole, como os do Centro, nem 

assurdado remancheado feito os do alto-Oeste, sua terra. Falavam limpo 

duro. Eram diversos. Povo alegre, ressecado. Manuelzão era que, no meio 

deles, às vezes se sentia mais capiau. [...] linguajar com muitas outras 

palavras: em vez de “segunda-feira”, “terça-feira”, era “desamenhã é dia-

de-terça, dia-de-quarta”; em vez de “parar”, só falavam “esbarrar” – 

parece que nem sabiam o que é que “parar” significava; em vez de dizerem “ 

na frente, lá adiante”, era “acolá”, e “acolá-em-cima”, e “p’r’acolá”, e 

“acolí, p’r’acolí” – quando era para trás, ou ali adiente de lado. Estimavam 

demais o nhambú, pássaro que tratavam com todo carinho, que diziam 

assim: “a nhambuzinha”... (ROSA, 2010, p. 184, grifos meus). 

 

Observemos, nesse trecho, que a percepção do narrador (e de Manuelzão) sobre um 

ritmo peculiar de fala traça outra performance para o gesto dançado, uma vez que o narrador 

constrói o seu olhar a partir do ritmo sonoro que as palavras e as expressões conferem ao 

“linguajar com muitas outras palavras”, tão admirado pela personagem Manuelzão. As 

impressões do narrador, a inquietação de Manuelzão e uma perspectiva de afeto sobre cada 

expressão ou palavra desse linguajar sertanejo inserem, na novela, um ritmo diferente daquele 

característico ao narrador e à personagem Manuelzão. Nessa alternância rítmica, temos, 

portanto, fluxos e contrafluxos que instauram a dinâmica do movimento dançado no enredo. 

Aspecto que também aparece na presença das estórias dentro da narrativa: 

Manuelzão, como os dois campeiros escutava, não conseguia ser mais forte 

do que aquelas novidades. – “Estória!” – ele disse, então. Pois, minhamente: 

o mundo era grande. Mas tudo ainda era maior quando a gente ouvia 

contada, a narração dos outros, de volta de viagens. Muito maior do que 

quando a gente mesmo viajava, serra-abaixo-serra-acima, quando a maior 

parte do que acontecia era cansativo e dos tristonhos, tudo trabalho 

empatoso, a gente era sofrendo e tendo de aturar, que nem um boi, daqueles 

tangidos no acerto escravo de todos, sem soberania de sossego. A vida não 

larga, mas a vida não farta. (ROSA, 2010, p.184, grifos meus)  

[...] Mundo grande! Mas, ainda muito maior, quando a gente podia estar 

em casa, e os outros vinham, empoeirados de sete maneiras, por estradas 

sertanias – e pediam um café, um gole d’água. Cada um tinha visto muita 

coisa, e só contava o que valesse. – “Lá chove, e cá corre...” A gente 

mesmo, na estrada, não acostuma com as coisas, não dá tempo. Para bem 

narrar uma viagem, quase que se tinha de inventar a devoção de uma 

mentira. (ROSA, 2010, p. 185, grifos meus) 

[...] Se furtivava o sono, e no lugar dele manavam as negaças de voz 

daquela mulher Joana Xaviel, o urdume das estórias. As estórias – 

tinham amarrugem e docice. A gente escutava, se esquecia das coisas que 

não sabia. [...] Joana Xaviel sabia mil estórias. Seduzia – a mãe de 

Manuelzão achou que ela tivesse a boca abençoada. Mel, mas mel de 

marimbondo! (ROSA, 2010, p. 195, grifos meus) 
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[...] O velho Camilo estava de pé, no meio da roda. Ele tinha uma voz. 

Singular, que não se esperava, por isso muitos já acudiam, por ouvir. 

Contasse, na mesma hora. Ele, assaz, se começou: A estória do velho 

Camilo. “– Em era um fazendeiro, e muito bom vaqueiro. No centro deste 

sertão. Tinha um cavalo – só ele mesmo sabia amontar. O homem morreu. 

[...] “Seo Camilo é contador”. (ROSA, 2010, p. 264 e 265, grifos meus) 

 

Nesses fragmentos da novela, o corpo das estórias ocupa dimensões simbólicas (ser 

maior que o mundo); ganha potências de ruptura (poder quebrar a rotina enfadonha das 

viagens empoeiradas); nutre-se de valores relativos (ter uma valia pessoal); e realiza-se na 

força criativa (inventar a devoção de uma mentira). Ao corpo dos narradores é dada uma 

potência de urdidura e sedução (Joana Xaviel) e de altivez e singularidade (velho Camilo). O 

que resulta, portanto, desse conjunto de imagens potentes? Um jogo de ritmos que executam 

os traços coreográficos do imaginário na dinâmica da escrita literária. Nesta, o corpo narrado 

ganha forma, textura, cheiro, sons e sabores dinamizadores das potências sensoriais arraigadas 

nos modos como Guimarães Rosa elabora seu traço escritural, delineado em reflexões 

estéticas sobre o ato de narrar. Os narradores, na novela “Uma estória de amor (festa de 

Manuelzão)” – ao contrário do narrador benjaminiano
7
 – retornam plenos de suas viagens 

pelos mundos empoeirados e sempre trazem algo a ser dito, inventado e tecido nos traços 

imaginativos da vida, dos costumes e dos encantamentos do sertão.  

3 – Na urdidura de uma conclusão 

Ele, Manuel J. Roíz, vivera lidando com a continuação, desde o simples de 

menino. Varara nas águas. Boiadeiro em cima da sela, dando altas 

despedidas, sabendo saudade em beira de fôgo, frias noites, nos ranchos. Até 

para sofrer a gente carece de quietação. Para sofrer com capricho, 

acondicionado, no campo de se rever. Viageiro vai adiando. Só o medo da 

miséria do uso – um medo constante, acordado e dormindo, anoitecendo 

e amanhecendo. (ROSA, 2010, p. 183, grifos meus) 

 

“Uma estória de amor (festa de Manuelzão)” é traçada nas linhas de um movimento 

contínuo e costura-se no vai e vem de falares, estórias, bailados e travessias de bois e de 

gentes que, de perto ou de longe, trazem sua fé, seus medos e seus encantos. A narrativa 

perfaz os fluxos do trabalho árduo, dentro de uma comunidade rural, e, simultaneamente, 

liquefaz as dificuldades dessa rotina nos contrafluxos do imaginário, do riso solto, das rezas e 

dos ritmos instaurados pela festa: “[...] Cantar e brincar, hoje é festa – dansação.” (ROSA, 

                                                           
7
 No ensaio intitulado “O narrador”, Walter Benjamin (1994) tece considerações sobre a possível extinção do ato 

de narrar, devido à pobreza de experiência, oriunda da guerra. De acordo com Alexander (2006), Benjamin 

participa da tradição filosófica alemã (especialmente a frankfurtiana) e apresenta uma visão nostálgica do 

mundo, narrando a história cultural como um processo de desencantamento e de degradação de uma totalidade. 

Sobre esse enfoque, consultar: ALEXANDER, Jeffrey et al. “Introduction: symbolic action in theory and 

practice: the cultural pragmatics of symbolic action”. In: Social Performance: symbolic action, cultural 

pragmatics and ritual. Cambridge University Press, 2006. 
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2010, p. 283, grifos meus). Na construção do enredo dessa novela, Guimarães Rosa deixa-nos 

elementos de uma clara imersão no universo rural, especialmente a partir da composição de 

elementos relacionados à cultura, à tradição, à fé e à dinâmica histórico-social do Brasil 

profundo. Nessa novela, o traço patético ganha cheiro, cor, voz, ritmo, bailado e contribui 

para instaurar tensões nos corpos e abrir fissuras no corpo poético da narrativa. O universo 

interartes, elaborado nessa novela, nutre-se de elementos gestuais que vão dos ritmos 

tradicionais dos festejos populares (música e dança) ao delineamento estético de ritmos e 

imagens presentes na escrita de Guimarães Rosa (literatura).  

 

Referências 

BENJAMIN, Walter. Passagens. Tradução e coordenação: Willy Bolle. São Paulo: Imprensa Oficial 

do Estado/ UFMG, 2006. 

 ___. “O Narrador”. In: Obras Escolhidas vol.1, Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre 

Literatura e História da Cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

CÔRTES, Gustavo. “O estudo do folclore e as artes da cena: por um não resgate da tradição”. In: 

SANTOS, I.; ANDRAUS, M.(org.) Rituais e linguagens da cena: trajetórias e pesquisas sobre Corpo 

e Ancestralidade. Curitibs: CRV, 2012, P. 19-50. 

CUPERTINO, Kátia. “O Lundu tatuado no corpo”. In: Revista da Comissão Mineira de Folclore. Ano 

38, nº. 26 (Fevereiro 2014) - Belo Horizonte - Comissão Mineira de Folclore, 2014, p. 103-118. 

Disponível em: http://www.folcloreminas.com.br/RevistaFolclore26.pdf 

DIDI-HUBERMAN, Georges. “A inelutável Cisão do ver” e “A imagem crítica”. In: O que vemos, o 

que nos olha. São Paulo, Editora 34, 1998, p.29-37; p.169-200. 

___. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg; tradução 

de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 

DINIZ, Domingos. “O Lundu e o Carneiro”. In: Boletim Comissão Mineira de Folclore. Belo 

Horizonte, 1997. nº. 17, agosto de 1996, p. 35-41. Disponível em:  

http://www.folcloreminas.com.br/Revista_N17_A1996_Diniz.htm  

FANTINI, Marli. Guimarães Rosa: fronteiras, margens, passagens. Cotia/SP: Ateliê Editorial; São 

Paulo: Editora Senac São Paulo, 2003. (especialmente capítulo 5: “Terceira Margem da história”). 

GIL, José. Movimento total: o corpo e a dança. São Paulo: Iluminuras, 2013 (3ª impressão) 

LIMA, Deise Dantas. Encenações do Brasil rural em Guimarães Rosa. Niterói: EdUFF, 2001. 

MONTANDON, Alain (éd). Sociopoétique de la danse. In: Actes du Colloque de Moulins (20-22 juin 

1997). Paris, Anthropos, 1998. 

ROSA, João Guimarães. “Uma estória de amor (festa de Manuelzão)”. In: Corpo de Baile – (vol. I). 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010, p. 157-283. 

2532

http://www.folcloreminas.com.br/RevistaFolclore26.pdf
http://www.folcloreminas.com.br/Revista_N17_A1996_Diniz.htm


 

 
 

SIQUEIRA, João Baptista. Lundum x Lundu. UFRJ- Escola de Música. Rio de Janeiro, 1975. 

TINHORÃO, José Ramos. História social da música popular brasileira. Petrópolis: Vozes, 1974. 

VASCONCELOS, Sandra Guardini Teixeira. “A festa de Manuelzão”. Revista do Instituto Brasileiro. 

São Paulo, nº 41, 1996: p. 85-95. 

WILLIAMS, Raymond. Cultura. Trad. Lólio Lourenço de Oliveira. São Paulo: Paz e Terra,1992. 

2533



 

 
 

 

TAL QUAL ILUSÃO DE ÓTICA: UM ESTUDO COMPARADO ENTRE ANA 

CRISTINA CESAR E VIVIAN MAIER 

 

Julia Pasinato Izumino (USP)1 

 

Resumo: Nesta análise comparada entre um autorretrato da Vivian Maier, fotógrafa 

estadunidense, e um poema da Ana Cristina Cesar, poeta brasileira, procuraremos compreender 

como se dão os processos de construção dos sujeitos ficcionais e dos espaços de intimidade 

específicos que produzem, operando a desmontagem da própria lógica interna dos gêneros – 

autorretrato fotográfico e poemas entradas de diário –, constituindo, por sua vez, simulacros.  

Palavras-chave: Poesia; Fotografia; Diário; Autorretrato; Simulacro 

 

Jornal íntimo 

à Clara 

30 de junho 

Acho uma citação que me preocupa: “Não basta produzir contradições, é preciso 

explicá-las”. De leve recito o poema até sabe-lo de cor. Célia aparece e me encara com 

um muxoxo inexplicável.  

29 de junho 

Voltei a fazer anos. Leio para os convidados trechos do antigo diário. Trocam olhares. 

Que bela alegriazinha adolescente, exclama o diplomata. Me deitei no chão sem calças. 

Ouvi a palavra dissipação nos gordos dentes de Célia.  

27 de junho 

Célia sonhou que eu a espancava até quebrar seus dentes. Passei a tarde toda obnublada. 

Datilografei até sentir câimbras. Seriam culpas suaves. Binder diz que o diário é um 

artifício, que não sou sincera porque desejo secretamente que o leiam. Tomo banho de 

lua. 

27 de junho 

Nossa primeira relação sexual. Estávamos sóbrios. O obscurecimento me perseguiu 

outra vez. Não consegui fazer as reclamações devidas. Me sinto em Marienbad junto 

dele. Perdi meu pente. Recitei a propósito fantasias capilares, descabelos, pelos subindo 

pelo pescoço. Quando Binder perguntou do banheiro o que eu dizia respondi “Nada” 

funebremente.  

                                                           
1Graduada em Letras (USP), Mestranda do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada 

(USP). Contato: julia.izumino@gmail.com. 
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26 de junho  

Célia também deu de criticar meu estilo nas reuniões. Ambíguo e sobrecarregado. Os 

excessos seriam gratuitos. Binder prefere a hipótese da sedução. Os dois discutem como 

gatos enquanto rumbas me sacolejam.  

25 de junho 

Quando acabei O jardim de caminhos que se bifurcam uma urticária me atacou o corpo. 

Comemos pato no almoço. Binder me afaga sempre no lugar errado. 

27 de junho 

O prurido só passou com a datilografia. Copiei trinta páginas de Escola de mulheres no 

original sem errar. Célia irrompeu pela sala batendo com a língua nos dentes. Célia é 

uma obsessiva.  

28 de junho 

Cantei e dancei na chuva. Tivemos uma briga. Binder se recusava a alimentar os corvos. 

Voltou a mexericar o diário. Escreveu algumas palavras. Recurso mofado e bolorento! 

Me chama de vadia pra baixo. Me levanto com dignidade, subo na pia, faço um 

escândalo, entupo o ralo com fatias de goiabada.  

30 de junho 

Célia desceu as escadas de quatro. Insisti no despropósito do ato. Comemos outra vez 

aquela ave no almoço. Fungo e suspiro antes de deitar. Voltei ao  

 

Este poema de Ana Cristina Cesar, publicado primeiramente em Cenas de Abril 

(1979), é um dos grandes exemplos de sua poética de jogo com os gêneros 

confessionais. O título “Jornal Íntimo” nos cria de pronto a expectativa de um texto que 

nos trará os pequenos acontecimentos cotidianos da vida privada do sujeito que escreve, 

com a sinceridade e a espontaneidade que o registro diário exige, como entende Maurice 

Blanchot: “Ninguém deve ser mais sincero que o autor de um diário, e a sinceridade é a 

transparência que lhe permite não lançar sombras sobre a existência confinada de cada 

dia, à qual ele limita o cuidado da escrita.” (BLANCHOT, 2016, p. 270)  

Mas a dedicatória estampada logo abaixo do título – “à Clara” – soa irônica 

(deixando “às claras” o desejo de leitura deste texto que, de princípio, deveria ser 

secreto) e já aponta para um revés do gênero confessional. Ainda, as datas das supostas 

entradas do diário são anticronológicas e circulares, e, abandonando a realística 
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cronologia do calendário, acabam por se tornar versos neste poema misto de prosa sem 

qualquer regularidade rítmica ou métrica. A fala elíptica de frases curtas e 

interrompidas, ainda que de acordo com a escrita espontânea do diário, é entremeada 

por referências a outras obras de ficção – como o conto “O jardim de caminhos que se 

bifurcam” de Jorge Luis Borges, Escola de Mulheres, de Molière, e “O Ano Passado em 

Marienbad” filme de Alain Resnais a partir do roteiro de Alain Robbe-Grillet – no 

limite, outras vozes que constituem uma intertextualidade através da qual a voz do eu 

lírico fala. Além do mais, a desconstrução dos sentidos lineares através das muitas 

imagens e referências que se sobrepõem desordenadamente no texto; a constante 

referência aos personagens, Célia e Binder, introduzidos sem maiores explicações e que 

têm mais protagonismo do que o próprio sujeito que escreve; e a repetida tematização 

do ato da escrita – “Datilografei até sentir câimbras” ou “O prurido só passou com a 

datilografia. Copiei trinta páginas de Escola de mulheres no original sem errar” – trazem 

à superfície do texto sua estrutura de ficção. Isso porque, como bem compreende Annita 

Costa Malufe (2009), Ana Cristina Cesar estava penosamente ciente do fato de que a 

intimidade “não encontra na literatura um sentido “comum”, comunicável” (MALUFE, 

2009, p. 148), por sempre implicar a elaboração formal a partir do que ela chamava de 

um “olhar estetizante” – como Binder nos avisa bem no meio do poema, “o diário é um 

artifício, que não sou sincera porque desejo secretamente que o leiam”. 

O que surge no poema, então, é a manipulação de uma cena enunciativa, como 

diria Marcos Siscar (2011). Colocando-se no centro do texto autobiográfico e 

confessional que declaradamente se dirige a alguém, constitui-se através de outras vozes 

e repetidamente chama atenção para o fato da sua elaboração estética, esse sujeito lírico 

nasce da realização dramatizada da enunciação de uma intimidade que, por sua vez, se 

exibe para mobilizar um outro:  

O sujeito se constitui e se modula pela relação nervosa com o leitor, 

ou melhor, com aquilo que, na retórica da interlocução, aponta para 

um transbordamento do sujeito, do espaço delimitado da subjetividade 

do próprio poeta. Nesse sentido, a provocação daquilo que se 

apresenta como sinceridade diz respeito a uma política da alteridade, 

ao gesto de estabelecer uma relação, algo como um traço ético da 

subjetividade. (SISCAR, 2011, p. 24) 

Em diálogo com seus contemporâneos da chamada geração marginal – poetas 

que buscavam na poesia um espaço para o registro de suas vivências de modo quase que 
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fotográfico, recolhendo frases alheias e flagrando cenas urbanas, realizando essa que 

Flora Süssekind chamou de “literatura do eu”, de composição rápida, quase sem 

decantação “desse ego que escreve e que “se escreve” todo o tempo” (SÜSSEKIND, 

2004, p. 117), procurando estabelecer, pela sinceridade de seu relato, uma relação de 

cumplicidade e troca de experiências com o seu leitor – Ana Cristina parece duvidar da 

possibilidade do poema se abrir como um espaço de confissão e comunhão entre 

sujeitos empíricos, porque fabricado e manipulado esteticamente; como ela mesma 

declararia em 1983: “Todo texto desejaria não ser texto. Em todo texto, o autor morre, o 

autor dança, e isso é que dá literatura. (...) Existe, de repente, uma consciência trágica: 

texto é só texto, nada mais que texto.” (CESAR, 1999, p. 266).  

Ao se construir nesta indeterminação de sentidos, o gênero – ou antes, como 

aponta Malufe, o clichê do gênero – passa por uma desmontagem crítica, que coloca 

também o sujeito lírico em uma posição de crise. Ciente dos limites do texto escrito e da 

poesia suis generis, incorpora critica e teatralmente o registro biográfico à sua literatura, 

misturando poesia, prosa, diário íntimo e correspondência. No centro deste texto 

confessional sem, no entanto, conseguir confessar nada, o sujeito lírico parece se fazer 

através da operação do chamamento, fundando o texto como uma tentativa dramatizada 

de provocar o outro, mesmo que anônimo e desconhecido – em outras palavras, o 

sujeito enuncia para atingir um outro, fala “eu” para poder falar “você”, nascendo assim 

na iminência da alteridade, como diria ainda Siscar.  

O eu que surge, então, se faz como uma ilusão de ótica. Operando ironicamente 

sob a exigência geracional da escrita como busca de comunicação dialógica e a vontade 

referencial dos gêneros confessionais, Ana Cristina consegue construir um sujeito 

oblíquo que, no mesmo ato em que enuncia se esconde por trás das palavras. 

Agora, é aqui que encontramos um dos pontos de ressonância entre a poética de 

Ana Cristina Cesar e os autorretratos da fotógrafa norte-americana Vivian Maier – que, 

apesar de não terem se conhecido pessoalmente ou as obras uma da outra, têm 

produções que guardam interessantes semelhanças estilísticas e temáticas. Isso se 

assumirmos, como faz Adolfo Montejo Navas, que a Fotografia e a Poesia moderna têm 

“afinidades eletivas” estruturais, como ele mesmo coloca: 

Não esqueçamos que a poesia sempre foi a linguagem desestabilizadora por 

excelência (e até se deva em parte a essa nuclear característica, sua reduzida 

cota de consumo como objeto linguístico, a distância da doxa, da opinião 
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comum etc); assim como nela, nos significantes, os timbres são mais 

importantes que os ritmos, os nomes... Como se poderia dizer também das 

imagens fotográficas, de como os elementos diversos falam e constroem os 

tons, o espírito além das próprias formas, já que, longe da mera abstração ou da 

exígua representação, a poesia e a fotografia almejam ficas mais próximas das 

coisas, ainda que de outra forma, sem nenhuma simbologia fechada, limite, 

cela. (NAVAS, 2017, p. 128) 

 

 

(Fonte: The Vivian Maier Foundation, Maloof Collection) 

Nesta fotografia sem data, tirada no interior de um quarto, vemos a desordem da 

intimidade alheia – almofadas, travesseiros, cobertores e casacos amontoados uns sobre 

os outros criando, no primeiro plano, uma confusão de estampas e texturas que se 

contrapõem à ordem quase intacta dos objetos organizados simetricamente sobre a 

penteadeira no segundo plano. E refletida no espelho, de pé e exatamente centralizada 
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no reflexo, Maier tira foto do conjunto da cena. De cabeça baixa, olha para o visor da 

Rolleiflex que carrega no pescoço; os ombros encolhidos e os braços levemente 

dobrados correspondem à postura de uma fotógrafa em meio à sua atividade. A faixa de 

luz que atinge apenas pedaços dos móveis se dissolve disforme na parede exatamente ao 

redor do espelho, formando uma espécie de áurea.  

O tema geral do retrato parece se construir em torno da montagem e sobreposição 

simétrica de um conjunto de opostos que se tensionam nos detalhes: o espelho 

“habitado” e a parede branca vazia; o claro/escuro das cores dos tecidos, adensadas 

pelas zonas bem demarcadas de sombra, causadas pela entrada de luz natural; a bagunça 

espontânea dos tecidos diante da rigidez dos objetos. O mais curioso, porém, é que a 

fotógrafa, o único sujeito da fotografia, no espelho, transforma-se em só imagem, o que 

lhe dá a gravidade de espectro, com menos materialidade até do que os móveis no 

quarto. Esta impressão se agrava, é possível dizer, com o fato de a distância duplicada 

pela ótica no espelho fazer do seu reflexo um dos elementos mais distantes do ponto de 

vista do observador – e ainda, principalmente, por ter a cabeça abaixada e negar mostrar 

seu rosto e sua identidade, parece procurar se esconder justo no ato que produz a 

evidência material – a imagem fotográfica – de que ela esteve ali, confirmando, nos 

parece, a sua vontade de negar sua presença. 

Como Roland Barthes pensaria em A Câmara Clara (1980), o retrato fotográfico 

cria uma nova possibilidade para um sujeito se ver além da temporalidade imediata e 

condicionada da visão do espelho; é o aparecimento da objetividade do eu como outro, a 

transformação da materialidade do corpo em imagem. O sujeito que se vê sendo 

fotografado sente a perda do domínio de si e de seu corpo para aquele que opera a 

câmera. Isto implica e forja no eu um novo tipo de comportamento – a pose, simulacro 

do eu, que traduz uma tentativa de retomar o domínio sobre a imagem que se vai fazer. 

Ainda nas suas próprias palavras: “Esta transformação é ativa: sinto que a Fotografia 

cria o meu corpo ou o mortifica a seu bel-prazer (...)” (BARTHES, 1980, p.18) 

Já mais contemporaneamente – e mais otimista – Annateresa Fabris compreende o 

retrato fotográfico com o “produto do esforço da personalidade para afirmar-se e tomar 

consciência de si” (FABRIS, 2004, p. 51), constituindo-se como um mecanismo cultural 

por meio do qual o indivíduo pode, através do olhar do outro, criar uma imagem 

puramente ficcional em que se organiza, coerentemente, a consciência social de si e os 
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traços fisionômicos do sujeito. Neste sentido, poderíamos entender então o autorretrato 

como a tentativa de afirmação do domínio de si de um sujeito autoral que, duplicando-

se em modelo e operador para recuperar o controle sobre a representação do eu, 

transfigura-se em um terceiro, o eu representado. Mas, fazer autorretratos diante do 

espelho tem, porém, uma especificidade, de acordo com Philippe Dubois, que encontrou 

na sua gênese “a dissolução total do sujeito pelo e no ato fotográfico. Imagem-ato.” 

(DUBOIS, 1994, p. 19). 

Há duas imagens e duas temporalidades. Há o espelho que oferece 

uma representação sempre direta, que sempre remete ao aqui-agora 

em curso, ao presente singular de quem está se olhando (se vendo 

sendo visto). Há a foto, sempre adiada, que remete sempre a uma 

anterioridade, a qual foi detida, congelada em seu tempo e seu lugar. 

(DUBOIS, 1994, p.17)  

Voltando-se à ideia de performance, Dubois compreende a imagem-ato implicada 

pela duplicidade da imediatez do ver-se diante do espelho e a anterioridade congelada 

do registro fotográfico. Preso entre estas duas temporalidades, o corpo do sujeito 

fotógrafo se funda ao mesmo passo em que se encerra neste ato que o transforma em 

sombra de uma ação no tempo. Impregnado de uma substancialidade difusa, o corpo 

acaba por tornar-se espectro.  

Curioso, porém, é que se para Dubois, é consequência inevitável e para Barthes, 

como já se mencionou antes, tornar-se espectro é uma “microexperiência da morte”, 

para Maier parece ser um efeito programaticamente procurado. A obstrução da 

figuração do eu pelo seu reflexo parece ter perdido qualquer tragicidade e, ao invés, 

surge fomentada por uma disposição da fotógrafa que, talvez, encontrou, neste 

movimento, a possibilidade estética de representar o seu não estar presente. A imagem 

que surge da fotógrafa é a de um não-corpo; esta fotografia então é um retrato de uma 

presença negada. Numa atitude narcísica ao avesso – pois aquele tomava por corpo o 

que não passava de sombra – Maier investe no tornar-se imagem, controlando nos 

mínimos detalhes esta estética da impermanência, que lhe permite tomar consciência de 

sua condição de observadora e observada. 

Enfim, o que identificamos de comum entre estes textos é a manipulação formal 

desses espaços de representação do sujeito ficcional de modo a fazer com que os 

próprios elementos que ancorariam os gêneros na referência à realidade, na verdade se 

ancorem no espaço. Nestes simulacros, a escrita da intimidade não consegue se realizar 
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sinceramente e literariamente, e o texto se escreve tão truncado de fragmentos e 

subterfúgios estéticos que torna evidente a impossibilidade de expressão de uma 

subjetividade empírica; e o autorretrato deixa de ser o espaço de apresentação de um 

sujeito autoral que busca registrar a sua existência no mundo para se tornar o lugar 

estético de um sujeito que constrói propositalmente a desmaterialização do seu corpo, 

potencializando a sua transformação em espectro. Em contraponto, o que parece 

distanciar essas duas obras – e nos parece essencial e estrutural nas poéticas de ambas 

artistas – é a relação com o “outro”: se na poesia de Ana Cristina, por um lado, o outro é 

objeto de desejo de alcance, participante da cena enunciativa, por motivar mesmo a 

enunciação em primeiro lugar, os autorretratos de Vivian Maier, por outro, parecem 

negar firmemente qualquer vontade de estabelecer relações com seus futuros 

observadores. O que nos resta, por fim, é seguir buscando possíveis formulações para as 

maneiras de compreender e delinear os limites, as homologias e as diferenças estruturais 

que existem entre a Fotografia e a Poesia moderna.  

 

 

 

. 
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SOBRE BRUTALIDADES E SUTILEZAS: AS RELAÇÕES ENTRE VACA DE 

NARIZ SUTIL, DE CAMPOS DE CARVALHO, E VACA COM NARIZ SUTIL, DE 

JEAN DUBUFFET 

 

Juliana Pacheco Oliveira Neves (UNEB)1 

Carlos Augusto Magalhães (Orientador) (UNEB)2 

 

Resumo: Este artigo objetiva analisar as relações entre a narrativa Vaca de Nariz Sutil, de 

Campos de Carvalho, e o quadro Vaca com nariz sutil, do pintor francês Jean Dubuffet. Em 

entrevista, Campos de Carvalho afirmou que escreveu a novela e a nomeou a partir da 

contemplação da pintura de Dubuffet, a qual vem a ser a imagem geradora de texto de ficção 

(Louvel, 2006). A análise abraça a comparação entre os projetos artísticos de Dubuffet, criador 

do movimento conhecido como Arte Bruta, e a produção de Campos de Carvalho e observa 

também as características e singularidades das duas obras. Para tanto, resgata-se o conceito de 

transposição intersemiótica de Claus Cluver (2006).  

 

Palavras-chave: Arte bruta; Campos de Carvalho; Transposição intersemiótica; Literatura e 

Pintura 

 

Umberto Eco (1985) afirma que um título é uma chave de interpretação – 

designação que ele lamenta, uma vez que, segundo ele, tal expressão pode direcionar a 

leitura. Não só o leitor pode ser influenciado por esse componente do texto; alguns 

escritores assumem que se deixam guiar por ele. O brasileiro Campos de Carvalho é um 

deles. Nascido em Minas Gerais, fez carreira literária no Rio de Janeiro, concentrando 

sua produção mais relevante nas décadas de 1950 e 1960. As quatro obras consideradas 

o cerne da produção (a saber, A Lua vem da Ásia, Vaca de Nariz Sutil, O púcaro 

búlgaro e A chuva imóvel) foram reeditadas em 1995, no volume conhecido como Obra 

Reunida.  

Graças à nova publicação, o escritor vive um breve retorno aos holofotes; concede 

entrevistas e torna-se objeto de estudo de alguns trabalhos na academia. Em algumas 

dessas entrevistas, ele aborda como seu processo de criação de textos tão peculiares 

ganha corpo. Os entrevistadores surpreendem-se ao saber que duas das produções do 

escritor nascem dos títulos que lhes foram atribuídos antes de tudo. “- Então A lua vem 

da Ásia surgiu a partir do título? - Sim. Eu escrevi primeiro o título. A vaca de nariz 

sutil também.” (CARVALHO, 2004, p. 342) 

                                                           
1 Mestranda em Estudos de Linguagem pelo PPGEL/UNEB. Contato: juli.pacheco@yahoo.com.br 
2 Professor Pleno da licenciatura em Letras do Departamento de Ciências Humanas, UNEB (Campus I – 

Salvador). É também docente permanente do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem 

(PPGEL), do mesmo Departamento.   
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O segundo livro mencionado na entrevista, Vaca de Nariz Sutil, toma emprestado 

o título do quadro Vaca com nariz sutil, do pintor francês Jean Dubuffet (figura 1). Tal 

obra, novela publicada em 1961, tem como narrador-personagem um ex-combatente de 

guerra, traumatizado pela experiência no campo de batalha e diagnosticado como 

esquizofrênico. Em um bar, conhece um zelador de cemitério, com quem começa uma 

relação de amizade. Ao visitar o novo amigo, conhece a filha dele, Valquíria, por quem 

se apaixona. É pego em flagrante durante relação sexual com a menina, menor de idade. 

O desfecho do livro apresenta o narrador-personagem fugindo da cidade, embarcando 

em um trem sem que saiba qual rumo será tomado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vaca com Nariz Sutil (1949), Jean Dubuffet. Fonte: Fundação Dubuffet3 

  

A pintura de Dubuffet é inspiração para o título e também faz parte do texto de 

Vaca de Nariz Sutil. A poucos parágrafos do final do texto, o narrador-personagem 

menciona o quadro: 

 

Lembra-me um quadro que vi certa vez numa revista, do pintor 

Dubuffet se não me engano, onde todo o espaço era ocupado por uma 

vaca em todo igual às outras vacas, mas com um focinho e um olhar 

que não deixavam dúvida sobre a sua segunda sabedoria, e mesmo a 

terceira e a quarta – de tal forma que se tinha a impressão de que a 

                                                           
3 Disponível em: 

http://www.dubuffetfondation.com/oeuvre.php?quelle_oeuvre=4737&lang=fr&chrono=1 (acesso em 

04/09/2018) 
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vaca era quem a fitava e não ela, com ou sem os chifres que nos 

arrumaram os outros. Vaca de nariz sutil, assim se chamava o quadro, 

e em vão tenho eu procurado uma vaca assim entre as vacas e 

sobretudo entre os homens: e uma única vez lobriguei um olhar 

semelhante, no olhar de Valquíria [...] (CARVALHO, 2008, p. 218) 

 

Considerando a importância do título para a razão de ser da obra e a declaração de 

Campos de Carvalho sobre a tela de Dubuffet como motivação para a escrita do texto, o 

trecho destacado não parece encerrar as relações entre a pintura e a obra literária. Este 

artigo se propõe investigar outras possíveis interpretações e leituras de ambas as 

produções, de modo a conectá-las através de relações entre seus autores, os temas 

eleitos e as formas e modos de expressão.  

Para abordar as relações entre literatura e pintura, usamos como base as teorias de 

transposição intersemiótica de Claus Cluver (2006). Cluver aponta que as relações entre 

pintura e literatura existem desde a Antiguidade, destacando que as discussões que 

buscam enaltecer uma em detrimento da outra já foram superadas há muito tempo. Com 

a ampliação dos estudos de semiótica e de tradução, abre-se a possibilidade de se 

considerar que textos não verbais (como uma pintura) possam ser traduzidos por meio 

de textos verbais. 

A premissa para que se possa apreciar o processo de tradução é que o texto verbal 

apresente equivalências relevantes considerando-se o texto primeiro – a pintura. Quando 

a tradução envolve artes como a pintura e a literatura, Cluver observa: “Reconstituir o 

significado de uma pintura significa procurar equivalentes ao sistema pictórico operante 

na pintura dentro das possibilidades e convenções do gênero literário escolhido [...]” 

(CLUVER, 2006, p. 116). Assim, o trabalho que aqui se busca fazer é de leitura e 

interpretação do texto de Vaca de Nariz Sutil antes de tudo como transposição do 

quadro de Dubuffet. Nessa direção, analisam-se elementos textuais que possam ser 

considerados como equivalentes dos componentes da pintura.  

A tradução aqui não é vista como um mecanismo de substituição de um texto pelo 

outro, nem como forma única de interpretação do texto-alvo (isto é, o texto produzido a 

partir de outro). Quando lidos isoladamente, ambos podem ser interpretados e recebidos 

de modos diferentes do que são quando lidos em conjunto. Assim, não pretendemos 

apresentar uma leitura única de Vaca de Nariz Sutil, nem sequer esboçar uma proposta 

que se supõe mais completa que a contemplação do quadro, objeto de inspiração. A 
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ideia é que novos olhares possam ser lançados a ambas as obras, a partir de uma 

apreciação comparativa, sem que se excluam as análises e percepções de cada produção 

individualmente. 

Campos de Carvalho e Jean Dubuffet: uma arte bruta 

Um dos pontos de comparação que pode ser estabelecido se assenta nas missões 

artísticas de Campos de Carvalho e de Jean Dubuffet. Fundador do movimento 

conhecido como arte bruta, Dubuffet acreditava que a arte produzida através do impulso 

e do instinto teria mais valor do que aquela construída por intermédio da técnica 

apurada e valorizada pela cultura artística rebuscada (Passetti, 2009). Essa missão 

artística começa a tomar forma com a primeira exposição de arte bruta, realizada em 

Paris em 1949. Para o catálogo da exibição, Dubuffet escreveu um texto de 

apresentação do movimento, no qual define os propósitos e princípios da arte bruta: 

 
Nós entendemos [por arte bruta] os trabalhos criados por aqueles que 

não foram tocados pela cultura artística, dos quais a cópia não é parte, 

diferente da arte dos intelectuais. Dessa forma, os artistas retiram tudo 

(temas, escolha de materiais, formas de transposição, ritmos, estilos de 

escrita) do seu próprio ser interior, não dos cânones da arte clássica ou 

da moda. Nós nos engajamos num empreendimento que é 

completamente puro, básico; totalmente guiado em todas as suas fases 

somente pelos impulsos do criador. É, portanto, uma arte que só 

manifesta a invenção e não as características da cultura da arte, que 

são as do camaleão e do macaco (Dubuffet, 1949, n.p., tradução 

própria) 

 

As imagens do camaleão e o macaco vão se fazer presentes em outros textos de 

Dubuffet como alegorias para caracterizar a cultura artística da intelectualidade. Para o 

pintor francês, ela não tinha forma ou traços marcantes, buscando se adaptar sempre ao 

modelo artístico que estivesse na moda, tal qual um camaleão mudando suas cores. 

Também não teria originalidade, apresentando-se sempre como cópia de outros 

intelectuais, de outros movimentos, adotando meneios como os dos macacos. A 

verdadeira arte se afastaria das cópias e dos modelos, tornando-se criação (invenção) 

por intermédio, sobretudo, do ímpeto do autor. 

O projeto de Campos de Carvalho elege muitos pontos de similaridade com o de 

Dubuffet. O escritor brasileiro, dono de uma prosa desconcertante, afirmava jamais 

reescrever ou fazer edições de suas obras, tornando-as exemplo de arte do instinto e do 
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impulso, proposição adotada também por Dubuffet. Em entrevista no ano seguinte ao 

lançamento de Vaca de Nariz Sutil, Campos de Carvalho explica seu processo de 

criação: 

  
Meu processo de trabalho é muito simples: sento-me à mesa e escrevo. 

Ou às vezes não me sento, escrevo mesmo de pé, numa esquina, 

enquanto não se abre o sinal de trânsito: um minuto depois já não seria 

capaz de escrever aquela frase, ou aquela única palavra. A coisa vem 

como respiro, seria inútil traçar um plano para escrever um único 

parágrafo [...] Lembro-me apenas que, quando acabei o primeiro 

encontro com Valquíria no cemitério, estava ridiculamente chorando 

sobre ele, mas chorando mesmo, para fora e não apenas para dentro. 

(CARVALHO, 1962, p. 17) 

 

Dois pontos merecem ser destacados desta declaração. Primeiro, a ideia da escrita 

como respiro, aspecto que retoma a proposição de arte como movimento natural e 

básico do autor, proposição defendida por Dubuffet. Ao declarar a impossibilidade de 

escrever uma frase de forma idêntica duas vezes, Campos de Carvalho afirma a 

incapacidade de uma escrita planejada, afastando-se, dessa forma, da arte do macaco e 

do camaleão, aspecto tão repudiado pelo francês. 

Outro componente relevante do trecho de entrevista é a parte final, que revela uma 

relação profundamente emocional com o fazer artístico. Dubuffet afirmava que a arte 

intelectual (a qual ele nem sequer considerava como arte verdadeira) era baseada em 

ideias e racionalismo (Dubuffet, 1949). O exarcebamento emocional demonstrado por 

Campos de Carvalho ao se declarar “aos prantos” sobre as páginas recém escritas 

demonstra a proximidade com a ideia de uma arte pura, não-racional.  

Apresentar essa arte sem o refinamento estético tradicional, para o pintor francês, 

realça o confronto com a sociedade erudita na época do pós-guerra e propõe uma 

reconstrução do modelo artístico, ao tempo em que o mundo era forçado a se reconstruir 

a partir das ruínas. Também a missão artística de Campos de Carvalho parece ser da 

ordem do choque: Vaca de Nariz Sutil foi duramente criticada na época do lançamento 

por uma suposta falta moral, em relação à presença de um narrador-personagem 

pedófilo, esquizofrênico e sem medo de usar palavrões e apelos de cunho sexual.  

Os pressupostos da arte bruta não estão presentes somente na missão artística de 

Campos de Carvalho, mas também na narração através do discurso dos personagens. 
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Ainda no catálogo de abertura da primeira exposição de arte bruta, Dubuffet reafirma 

um dos princípios do movimento: a valorização da arte produzida por aqueles com 

problemas psiquiátricos. O último parágrafo do texto é dedicado a essa referência: 

 
Antes de concluir este ensaio nós queremos dizer umas palavras sobre 

os loucos. A loucura dá asas ao homem e ajuda seu poder de visão; 

muitos dos objetos (quase metade) contidos nessa exposição são 

trabalhos feitos por pessoas em hospitais psiquiátricos. Nós não vemos 

razão para segregá-los, como os outros fazem. [...] A distinção entre 

normal e anormal nos parece bastante presunçosa: quem é normal? 

Onde está ele, seu homem normal? Mostre-o para nós! O ato artístico, 

com a tensão extrema que ele implica, a febre alta que o acompanha, 

pode jamais ser considerado normal? (DUBUFFET, 1949, n.p., 

tradução própria) 

 

De modo semelhante, Campos de Carvalho elege a loucura como tema em grande 

parte de suas obras. O narrador de A Lua vem da Ásia está internado em um manicômio, 

o de Vaca de Nariz Sutil foi diagnosticado como esquizofrênico, o de A chuva imóvel 

está prestes a se suicidar e o expedicionário de O púcaro búlgaro se junta a um grupo de 

pessoas disfuncionais, a exemplo de um homem que anda sempre inclinado para a 

esquerda porque morava junto à Torre de Pisa, na Itália. Mais do que simplesmente 

fazer da loucura personagem das narrativas, Campos de Carvalho, através destes 

personagens, defende, assim como Dubuffet, a anormalidade como padrão.  

A (anti)lógica da loucura valeria tanto quanto – ou mais – do que a lucidez da 

razão, assim como a arte bruta, dos desvairados, seria a arte verdadeira, em detrimento 

da intelectualidade. O narrador-personagem de Vaca de Nariz Sutil dá voz a estas ideias 

ao longo da narrativa: “Minha lógica era perfeitamente lógica, e isso os desnorteava e a 

mim principalmente” (CARVALHO, 2008, p. 198).  

A comparação feita no nível extrínseco ao texto, como a realizada até o momento, 

é considerada por alguns teóricos como uma falsa relação entre pintura e literatura. 

Liliane Louvel (2006, p. 198) comenta sobre esse tipo de análise: “São claros os perigos 

que podem conduzir o leitor [...] a ‘colar’ uma imagem que não tenha sido claramente 

suscitada pelo texto. Se a historicidade e a contextualização dos textos poderão parecer 

às vezes necessárias, não serão jamais suficientes.” 

Não se considera aqui que haja equívoco em buscar as relações históricas e 

contextuais, mas se reconhece a primariedade de uma análise que se limitasse a elas. 
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Portanto, seguimos com a busca dos elementos textuais equivalentes aos componentes 

pictóricos, adotando um exame detalhado dos textos.  

As duas vacas: as semelhanças sutis 

Retomando Cluver (2006), é preciso pensar no que há no texto de Vaca de Nariz 

Sutil que nos evoca as mesmas sensações e ideias presentes em Vaca com nariz sutil – o 

quadro; de que forma a imagem criada por Dubuffet gera o texto de Campos de 

Carvalho, já que o escritor afirmou ter escrito a novela após escolher o título aplicado ao 

quadro. Neste caso, como a pintura antecede a obra literária, as análises partirão de 

aspectos das artes plásticas para encontrá-los refletidos em imagens do texto literário. 

O primeiro dos aspectos observados é a escolha das cores feita por Dubuffet. O 

pintor Wassily Kandinsky é um dos artistas plásticos a escrever sobre as sensações que 

as cores podem provocar: “[...] o olho sente a cor. Experimenta suas propriedades, é 

fascinado por sua beleza. [...] O olho recebe uma excitação semelhante à ação que tem 

sobre o paladar uma comida picante. Mas também pode ser acalmado ou refrescado 

como um dedo quando toca uma pedra de gelo.” (KANDINSKY, 1996, p. 65) 

Pensando nas cores como uma forma de expressão capaz de causar sensações em 

quem as contempla, podemos observar novamente o quadro Vaca com nariz sutil (figura 

1), agora sob essa perspectiva. Dubuffet escolhe para a pintura tons terrosos, com 

predominância do verde e do marrom. As cores são bastante apagadas, sem brilho ou 

vibração. Observando o detalhe dos olhos (figura 2) vê-se que o azul, cor que pode ser 

utilizada para causar uma sensação aveludada (Kandinsky, 1996) é aplicada por 

Dubuffet em sua versão óxido, que, ainda segundo Kandinsky (1996, p. 66), parece 

sempre “dura e seca”. 

Figura 2. Vaca com Nariz Sutil (detalhe)(1949), Jean Dubuffet. Fonte:Fundação Dubuffet 
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Apesar da escolha de cores mudas, o pintor consegue prender o olhar de quem 

observa o quadro através das texturas resultantes da aplicação. O intercalar do marrom 

com tons mais claros de amarelo-amarronzado no corpo da vaca, objeto central do 

quadro, é aplicado de modo a conseguir uma textura áspera. Esta mesma textura se 

repete no plano de fundo do quadro, dessa vez com o uso de verde e marrom. As cores 

sem vibração ganham com a aplicação de densidades e consistências. 

Se considerarmos os pressupostos da transposição intersemiótica, podemos pensar 

nos modos como Campos de Carvalho traduz essas cores e texturas para o texto de Vaca 

de Nariz Sutil. Ao pensar nas cores como um dos elementos de base da pintura, cuja 

colocação em uma estrutura forma conjuntos significativos, podemos compará-las às 

palavras que compõem um texto. A escolha do vocabulário em Vaca de Nariz Sutil 

parece remeter à escolha das cores em Vaca com Nariz sutil em alguns aspectos. É 

possível traçar um paralelo entre a escolha de cores pouco chamativas por Dubuffet e a 

propensão de Campos de Carvalho para um léxico que, segundo críticos, era comedido 

demais para tratar dos temas que o autor elegia. 

Esse tipo de opinião pode ser observada na crítica de Fausto Cunha (1964, p. 

191): “Se o personagem não recua diante de alguns palavrões, se o próprio Deus é 

violentado na sua onipotência, e se o livro é pensado e não escrito, por que ao chegar a 

vez de escrever certas palavras o autor se sai com “copular” e outras vozes científicas?”. 

Cunha chega a condenar Vaca de Nariz Sutil ao desaparecimento, chamando o texto de 

fungível e frustrado.  

A permanência da obra e as reedições que ela vem ganhando ao longo das décadas 

provam que o crítico talvez não tenha percebido que, assim como o pintor Dubuffet, 

Campos de Carvalho se apoia em um vocabulário que pode parecer apagado, sem vida, 

mas garante originalidade através de uma aplicação permeada de texturas. Se numa obra 

visual estas texturas se traduzem através das manchas e de certa aspereza nas 

pinceladas, no texto literário são as nuances de significado que vão conferir este mesmo 

aspecto.  

Primeiro exemplo que pode ser dado é em resposta direta à crítica ao uso de 

linguagem científica, a qual seria por demais comedida para um narrador-personagem 

de atos aparentemente amorais. O modo como estas palavras são utilizadas no texto 

2550



 

 
 

pode causar efeitos tão ou mais desconcertantes do que o uso de palavrões, como pode 

ser percebido no trecho a seguir: 

 
Foi a fase áurea do meu onanismo [...] e cheguei mesmo a tentar uma 

espécie de ioga baseada estritamente na contemplação do falo e na 

sua, deste, autodidaxia [...]. Não fosse o avô ter-me descoberto um dia, 

qual um encantador de serpentes, com o pênis a um palmo da boca 

[...]. (CARVALHO, 2008, p.199) 

 

Não só nos trechos considerados ultrajantes o escritor ilustra seu poder de 

transformação do léxico (a bem da verdade, poder no qual a arte literária se baseia). 

Vaca de Nariz Sutil também é exemplo de como palavras podem, a partir do modo 

como são utilizadas, ganharem lirismo, assim como o azul dos olhos de Vaca com nariz 

sutil ganha novo significado através da forma como é aplicado. Veja-se como exemplo 

o trecho a seguir, repleto de lírica apesar de apresentar-se sob a forma de prosa, 

utilizando da construção de imagens através da linguagem que visa alcançar efeitos: 

 
Talvez esteja sonhando: não estou; ou bêbado: nem tanto; não se 

sonha um sonho mas apenas a realidade, eu sinto o peso do corpo mas 

como se não me pertencesse, subo-me aos ombros para atravessar este 

vau de silêncio, já me aconteceu antes e não acordei depois, é uma 

espécie de levitação sem o corpo, estou mais alto do que o velho e sua 

torre: desabarei sobre mim como um castelo de cinzas. (CARVALHO, 

2008, p. 198) 

 

Partindo mais uma vez da pintura, a composição do quadro de Dubuffet é outro 

ponto que pode ser analisado. A composição de uma obra artística diz respeito à escolha 

dos elementos que nela figurarão e ao modo como serão dispostos (Kandinsky, 1996). A 

pintura de Dubuffet parece bastante simples neste sentido, já que é composta de apenas 

um elemento figurativo, a vaca. No entanto, é possível analisar alguns aspectos dessa 

composição com um olhar mais minucioso.  

A imagem da vaca ocupa todo o espaço possível na tela, chegando a parecer 

disforme em sua tentativa de preencher toda a superfície. As patas e o nariz têm de ser 

diminuídos em tamanho, tornando-se desproporcionais ao corpo. O verde manchado 

que compõe o plano de fundo é exíguo, deixando-se mostrar apenas nos espaços 

periféricos da tela. Sua função não é outra além de oferecer um ponto de contraste para 
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que o olhar do observador se detenha ainda mais na vaca, seus limites, traços, cores e 

formas. 

A composição da novela de Campos de Carvalho, de forma semelhante, também 

adota um elemento desproporcional. Se, no quadro, a vaca, como tema principal da 

obra, ocupa todo o espaço possível, o sujeito-narrador, tema central de Vaca de Nariz 

Sutil também se alastra por todo o texto. Ainda que seja o esperado para uma narrativa 

de primeira pessoa, o estilo de Campos de Carvalho intensifica esta característica, algo 

que Juva Batella (2004, p. 119) vai chamar de narração em primeiríssima pessoa, 

caracterizando-a como aquela que “só tem a si mesmo na frente, será ela o objeto 

obsessivo e muitas vezes desfocado de sua própria mira. Sua única preocupação é 

narrar-se a si mesma e justificar sua peculiar situação.” 

Um certo exagero do eu na obra literária se identifica com a mesma opção de 

composição presente na obra pictórica. Se no quadro a vaca vai se deformar para poder 

preencher toda a superfície, na narrativa algumas técnicas vão ser empregadas para se 

garantir que o sujeito seja o ponto focal do relato (e quase o único). Uma delas é a 

tematização do mundo exterior sob uma perspectiva do espaço interior. A passagem a 

seguir é exemplo: 

 
De súbito a música me invadiu [...] era como se [os músicos] se 

houvessem instalado no bojo do meu cérebro para uma audição 

especial e exclusiva; [...] Os músicos ainda lá estavam no coreto com 

os seus dólmãs vermelhos, mas eram apenas uns espectros que lá 

estavam; eu não conseguia ouvi-los a distância, mas apenas dentro de 

mim [...]. (CARVALHO, 2008, p. 161) 

 

A descrição do trecho anterior, visita a uma quermesse na praça da cidade, traz, já 

no segundo capítulo, uma ideia da percepção do narrador-personagem diante dos fatos 

exteriores. Assim como a música e os músicos da quermesse se instalam no bojo do 

cérebro do ex-combatente, que vai daí por diante, percebê-los apenas como espectros no 

exterior e vê-los com mais clareza dentro de si, toda a narrativa por ele conduzida pode 

ser considerada como também envolvida com esse processo. Os espectros exteriores dos 

personagens e acontecimentos não vão importar, mas sua reprodução – vívida – no 

espaço interior do narrador.  

Outra forma pela qual o eu ocupa espaço desproporcional na narrativa é através do 

seu estilhaçamento. O trauma da participação na guerra causa uma fratura no ego do ex-
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combatente4. Como num espelho partido em pedaços, o narrador personagem se 

enxerga múltiplo, incapaz de reconciliar-se com quem costumava ser antes da guerra, 

mas também se vê sem uma identidade pós-guerra ainda definida. Em seu discurso, 

deixa clara a percepção dessa pluralidade: “enquanto eu me fitava nas suas lentes e me 

enxergava duplo, e via-me quádruplo nas suas retinas. E os que morreram em mim na 

guerra, há que enterrá-los também ou deixarei que fiquem insepultos?” (CARVALHO, 

2008, p. 160, grifo do autor) 

Outro sintoma da superabundância do eu na composição é a ausência quase que 

completa de diálogos e de descrições de outros personagens para além dele próprio. 

Ensimesmado, o narrador sequer se preocupa em nomear os outros participantes da 

trama. Nas exceções que faz, não permite que eles tenham protagonismo, não narra 

passados nem se preocupa com detalhes. Assim como no quadro de Dubuffet, o que está 

além da vaca, ou do eu, é um plano de fundo borrado que serve apenas para atrair ainda 

mais atenção para o que está no centro.  

  Considerações finais  

Considerar que Campos de Carvalho traduz aspectos do quadro Vaca com nariz 

sutil, de Dubuffet por meio de obra literária narrativa é abrir uma perspectiva de leitura 

do texto de Vaca de Nariz Sutil. Afastando a ideia de interpretação única, não se busca 

descobrir o significado último da obra através da declaração do autor sobre a inspiração 

para o título. Ao ler a novela como uma tradução da pintura, enriquece-se a 

interpretação do texto, que ganha novas nuances, e da pintura, olhada agora através da 

ótica do escritor. 

Esta proposição está fundamentada em Cluver, quando ele afirma que a 

transposição “além de nos atrair como um texto por si, ela vai estimular o leitor a olhar 

para o texto-fonte de forma diferente do que habitualmente faríamos. [...] Desde que a 

transposição não tome o lugar do original, não há ‘perda’ efetiva” (CLUVER, 2006, p. 

170). Os aspectos abordados parecem fundamentar a leitura feita, ilustrando que há na 

obra de Campos de Carvalho uma equivalência de sentidos presentes na pintura de 

Dubuffet. Esta correspondência, dadas as limitações de uma tradução em linguagens e 

códigos diferentes, espelha a afinidade que parece haver entre as missões artísticas dos 

dois artistas.   

                                                           
4 Sobre o trauma da guerra, ver Freud, 1987 
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A EXPANSÃO DA POESIA EM LES LIEUX D'UNE FUGUE, DE 
GEORGES PEREC 

 
Leonardo Cavalcante Mendes (USP)1 

 

Resumo2: A proposta deste artigo é analisar a expansão da literatura por recursos 
audiovisuais na obra Les Lieux d’une fugue, de Georges Perec. As relações entre 
literatura e cinema já despertavam o interesse de outros autores desde o início do século, 
como vemos nas reflexões dos escritores de vanguarda sobre os caminhos da sétima 
arte. Em vista disso, começaremos observando textos que encorajavam o 
aproveitamento das novas técnicas na expansão da poesia, para posteriormente 
estabelecer conexões entre essas teorias e o trabalho de Perec. 

Palavras-chave: Georges Perec; Intermidialidade; Multiplicidade 
 

Introdução 

No início do século XX, o cinema se desenvolvia e buscava espaço entre as outras 

artes. Destinado predominantemente ao entretenimento, encontrou nas reflexões dos 

escritores de vanguarda franceses um lugar entre lazer e reflexão. Desde narrações de 

uma ida ao cinema até poemas inspirados em filmes, podemos encontrar diversos textos 

críticos onde a cinematografia é tema principal. Alguns desses escritos intentam 

assimilar as novas possibilidades técnicas dentro do campo artístico e direcionar o 

futuro do cinema. Anos mais tarde, o escritor Georges Perec retira da gaveta um 

pequeno relato autobiográfico, Les Lieux d'une fugue, para transformá-lo em curta-

metragem. O autor francês considera que recursos como o som a imagem servem de 

motor para a imaginação e geram uma expansão do trabalho literário, reflexão muito 

semelhante às previsões dos poetas vanguardistas e que conecta a realização de Perec 

aos apelos desses escritores do início do século. Tencionando discutir a influência das 

formulações teóricas vanguardistas no filme de Perec, primeiramente nos debruçaremos 

na relação entre o cinema e esses escritores, observando os textos que encorajavam o 

aproveitamento das novas técnicas na expansão da poesia, para, posteriormente, 

estabelecermos ligações entre Les Lieux d'une fugue e os propósitos que os poetas do 

início do século tinham para a sétima arte. 

 

Os escritores de vanguarda e o cinema 
                                                
1 Mestrando em Estudos Literários em Francês (USP). Contato: leonardocmendes@gmail.com. 
2 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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O surgimento do cinema na passagem do século XIX para o século XX redefiniu 

percepções que antes pareciam imutáveis. A noção de tempo perdia linearidade para 

ganhar novos modos de compreensão. Uma flor que antes levava dias para desabrochar 

aos nossos olhos, agora abria-se em poucos segundos diante da tela. Um frenético 

movimento de dança podia ser visto e analisado vagarosamente. As formas também não 

eram mais as mesmas. Através de um truque podíamos ver uma cabeça ser inflada até 

explodir. Os diferentes planos traziam importância a pequenos objetos, transformavam 

atores em divindades. Como não se deixar seduzir pelo sorriso de Pearl White 

preenchendo dois metros de tela brilhante? Um sorriso que anunciava as transformações 

do novo mundo3. O cinema desenvolvia seu próprio fluxo, ele não permitia, como a 

literatura, modificações no curso ou no ritmo. Não era possível folhear os capítulos 

aleatoriamente. Os espectadores experienciavam uma imersão na narrativa conforme o 

desejo do realizador. Esses estímulos visuais chamavam a atenção dos escritores de 

vanguarda, que enxergavam nas novas técnicas uma aproximação com a vida moderna. 

O caos, a velocidade e as possibilidades criadas iam de encontro às novas percepções, e 

embriagavam os poetas tal qual substâncias alucinógenas. 

 
J’aime aussi beaucoup les métropolitains et les chemins de fer 
suspendus. Surtout ceux de New York, car ils sont mal bâtis et il y 
arrive beaucoup d’accidents. Les express fusent. Les roues tournent. 
Les ressorts grincent. Un rythme aheurté, impair, m’emporte. Je bois 
de la vitesse, cette absinthe de tout le corps. Quand je suis ivre, le train 
s’arrête. Et mes excès ne vont pas plus loin. (CENDRARS, apud 
COHEN, 2014, p. 223.) 
 

O aparato cinematográfico concebeu novas perspectivas no campo das ciências 

humanas e das artes. Louis Aragon (2007), no artigo Du Decor (1918), reivindica um 

cinema autêntico, que não seja apenas um teatro filmado. Proposta idêntica a de 

Soupault (1979, p. 23) em Note 1 sur le cinéma: "il importe donc que nous établissions 

une différence entre l'écran et la scène, que nous séparions l'art cinématographe de l'art 

du théâtre". Segundo Nadja Cohen (2014, p. 223), a proposta teórica desses autores 

ilustrava a necessidade de se inspirar no cinema para renovar a estética da arte poética. 

                                                
3 "Ce sourire presque féroce annonçait les bouleversements du nouveau monde". SOUPAULT 

(1979, p. 42).  
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O escritor enxerga no novo dispositivo a possibilidade de ampliar a poesia e a filosofia, 

alcançando uma nova estética: 

 
Doter d’une valeur poétique ce qui n’en possédait pas encore, 
restreindre à volonté le champ objectif pour intensifier l’expression, 
voilà deux propriétés qui contribuent à faire du décor 
cinématographique le cadre adéquat de la beauté moderne. 
(ARAGON, 2007, p. 56) 
 

Essa estética se faz a partir de todos os elementos que o cinema dispõe. Ao 

comentar o enquadramento, Aragon ilustra como o plano detalhe pormenoriza os 

objetos e lhes incute um aspecto poético: 

 
Les enfants, poètes sans être artistes, fixent parfois un objet jusqu’à ce 
que l’attention le grandisse, le grandisse tant, qu’il occupe tout leur 
champ visuel, prend un aspect mystérieux et perd toute corrélation 
avec une fin quelconque. (ARAGON, 2007, p. 56) 

 

Cendrars colocava os filmes e os cartazes publicitários no mesmo degrau que a 

poesia, pois seu lirismo visual concedia a essas obras um elemento poético. Era o que 

Aragon perseguia, um valor poético que intensificasse a expressão, a utilização de uma 

nova estética no novo mundo e a abolição de formas ultrapassadas. Aragon buscava 

dentro do cinema uma magia moderna, uma poesia realmente contemporânea. O 

desfecho de Du Décor é uma intimação para que as vanguardas olhem para o cinema 

com atenção:  

 
Il est indispensable que le cinéma prenne une place dans les 
préoccupations des avant-gardes artistiques. Elles possèdent des 
décorateurs, des peintres, des sculpteurs. C'est à eux qu'il faut faire 
appel si l'on veut ramener quelque pureté dans l'art du mouvement et 
de la lumière. (ARAGON, 2007, p. 61) 
 

Dentre os escritos vanguardistas do início do século, destaca-se um chamado de 

Guillaume Apollinaire que visa pensar uma nova poesia relacionada à sociedade 

moderna e às novas capacidades técnicas, especialmente o cinema. Pronunciado em 

uma conferência em 26 de novembro de 1917, um ano antes de a gripe espanhola tirar a 

vida do escritor, L'Esprit nouveau et les poètes traz uma ideia bastante similar à 

conclusão de Du Décor e faz um convite para que os poetas se apropriem das novas 
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mídias e utilizem todas as novas possibilidades em suas criações. No texto, bastante 

nacionalista, Apollinaire se dirige aos escritores franceses afirmando que a França é um 

país onde os intelectuais sempre estiveram ligados a movimentos inovadores e assim 

deveriam continuar, legitima as pesquisas em formas livres, as liberdades para os versos 

conquistadas — por poetas como Mallarmé e Baudelaire —, e enaltece o emprego da 

tipografia no aprimoramento da poesia. "Os artifícios tipográficos levados muito longe, 

com uma grande audácia, tiveram a vantagem de fazer nascer um lirismo visual que era 

quase desconhecido antes de nossa época" (APOLLINAIRE, 1918 apud TELES, 2009, 

p. 198). Esse lirismo visual seria intensificado com a publicação de Calligrammes 

(1918), escrito durante a guerra. Nesse livro, o poeta brinca com a literatura em formas 

picturais, o que demonstra que a relação Imagem/Poesia já era alvo de seu projeto e 

evidencia como ele já vinha pensando e praticando essa nova poesia anos antes de 

escrever L'Esprit nouveau et les poètes.  

Apollinaire critica seus contemporâneos por pouco se arriscarem na composição 

de imagens em uma época em que o cinema é a arte — não apenas entretenimento — 

mais próxima do povo. Para COHEN (2014, p. 49), a reapropriação de formas de artes 

populares é um dos motores da evolução literária, e as bases que o cinema empregava, 

como o circo e o music hall, chamavam a atenção dos escritores de vanguarda, que 

desejavam produzir uma literatura em que as características das formas narrativas 

fossem mais próxima do cotidiano, como a comunicação oral, os textos publicitários e 

as notícias dos jornais. Baseado nesses ideais, Apollinaire acreditava que os escritores 

deveriam ocupar com boa poesia o espaço que vinha sendo mal utilizado com a 

produção de filmes ruins. Esse era um legado que as vanguardas deveriam se preocupar 

em deixar. 

 
Teria sido estranho que numa época em que a arte popular por 
excelência, o cinema, é um livro de imagens, os poetas não tivessem 
experimentado compor imagens para os espíritos meditativos e mais 
refinados, que não se contentassem de maneira alguma com a 
imaginação grosseira dos fabricantes de filmes. (APOLLINAIRE, 
1918 apud TELES, 2009, p. 198) 
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Desse modo, os escritores deveriam maquinar4 a poesia, deixar o passado e se 

voltar para a sociedade atual, as técnicas atuais, o homem moderno. Apenas dessa forma 

a arte poética seria inovadora e atravessaria o tempo, influenciando as próximas 

gerações.  

 
[Os poetas] querem ser os primeiros a fornecer um lirismo todo novo a 
esses novos meios de expressão que ajuntam à arte o movimento e que 
são a fotografia e o cinema. Estão ainda no período dos incunábulos. 
Mas, esperem, os prodígios falarão deles e o espírito novo, que enche 
a vida e o universo, se manifestará formidavelmente nas letras, nas 
artes e em todas as coisas que conhecemos. (APOLLINAIRE, 1918 
apud TELES, 2009, p. 211) 
 

Entretanto, os escritores de vanguarda não se limitaram a escrever manifestos e 

textos críticos sobre o cinema. Os reflexos dessa inspiração também podem ser vistos na 

prática em diversos trabalhos literários, como os poemas cinematográficos de Philippe 

Soupault, os caligramas de Apollinaire, os cine-poèmes de Fondane e principalmente 

nos roteiros vanguardistas. Alguns chegaram a ser filmados, como L'étoile de mer — 

adaptação de Man Ray para um poema de Robert Desnons —, e La coquille et le 

clergyman — escrito por Antonin Artaud e realizado por Germaine Dulac. Porém 

muitos desses roteiros ficaram restritos ao papel, não — exclusivamente — por falta de 

recursos para serem produzidos, mas por não terem sido criados necessariamente com a 

finalidade de serem adaptados para a tela. Assim, a escrita de roteiros irrealizáveis foi 

prática comum entre os escritores de vanguarda5. Eles se caracterizam por serem curtos, 

extravagantes e de técnica impossível de realizar. Segundo Christian Janicot (1995, p. 

9), em alguns a dimensão poética criava uma fronteira entre poesia e imagem, se 

revelando impossível com a técnica da época. Em outros, a técnica era suficiente, porém 

os projetos não estavam no perfil das exigências da indústria cinematográfica. Um dos 

motivos para que os escritores escrevessem roteiros que não seriam realizados é o fato 

de ser uma maneira mais direta de escrever. Os roteiros não possuíam as restrições que a 

                                                
4 Teles (2009) traduz "machiner la poésie" para "manejar a poesia". Essa escolha não transporta a 

temática da máquina e modernidade do verbo original para a língua portuguesa. Esse tema está 
explicitamente relacionado às produções dos escritores de vanguarda desde o futurismo e é fundamental 
no argumento desse trabalho. Por esse motivo preferimos utilizar o termo maquinar, mesmo que ele não 
esteja na tradução utilizada. 

5 Há mais de 50 roteiros irrealizáveis produzidos por esses escritores. Muitos deles podem ser 
encontrados no livro Anthologie du cinéma invisible, organizado por Christian Janicot.  
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literatura impunha, como forma, estilo e linguagem. A alternativa, mais livre, atraía os 

escritores modernistas.  

Olhando para o cinema burlesco, podemos encontrar certa criatividade e liberdade 

que fascinava os escritores de vanguarda. Os esquetes de Carlitos, e de outros atores 

burlescos, traziam algo de maravilhoso e cômico, mas também contestavam a 

sociedade, pois eles se distinguiam na recusa ao real. Tal forma estética está bem 

próxima das obras vanguardistas, que demonstravam suas posições não conformistas 

através de inovações estéticas e ideologicamente subversivas. Segundo Ado Kyrou: 
 

Le désordre est le rêve libérateur de tout homme ; il est donc la base 
de tout comique libérateur. Une tarte à la crème jetée sur un visage de 
femme riche et laide et la voilà devenue immédiatement vengeance 
contre le laideur, affirmation de puissance ; elle provoque un choc 
semblable à celui provoqué par les collages surréalistes. Le collage 
consiste à placer une chose là où elle ne devrait pas se trouver, à 
réunir deux choses qui ne devraient jamais se rencontrer ou à utiliser 
une chose dans un but auquel elle n’aurait jamais dû servir. (KYROU, 
1985) 
 

É possível vislumbrarmos uma aproximação entre o movimento das imagens do 

cinema e o processo de escrita automática utilizado pelos escritores surrealistas. 

Segundo Robert Stam (2000, p. 56), essa ligação entre as imagens e os processos 

metafóricos de escrita automática motivou Soupault a escrever seus poemas 

cinematográficos. O cinema possui a capacidade transcendente de libertar o universo 

onírico, mesclando cotidiano e maravilhoso.  

De certa forma, a primeira guerra mundial roubou a infância desses escritores. Ela 

destruiu as possibilidades de uma vida normal. A ausência dessa época da vida acaba 

refletida na literatura que eles fariam anos mais tarde. Esse fascínio pela infância, pelo 

cotidiano, pelo simples, pelos sonhos e pelo idiota — o cinema burlesco, os esquetes de 

Carlitos. 

Textos críticos, manifestos, convocações, poemas, filmes e roteiros. Tantos 

documentos produzidos mostram uma grande preocupação com a inovação no mundo 

artístico, acompanhando as mudanças na sociedade contemporânea. Esse espírito 

inovador, criativo e múltiplo é o que veremos refletido cerca de quarenta anos depois 

em outro escritor francês, Georges Perec. 
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Os lugares de Georges Perec 

Les Lieux d'une fugue não foi a primeira obra que Perec adaptou para as telas. 

Quatro anos antes, em 1974, foi lançado Un homme qui dort — dirigido por Bernard 

Queysane. Perec acredita que a transposição destas obras para o cinema funciona como 

uma expansão do trabalho literário, pois ele possui recursos, como o som e as imagens, 

que servem de motor para a imaginação — reflexão que vimos interessar a muitos 

autores franceses desde o surgimento e expansão da cinematografia. — Perec busca, em 

alguns de seus textos, aplicar esse prolongamento da escrita utilizando a contraposição 

entre imagem e som. Ele exemplifica o funcionamento desse trabalho no texto de Les 

Lieux d’une fugue: 

Les Lieux d’une fugue me semblait une nouvelle imparfaite, je n’en 
étais pas content, et je pensais que si j’ajoutais une bande-son et des 
images, ou que je faisais un jeu de montage par rapport aux trois 
éléments, j’obtiendrais quelque chose qui serait plus satisfaisant avec 
quatre éléments – musique, texte, image et bande sonore, enfin, 
bruitage. (PEREC, 1978, apud REGGIANI, 2006, p. 68). 

A narrativa conta um episódio da juventude do autor, um dia em que ele cabulou 

as aulas da escola para vagar pelas ruas de Paris. Após algumas horas, exausto, faminto 

e sem nenhum tostão, ele foi levado por um homem à delegacia de polícia, onde lhe 

deram um sanduíche e telefonaram para seus tios. Ainda que esse evento pareça 

inesquecível para um garoto de doze anos, Perec diz ter esquecido totalmente esse 

acontecimento, até que um dia, caminhando pelo mercado de selos da avenida Champs-

Elysées, todo o episódio voltou bruscamente a sua memória. Efetivamente, a ambição 

de Perec não é tanto contar como se passou sua fuga durante a infância, quanto é relatar 

a maneira como se recordou de repente vinte anos mais tarde. À primeira vista, parece 

se tratar de um simples relato de uma escapada, uma lembrança sem reflexões 

importantes. Porém, uma leitura atenta — cruzando outros escritos do autor — coloca 

em evidência alguns temas frequentes na obra de Perec, como a ausência dos pais e o 

trauma da infância. Somente em 1976, ano da filmagem, o texto de Les Lieux d'une 

fugue foi publicado, em uma revista intitulada Présence et Regards. Em livro ele só foi 

publicado em 1990, na póstuma coletânea de textos autobiográficos Je suis né. O filme 

foi produzido pela INA — Institut national de l'audiovisuel — para a série Caméra Je, 
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dirigido por Perec com a colaboração de Bernand Zitzermann e de Catherine Binet, 

esposa do escritor. 

O texto literário de Les Lieux d'une fugue é bastante descritivo. Perec vai expondo 

os lugares e os objetos através de listas das ações e interações entre o protagonista e a 

metrópole. Ele passa pelas ruas descrevendo as árvores, o carrossel, a delegacia de 

polícia, sua pasta e outras peças importantes do evento. As memórias são apresentadas 

de maneira fragmentada e dispersa, como se observássemos um álbum de fotografias 

sem ordem temática ou cronológica. A estrutura do filme é parecida: as imagens se 

repetem de forma embaralhada, aparentemente sem uma ordem clara, refazendo o jogo 

do texto original. Muitas vezes as imagens não correspondem ao que ouvimos em voz 

off, e a narração se torna essencial para compreender a história, pois traz informações 

que não vemos na tela. O filme mostra os ambientes sem evidenciar os personagens. 

Não vemos ninguém além de indivíduos secundários que fazem parte da paisagem, 

como os vendedores de selos e outros caminhantes nas ruas. O protagonista nunca 

aparece no quadro. Em alguns momentos, essa restrição — a supressão dos personagens 

centrais — também atinge a narrativa, suprimindo trechos do texto.  

O foco da câmera converge sempre para os ambientes, jamais para pessoas que 

transitam. Esse pacto com o lugar, desde o título da obra, amplifica a importância das 

ruas, dos prédios, do carrossel e de todos os pontos que ressurgem na memória do autor. 

Esta memória não existe apenas na consciência do indivíduo, mas também nos lugares. 

Perec se lembra do acontecimento apenas quando une as duas memórias: a pessoal e a 

do espaço — ao passar pelo mercado de selos.  A câmera, sempre inquieta, trabalha 

essencialmente de duas formas: revelando o ambiente ou incorporando os olhos da 

personagem. A primeira ocorre de duas maneiras diferentes, algumas vezes em um lento 

panorama lateral, outras começando por um plano fechado que vai se abrindo aos 

poucos. Ambas têm por finalidade salientar o espaço presente. Em contrapartida, 

quando a câmera acompanha a visão da personagem, ela ressalta a memória da infância, 

frequentemente focando em objetos como o cinzeiro na delegacia ou os selos à venda. 

Por meio desses movimentos — zoom in, zoom out, panoramas e alternância da 

focalização — se destaca a sensibilidade da câmera e a presença do diretor no filme. 

Os sons de Les Lieux d'une fugue aparecem em três maneiras diferentes: a 

narração em voz off, a trilha-sonora — composta por uma música de Robert Schumann 
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— e os ruídos da cidade. Em meio aos planos de ordem caótica, o som é o responsável 

por manter a fluidez, pois não sofre, como as imagens, interrupções bruscas a cada 

corte. Por outro lado, isso traz um estranhamento devido sons que deixam de 

corresponder ao que observamos na tela. Por exemplo, em uma cena vemos carros 

presos no congestionamento e escutamos seus ruídos. O plano é cortado para uma cena 

em um parque, porém o som da cena anterior permanece, mantendo por alguns 

segundos o barulho das buzinas enquanto a imagem não é mais a dos carros, mas a de 

uma árvore. Na maior parte do tempo, a continuidade da montagem é mantida 

principalmente pela voz off combinada ao plano ponto de vista, apesar de possuir alguns 

momentos sem narração. Nesses momentos, a música de Schumann é o cordão que guia 

o filme. 

Wilfrid Mazzorato recorda que no romance W ou le souvenir d'enfance Perec 

menciona "le fait qu'il utilisait l'argent que lui donnait sa tante pour prendre le bus afin 

d'acheter des petits soldats en fer avec lesquels il rejouait symboliquement la mort de 

son père. Or la fugue commence par un retard à l'école" (MAZZORATO, 2006, p. 137-

138). No mesmo romance, o escritor narra a manhã em que foi separado de sua mãe — 

levada para Auschwitz —, em uma quadra próxima a estação de trem Gare de Lyon.  

 
Ma mère m’accompagna à la gare de Lyon. J’avais six ans. Elle me 
confia à un convoi de la Croix-Rouge qui partait pour Grenoble, en 
zone libre. Elle m’acheta un illustré [...]. La Croix-Rouge évacue les 
blessés. Je n’étais pas blessé. Il fallait pourtant m’évacuer. Donc, il 
fallait faire comme si j’étais blessé. C’est pour cela que j’avais le bras 
en écharpe (PEREC, 1975, p. 76-77) 
 

Wilfrid Mazzorato relaciona esse episódio da separação, em W, à passagem da 

mão estendida, em Les Lieux d'une fugue. Nessa passagem, o garoto está dentro de uma 

estação de Paris e os viajantes passam pelo portão, "il se demanda une seconde s'il 

devait tendre la main" (PEREC, 1990, p. 27). Para o crítico, a mão estendida a pedir 

ajuda remete a traumática manhã em que sua mãe foi levada. As cenas na delegacia de 

polícia, local para onde o garoto foi levado, seguem o mesmo raciocínio. É provável que 

a mãe de Perec tenha ficado encarcerada em uma delegacia alguns dias após a sua 

detenção. 
Le commissariat, lieu de révélation de l'identité de l'enfant fugueur 
dans le texte [...] et le lieu de l'ancrage narratif dans le film [...], 
semble aussi le lieu symbolique d'un rappel de l'absence de la mère. 
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L'enfant fugueur a pu chercher trace de sa mère en ce lieu, en souvenir 
de son arrestation, comme dans l'écriture de la nouvelle l'écrivain 
Georges Perec a pu « écrire des traces » en reconstituant un souvenir 
oublié — celui-là même, écran d'une mémoire sans trace —, et 
comme le cinéaste Georges Perec a pu, plus tarde encore, une 
nouvelle fois, revisiter, caméra à la main, les lieux (MAZZORATO, 
2006, p. 138-139). 

 

Dessa forma, o relato do escritor não se reduz a lembrança de um dia atípico, mas 

ele ilustra a tentativa de Perec de retraçar uma recordação esquecida, de reconstituir a 

memória da última imagem que teve de sua mãe. Sua subjetiva indireta livre é o desejo 

de reconstrução de uma infância roubada. Da mesma maneira que a primeira guerra 

levou a juventude dos escritores de vanguarda — posteriormente influenciando seus 

trabalhos —, a segunda guerra deixou traumas em Perec que podem ser vistos em toda a 

sua obra, especialmente a ausência dos pais e de uma infância normal. 

Em suma, invenção do aparelho cinematográfico colaborou com o desejo de 

renovação estética dos escritores do início do século XX. Nesse desejo está a ambição 

de trazer para a poesia elementos oriundos da vida cotidiana. Por esse motivo, o cinema, 

moderno e popular, atraiu tanto os poetas de vanguarda. Embora o cinema tenha tido 

papel importante na definição das vanguardas, XAVIER (2017, p. 175) nos recorda que 

é exagero atribuir a ele total responsabilidade pelos esses movimentos artísticos. De 

forma menos genérica, podemos dizer que a contribuição do cinema está mais próxima 

de uma "tomada de consciência perante a autonomização do objeto de arte no século 

XX".  

A ambição de Perec por, assim como as vanguardas, criar novas formas e explorar 

a literatura o fez percorrer também o universo cinematográfico. Seu desejo de 

experimentação o conduziu para a escrita de roteiros e adaptação de alguns textos 

literários. Entretanto, mais do que uma transposição — ou uma transcriação, na noção 

jakobsoniana de tradução —, Les Lieux d'une fugue é um trabalho de recriação, pois a 

obra literária sequer havia sido publicada, e somente a partir da eliminação das barreiras 

do texto, isso é, utilizando os suportes audiovisuais, que Perec alcançou seu objetivo 

com a criação arquivada há tantos anos.  Talvez essa obra continuasse inédita, em meio 

aos manuscritos do autor, se ele não tivesse atendido, mais de meio século depois, ao 

chamado de Apollinaire e decidido maquinar sua poesia. 
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L’AMANT (1984) ENTRE CINEMA E LITERATURA: INFLUÊNCIAS 

CINEMATOGRÁFICAS EM ROMANCE AUTOBIOGRÁFICO 

 

Maria do Socorro Aguiar Pontes Giove (UnB)
1
 

 

Resumo: Este estudo visa constatar as influências da sétima arte no romance mundialmente 

conhecido de Marguerite Duras e que lhe valeu o prêmio Goncourt (1984): L’Amant [O 

Amante]. Trata-se de uma autoficção sobre as experiências amorosas de uma adolescente nos 

anos 1930 na antiga Indochina francesa. Se, em seus primeiros tempos, o cinema buscou na 

literatura fonte de inspiração para contar histórias, passará a influenciar a literatura no período 

pós-Segunda Guerra Mundial (CLERC, 1993). Este artigo pretende analisar como o cinema se 

manifesta em L’Amant, por meio da identificação, neste texto autobiográfico, de ferramentas 

específicas da linguagem cinematográfica (VANOYE; FREY; GOLIOT-LETÉ, 2017). 

Palavras-chave: Cinema; Literatura; Autobiografia; Linguagem. 

 

 

 

1. Contextualização 

A história, narrada em L’Amant, já havia sido desenvolvida em obras anteriores 

da cine-escritora francesa, tais como Un barrage contre le Pacifique [Barragem contra o 

Pacífico] (1950) e L’Éden Cinéma [Eden Cinema] (1977) e será retomada em L’Amant 

de la Chine du Nord (1991) [O Amante da China do Norte]. 

Em Un barrage contre le Pacifique, que revela o talento de Marguerite Duras ao 

grande público, a autora se inspirou amplamente em sua infância na Indochina, ex-

colônia francesa, atual Vietnã. Inclusive, foi com esta obra que, pela primeira vez, 

M.D.
2
 pleiteou o prêmio Goncourt, o qual ela só obteria 33 anos mais tarde, com a 

publicação de L’Amant. 

Em Un barrage contre le Pacifique, os personagens ainda possuem nomes e 

características bem definidas. Porém, numa fase mais madura da obra durassiana, da 

qual L’Amant é um exemplo, os personagens principais não serão mais nomeados. Ora, 

malgrado todo o seu desenvolvimento e sua civilização, a Europa não testemunharia, em 

seu próprio território, crimes atrozes cometidos contra a humanidade? Tal insegurança 

do período pós-Segunda Guerra Mundial se reflete na não nomeação sistemática das 

personagens. Em L’Amant, os personagens principais não têm nome, enquanto os 

                                                           
1
 Graduada em Letras (UnB), Mestre em Literatura e Práticas Sociais (UnB). Contato: 

mlle.pontes82@gmail.com. 
2
 Usaremos a sigla M.D. para nos referirmos à Marguerite Duras. 
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secundários são nomeados. Dessa forma, Marguerite Duras balança as regras da 

narrativa tradicional.  

Interessante notar que se, nos primeiros tempos, o cinema se ligou à literatura 

para alcançar foros de nobreza, posteriormente, passará a influenciar decisivamente a 

literatura, por meio de ferramentas próprias da linguagem cinematográfica (CLERC, 

1993). Depois, em um processo inverso, em vez de anteceder, os livros passaram a 

suceder os filmes, quando romances foram escritos a partir de filmes. 

Portanto, não cabe mais falar de uma hierarquia entre o cinema e a literatura. 

Trata-se de influências mútuas entre ambas as artes, em que as noções de anterioridade 

e prevalência de uma arte sobre outra não fazem mais nenhum sentido. Em um curto-

circuito profícuo, literatura e cinema se nutrem um do/ao outro, auferindo grande 

proveito deste processo. 

Desde La Musica [A Música] (1967), primeiro filme de Marguerite Duras, 

codirigido por Paul Seban, Marguerite Duras começou a produzir filmes bastante 

originais, nos quais é possível observar a sua marca enquanto artista anfíbia, 

proveniente da literatura. Destarte, M.D. dividia o seu tempo de criação entre a solidão 

da página em branco e o trabalho em equipe do cinema. 

A partir de um dado momento, torna-se impossível dissociar cinema e literatura 

na obra de Marguerite Duras, à medida que todos os seus livros se tornam filmes e todos 

os seus filmes se tornam livros. Inclusive, Duras (1980, p. 76) afirma que sempre fala da 

escrita mesmo quando parece falar de cinema, chegando a confessar: “Quand je fais du 

cinéma, j’écris, j’écris sur l’image, sur ce qu’elle devrait représenter, sur mes doutes 

quant à sa nature”
3
 (DURAS, 1980, p. 76). Tendo transitado entre cinema e literatura 

durante grande parte de sua carreira, a obra da cine-escritora francesa nasce da 

coalescência de ambos os campos artísticos.  

Após a realização dos filmes, M.D. começou a publicar os roteiros 

cinematográficos sistematicamente. Dessa forma, o trânsito de uma arte para a outra se 

torna a regra do trabalho artístico durassiano, por meio da miscigenação de elementos 

de ambos os campos artísticos. Neste sentido, podemos citar Le Camion [O Caminhão] 

(1977), obra fílmica que depois se tornaria livro. Além disso, todos os seus curtas-

                                                           
3
 “Quando eu faço cinema, eu escrevo, eu escrevo sobre a imagem, sobre o que ela deveria representar, 

sobre as minhas dúvidas quanto à sua natureza”. 
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metragens de 1979 também se tornaram livros: Aurélia Steiner [Aurélia Steiner] 

(Vancouver), Aurélia Steiner [Aurélia Steiner] (Melbourne), Césarée [Césaré] e Les 

Mains négatives [As Mãos Negativas].  

Segundo a concepção cinematográfica durassiana, o fato de associar imagens a 

palavras numa lógica em que imagens e palavras se explicam e se reiteram umas às 

outras diminui, como ocorre no cinema comercial, o poder do imaginário do espectador, 

resultando em um tipo de cinema que Marguerite Duras detestava, posto que 

subserviente e didático.  

Vale ressaltar que L’Amant é uma obra produzida praticamente no fim da 

carreira artística de Marguerite Duras. Naquele momento, ela já tinha escrito inúmeros 

romances, roteiros cinematográficos, entrevistas e textos críticos sobre cinema, 

literatura e política, além de ter realizado quase todos os seus filmes, com exceção de 

Les Enfants [As Crianças], lançado em 1985. Impreterivelmente, portanto, esta 

bagagem cinematográfica refletir-se-ia em seu fazer literário. 

Além de possuir um tom confessional e um caráter autobiográfico, L’Amant traz 

várias elementos da linguagem cinematográfica, pois o seu nascimento ocorre 

justamente no cruzamento entre linguagem literária e linguagem cinematográfica. Este 

artigo tem por meta averiguar como ocorrem tais influências em L’Amant, por 

intermédio de elementos característicos da linguagem cinematográfica, tais como o 

recurso aos enquadramentos e movimentos de câmera. 

Para Marguerite Duras, o filme ideal de L’Amant seria a leitura do romance feita 

pela própria autora (CLÉDER, 2014). De certa forma, isso reflete toda uma logística de 

sua obra, pois, desde o filme Le Camion, a leitura performática dos roteiros pela própria 

Marguerite Duras se faz sistemática. Inclusive, em todos os seus curtas-metragens, 

Marguerite Duras faz a leitura de seus roteiros. Para Duras (1982, p. 59), nenhuma 

atuação é capaz de substituir a leitura de um texto. 

Exatamente pelo fato de L’Amant ser uma obra muito imagética, Marguerite 

Duras entendia que o filme ideal de L’Amant seria a leitura do mesmo. Segundo a 

concepção cinematográfica de Marguerite Duras, a tradução do romance em imagens 

cinematográficas castra a imaginação do espectador, pois este tende a fazer associações 

entre elementos do romance e elementos propostos pelo filme. 
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Na cinematografia durassiana, não existe a intenção de direcionar o olhar do 

espectador. Ao contrário, o cinema durassiano deixa-o livre para explorar tanto os 

elementos apresentados dentro da tela quanto, e principalmente, para fabular os espaços 

fora-da-tela. Assim, contrariamente ao cinema comercial, o cinema durassiano tem um 

forte apelo para o imaginário do leitor-espectador. Inclusive, para Marguerite Duras 

(1980, p. 76), a imagem cinematográfica ideal corresponde àquela do assassinato 

confessado ao cinema. 

Marguerite Duras infringe as convenções do cinema comercial. No cinema 

durassiano, não há um tratamento clássico do protagonista, que consiste, por exemplo, 

em persegui-lo com a câmera, de maneira que o cômodo, onde o protagonista estava, 

deixa de existir assim que ele o deixa (CLÉDER; JULLIER, 2017, p. 119). Ao contrário 

disso, no cinema durassiano, muitas vezes, os personagens saem para o espaço fora-da-

tela e o cenário continua na tela, a ser explorado pelo olhar perscrutador do espectador.  

Destarte, o cinema de Marguerite Duras não é um cinema didático, cuja função é 

entorpecer o espectador por duas horas. Ao contrário disso, o espectador precisa estar 

atento para poder não apenas acompanhar a história, mas também para contribuir com a 

sua parte de criação a fim de que a experiência estética efetivamente se cumpra. Assim, 

o espectador necessita recobrir os vazios para poder interagir com a obra (ISER, 2012). 

Em sua adaptação cinematográfica, Jean-Jacques Annaud faz uma representação 

dos personagens, dos lugares, da intriga, ao passo que Marguerite Duras buscava 

justamente um distanciamento da representação (CLÉDER, 2014). O filme L’Amant, 

de Jean-Jacques Annaud, reduz os vazios, à medida que faz coincidir imagem e palavra. 

Segundo Marguerite Duras, é exatamente esta coincidência entre imagem e palavra que 

empobrece o cinema comercial, pois impulsiona o espectador a fazer um esforço 

totalizador, o que inevitavelmente depaupera a sua experiência estética.  

Assim, ao reduzir drasticamente a capacidade do espectador de produzir as suas 

próprias imagens mentais, o cinema comercial o confina a um estado que Duras chamou 

de “infância cinematográfica” (1980, p. 19). Segundo Duras (1980, p. 19), o espectador 

infantil vai ao cinema apenas para passar um tempo agradável, divertir-se e esquecer-se 

dos seus problemas cotidianos. De maneira lapidar, Marguerite Duras conclui: o 

espectador vai ao cinema para esquecer-se de si mesmo (1980, p. 19). Ora, era 

exatamente contra este cinema que Marguerite Duras lutava, pois ela almejava um 
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público que estivesse disposto a pensar, refletir e completar a experiência estética 

cinematográfica com as suas próprias emoções, vivências e sentimentos. 

Em 1984, Marguerite Duras, Jérôme Beaujour, Claude Berri, Jacques Tronel e 

Nicole Couderc se reúnem justamente para criar um roteiro de L’Amant.  Este conjunto 

de entrevistas e discussões em torno de L’Amant se encontra no livro Le Cinéma 

Invisible [O Cinema Invisível], organizado por Jean Cléder. Destarte, Marguerite Duras 

tinha participado do processo de produção do roteiro e também participaria da produção 

do filme, mas não pôde levar a cabo o projeto porque precisou passar por uma 

desintoxicação alcoólica, tendo ficado até mesmo de coma, história narrada no livro 

M.D., escrito pelo seu último companheiro, Yann Andréa.  

Ao longo das discussões, Claude Berri até mesmo importuna Marguerite Duras 

porque ele desejava organizar a narrativa de L’Amant, de maneira a tornar a história 

mais visual possível, buscando detalhes com o intuito de ilustrar L’Amant. Ora, 

conforme mencionado anteriormente, Marguerite Duras abominava a concepção 

cinematográfica segunda a qual palavra e imagem entram em uma relação de ilustração 

e explicação uma da outra.  

A partir deste roteiro, Jean-Jacques Annaud fez o filme L’Amant. Ao retornar do 

seu tratamento, Marguerite Duras detestou o filme de Jean-Jacques Annaud. 

Consequentemente, em 1991, M.D. publicará L’Amant de la Chine du Nord, que 

corresponde, segundo a cine-escritora francesa,  àquilo que deveria ter sido o filme. 

 

2. Origem de L’Amant 

Marguerite Duras deveria escrever sobre um álbum de fotografias. Eis que ela se 

depara justamente com uma fotografia ausente, mas que existe entre as brumas da sua 

memória. A travessia de um rio: uma fotografia não-fotografada, a Imagem Absoluta. A 

ausência desta imagem teria provocado todo o imaginário da escritora e a consequente 

escrita do livro, que se chamaria, em princípio, L’Image Absolue [A Imagem Absoluta] 

(CLÉDER, 2014). O trecho a seguir se reporta justamente a esta fotografia que poderia 

ter sido feita: 

C’est au cours de ce voyage que l’image se serait détachée, qu’elle 

aurait été enlevée à la somme. Elle aurait pu exister, une photographie 

aurait pu être prise, comme une autre, ailleurs, dans d’autres 

circonstances. Mais elle ne l’a pas été. L’objet était trop mince pour la 
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provoquer. Qui aurait pu penser à ça? Elle n’aurait pu être prise que si 

on avait pu préjuger de l’importance de cet événement dans ma vie, 

cette traversée du fleuve. Or, tandis que celle-ci s’opérait, on ignorait 

encore jusqu’à son existence. Dieu seul la connaissait. C’est pourquoi, 

cette image, et il ne pouvait pas en être autrement, elle n’existe pas. 

Elle a été omise. Elle a été oubliée. Elle n’a pas été détachée, enlevée 

à la somme. C’est à ce manque d’avoir été faite qu’elle doit sa vertu, 

celle de représenter un absolu, d’en être justement l’auteur.
4
 (DURAS, 

1984, p. 17, grifos nossos) 

 

Neste sentido, podemos afirmar que o parentesco com o cinema salta aos olhos 

desde o engendramento da obra L’Amant, visto que o cinema é feito a partir da 

justaposição de fotogramas (24 por segundo), a fim de dar a impressão de movimento. 

Aliás, esta fotografia ausente nos remete, de alguma forma, ao conditionnel 

passé
5
, utilizado em Le Camion, à medida que este filme consiste na leitura do roteiro 

daquilo que poderia ter sido o filme. O conditionnel passé é o modo verbal das 

possibilidades, daquilo que não aconteceu de fato, mas poderia ter acontecido.  

 

3. Análise de L’Amant 

Em L’Amant, já idosa, a narradora-protagonista, a partir de suas memórias, 

narra, em tom confessional, a história do seu primeiro amor na Indochina francesa. 

Trata-se de uma garota de 15 anos e meio que tem um envolvimento amoroso com um 

Chinês doze anos mais velho. Ao mesmo tempo em que a mãe rejeita este 

relacionamento, devido ao fato de o amante ser Chinês, termina por aceitá-lo, por causa 

do dinheiro e dos bens materiais que ele pode proporcionar à família de colonos 

brancos, arrasados pelas terras incultiváveis e pelo desastre da construção de barragens 

contra o Pacífico. Por meio do relacionamento com o Chinês rico, a jovem garota é a 

única que pode salvar esta família da miséria.  

                                                           
4
 “Foi ao longo desta viagem que a imagem ter-se-ia destacado, que ela teria sido retirada em suma. Ela 

poderia ter existido, uma fotografia poderia ter sido feita, como uma outra, aliás, em outras 

circunstâncias. Mas ela não foi. O objeto era muito magro para provocá-la. Quem poderia ter pensado 

nisso? Ela apenas poderia ter sido feita se tivessem podido prejulgar da importância deste acontecimento 

na minha vida, esta travessia do rio. Ora, enquanto que esta se operava, ignoravam ainda até a sua 

existência. Somente Deus a conhecia. É por isso que esta imagem, e não poderia ser diferente, ela não 

existe. Ela foi omitida. Ela foi esquecida. Ela não foi destacada, retirada em suma. É nesta falta de ter sido 

feita que ela deve a sua virtude, a de representar um absoluto, de ser justamente a autora”. 
5
 “Futuro do pretérito composto”. 
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Em várias das suas obras, Marguerite Duras se vale muito da anáfora, figura de 

linguagem que consiste na repetição de palavras ou expressões, a fim de reforçar o 

sentido e que denota insistência (MOISÉS, 2013, p. 23). Dessa forma, a repetição, que 

pode ser considerada como uma verdadeira marca estilística da autora, confere 

musicalidade e poeticidade à sua obra.  

Em L’Amant, podemos observar a repetição sistemática de frases, de palavras e 

até mesmo de estruturas gramaticais. Por vezes, Marguerite Duras repete sintagmas 

inteiros, operando apenas modificações sutis no interior dos mesmos, como é possível 

observar nos seguintes trechos: 

Je lui avais demandé de faire encore et encore. De me faire ça. Il 

l’avait fait. Il l’avait fait dans l’onctuosité du sang. Et cela en effet 

avait été à mourir. Et cela a été à en mourir
6
. (DURAS, 1984, p. 53, 

grifos nossos) 

Parce qu’il ne sait pas pour lui, je le dis pour lui, à sa place, parce 

qu’il ne sait pas qu’il porte une élégance cardinale, je le dis pour lui
7
. 

(DURAS, 1984, p. 54, grifos nossos) 

 

No caso do primeiro excerto, “de faire”
8
 é sucedido por “encore”

9
, que também 

se repete duas vezes. Já na segunda aparição de “de faire”, ocorre uma modificação no 

sintagma, por meio da adição de “me”
10

 e de “ça”
11

: “De me faire ça”
12

. “Il l’avait 

fait”
13

 também aparece duas vezes, sendo que, na primeira vez, o sintagma aparece 

sozinho e, na segunda vez, é sucedido pelo sintagma “dans l’onctuosité du sang”
14

. Já 

nas duas últimas orações, podemos observar a repetição do mesmo verbo, porém em 

                                                           
6
 “Eu tinha pedido a ele para fazer isso de novo e de novo. Para fazer isso comigo. Ele tinha feito isso. 

Ele tinha feito isso na cremosidade do sangue. E isso de fato tinha sido para morrer. E isso foi para 

morrer”. 
7
 “Porque ele não sabe para ele, eu digo isso para ele, no lugar dele, porque ele não sabe que ele tem 

uma elegância cardinal, eu digo isso para ele.” 
8
 “para fazer”. 

9
 “ainda”. 

10
 “me”. 

11
 “isso”. 

12
 “Para me fazer isso”. 

13
 “Ele tinha feito isso”. 

14
 “na cremosidade do sangue”. 
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tempos verbais diferentes: plus-que-parfait
15

 para o primeiro, e passé composé
16

 para o 

segundo. 

Quanto ao segundo exemplo, em um trecho relativamente curto, M.D. faz várias 

repetições: a oração “Parce qu’il ne sait pas”
17

 aparece duas vezes, sendo que a primeira 

aparição é sucedida por “pour lui”
18

. Já o sintagma “je le dis pour lui”
19

 também aparece 

duas vezes: na primeira vez, ele é sucedido por “à sa place”
20

 e, na segunda vez, o 

sintagma encerra o período. 

É importante mencionar que a palavra imagem aparece inúmeras vezes ao longo 

da narrativa. Inclusive, ela já se encontra nas primeiras páginas de L’Amant: “L’image 

dure pendant toute la traversée du fleuve”
21

 (DURAS, 1984, p. 11). Também é possível 

observá-la nas seguintes passagens: “Déjà, sur le bac, avant son heure, l’image aurait 

participé de cet instant”
22

 (DURAS, 1984, p. 48, grifos nossos) e “L’image de la femme 

[...] a traversé la chambre”
23

 (DURAS, 1984, p. 49, grifos nossos).  

É interessante perceber que esta palavra “image”
24

 se encontra várias vezes 

também no livro L’Amant de la Chine du Nord, que é uma reescrita de L’Amant. Ora, a 

presença da palavra imagem remete ao álbum de fotografia, sobre o qual Marguerite 

Duras trabalhou para escrever L’Amant, e a fotografia ausente que teria instigado o 

imaginário da autora e a consequente escrita de L’Amant.  

Convém salientar que a palavra “imagem” remete o leitor tanto à fotografia 

inexistente quanto à própria essência do cinema: imagem (em movimento). Dessa 

forma, mesmo quando faz literatura, Marguerite Duras reenvia o leitor constantemente à 

linguagem cinematográfica, criando aproximações entre ambas as artes. 

Em L’Amant, podemos perceber uma escrita muito visual, que remete 

claramente à experiência artística de Marguerite Duras enquanto cineasta. Além disso, 

                                                           
15

 “mais-que-perfeito”. 
16

 “pretérito pefeito”. 
17

 “Porque ele não sabe”. 
18

 “para ele”. 
19

 “Eu digo isso para ele”. 
20

 “em seu lugar”. 
21

 “A imagem dura toda a travessia do rio”. 
22

 “Já, na balsa, antes do tempo, a imagem teria participado deste momento”. 
23

 “A imagem da mulher [...] atravessou a sala”. 
24

 “imagem”. 
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alguns excertos são muito imagéticos e, consequentemente, podem ser facilmente 

traduzíveis para a linguagem cinematográfica, como o exemplo a seguir: “Je l’ai vu tout 

à coup dans un peignoir noir. Il était assis, il buvait un whisky, il fumait”
25

 (DURAS, 

1984, p. 52). Em sua imaginação, o leitor-espectador é convidado a visualizar a cena do 

amante Chinês com o roupão preto, sentado, bebendo uísque e fumando. Neste sentido, 

convém salientar que, para Marguerite Duras, a imaginação sempre teve um papel 

preponderante em suas obras. 

Ademais, o trecho abaixo pode ser facilmente traduzido para a linguagem 

cinematográfica, por meio de uma panorâmica que pode varrer o espaço 

horizontalmente, mostrando o amante chinês olhando para a jovem garota com o chapéu 

de homem e os sapatos dourados, e acompanhando todo o movimento do personagem 

masculino: 

 

L’homme élégant est descendu de la limousine, il fume une cigarette 

anglaise. Il regarde la jeune fille au feutre d’homme et aux chaussures 

d’or. Il vient vers elle lentement. C’est visible, il est intimidé. Il ne 

sourit pas tout d’abord
26

. (DURAS, 1984, p. 41) 

 

Já no seguinte trecho, pode-se utilizar um primeiríssimo plano ou um plano-

detalhe, no intuito de mostrar ao leitor-espectador que as mãos do amante Chinês 

tremem no momento em que ele oferece um cigarro à jovem garota. Ora, esta 

informação é fundamental para compreender o medo do personagem masculino de se 

aproximar da jovem garota, denunciando a sociedade colonial racista: 

 

Tout d’abord il lui offre une cigarette. Sa main tremble. Il y a cette 

différence de race, il n’est pas blanc, il doit la surmonter, c’est 

pourquoi il tremble. Elle lui dit qu’elle ne fume pas, non merci.
27

 

(DURAS, 1984, p. 41, grifos nossos) 

 

                                                           
25

 “De repente eu o vi em um roupão preto. Ele estava sentado, bebendo uísque, fumando.” 
26

 “O homem elegante saiu da limusine, ele fuma um cigarro inglês. Ele olha para a garota com o chapéu 

de homem e os sapatos dourados. Ele vem na direção dela lentamente. É visível, ele está intimidado. Em 

princípio, ele não sorri”. 
27

 “Primeiro ele oferece um cigarro para ela. A mão dele treme. Existe esta diferença de raça, ele não é 

branco, ele deve superá-la, é por isso que ele treme. Ela diz a ele que ela não fuma, não, obrigada”. 
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Além disso, ao longo da narrativa, aparecem as palavras “photographie”
28

 e 

“cinéma”
29

. A palavra filme também aparece em vários momentos da narrativa, como se 

pode observar no seguinte trecho:  “Le bruit de la ville est très fort, dans le souvenir, il 

est le son d’un film mis trop haut, qui assourdit”
30

  (DURAS, 1984, p. 51). 

No seguinte trecho, é interessante notar que as três primeiras frases são curtas: 

“Je descends du car. Je vais au bastingage. Je regarde le fleuve”
31

. Tais frases curtas 

podem ser facilmente traduzidas para a linguagem cinematográfica. Neste sentido, 

pode-se recorrer ao plano fixo, do qual M.D. lançou mão frequentemente em seus 

filmes, permitindo que a dinâmica da imagem provenha dos movimentos internos 

(VANOYE; FREY; GOLIOT-LETÉ, 2017, p. 130). A câmera pode mostrar a 

personagem saindo do ônibus. Depois, pode-se utilizar um travelling lateral, revelando 

a ida da protagonista até o parapeito.  

 

4. Considerações Finais 

Se Marguerite Duras (1980, p. 76) afirmou que os seus filmes possuem a 

tendência de serem cada vez mais escritos, chegando a concluir que são livros, a sua 

obra literária também é profundamente influenciada pelas suas experiências 

cinematográficas. Assim, se, por um lado, o texto tem um papel preponderante em seus 

filmes, por outro, os seus textos também estarão impregnados de influências 

cinematográficas.  

Neste artigo, procuramos evidenciar como algumas características específicas da 

linguagem cinematográfica se manifestam em L’Amant. Destarte, se o cinema 

durassiano se encontra impregnado por influências literárias, a sua literatura também 

estará permeada por influências cinematográficas. Embora L’Amant seja um romance 

autobiográfico, é possível perceber o curto-circuito entre cinema e literatura em sua 

tessitura, por intermédio de uma linguagem visual e o recurso a movimentos de câmera 

e enquadramentos. 

 

 

                                                           
28

 “Fotografia”. 
29

 “Cinema”. 
30

 “O barulho da cidade era muito forte, na lembrança, ele é o som de um filme muito alto, que 

ensurdece”. 
31

 “Eu saio do ônibus. Vou em direção ao parapeito. Olho para o rio”. 
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O LUGAR DA POESIA NO MAPA-POEMA ILHA DE ARNALDO ANTUNES 

 

Marina Valesquino Affonso dos Santos (UFU)1 

 

Resumo: O poema Ilha de Arnaldo Antunes, parte integrante do livro 2 ou + corpos no mesmo 

espaço, participa de um envolvimento fronteiriço, ou melhor, confere-se como um mapeamento 

que circunscreve territórios distintos: é em composição, um mapa-poema. A ilha, reprodução de 

uma realidade resultante da aerofotogrametria aponta para o negativo (o tom escuro e invertido 

percebido como uma complementaridade): é na linha que circula exteriormente o poema que 

parece residir uma espécie de menção ao todo. Há como proposta para considerações três 

exercícios que instigam o olhar: um que se debruça sobre a escritura, outro que contempla as 

imagens, e ambos que se revolvem diante do princípio fundamental do poema, sua temática: a 

ilha como elemento estrutural e motivador para a origem do corpo do poema. Dessa forma, a 

primeira pergunta que se faz é: qual o sentido da ilha para o mapa-poema? O texto Causas e 

Razões das Ilhas Desertas, escrito pelo filósofo Gilles Deleuze (2004), servirá de ponto de 

apoio para refletir sobre esta questão. Porém, para pensar o lugar da poesia no mapa-poema 

Ilha, que se mostra enquanto forma representativa originária da sobreposição de elementos com 

o propósito de conduzir e orientar o poema em vias de conformidade com outras artes – mais 

especificamente, a Literatura e as Artes Visuais – é significativo trazer ao âmbito deste contexto 

a leitura filosófica de Étienne Souriau (1983) sobre a Correspondência das Artes.  
Palavras-chave: Arnaldo Antunes; Poesia; Correspondência das Artes 

 

O poema Ilha de Arnaldo Antunes (ver figura 1) apresenta uma singularidade: 

contém 2 ou + corpos no mesmo espaço2 e participa de uma forma de enquadramento 

que confronta “espécies artísticas diferentes”: modo utilizado por Étienne Souriau 

(1983) para se referir à correspondência das Artes. A realidade do mapa-poema ou 

poema-cartográfico se insere em uma dinâmica segundo a qual o assunto e o conteúdo 

se organizam a maneira de um quebra-cabeça, onde suas peças não se fecham num 

espaço, mas se expandem conforme a organicidade e a particularidade do olhar como se 

em cada mínimo pedaço houvesse um desvelamento para múltiplas significações: este é 

o caminho traçado pela existência do mapa-poema – basta se posicionar diante do 

poema para sentir a potência do percurso emocionante da arte: 

Ora, esse mundo foi instaurado por um único demiurgo; por uma 

única força totalmente em ação em cada um desses seres e que se 

chama arte. E é essa arte que teremos, também, a oportunidade de 

apreender, por esse último procedimento metódico que consiste em 

nos colocarmos diante das obras, e não dos homens, artistas, criadores 

ou sujeitos contempladores; pois, a arte não é apenas o pensamento de 

algum modo particular e pessoal do artista, mas também de um 

conjunto de necessidades exigentes que se lhe impõem, que lhe 

                                                           
1 Mestre em Estudos Literários (UFU). Contato: marinavalesquino@hotmail.com. 
2 O poema Ilha é parte integrante do livro 2 ou + corpos no mesmo espaço de Arnaldo Antunes (2012). 
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servem de norma e de apoio, ao mesmo tempo em que adquire a 

experiência em seu trabalho, sem que tal experiência se inscreva de 

outro modo a não ser na própria obra. (SOURIAU, 1983, p. 31). 

Figura 1: Ilha 

 

Fonte: ANTUNES, 2012, p. 71 
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O mapa-poema foi constituído por camadas adicionais de identidades, quais sejam 

a imagem aérea de uma ilha, a apresentação de abreviaturas de rodovias e de órgãos do 

corpo humano e os traços negros vazados que remetem ao homem: precisamente, a 

geografia, a fotografia, o sistema linguístico e o desenho de contorno (matriz em 

negativo) contribuem para a formação de um exemplar que tem como máxima a relação 

da poesia com outras Artes. Vê-se que no poema a foto, algumas siglas e um negativo 

apresentam o visível e a lembrança de uma visibilidade; portanto, é possível dizer que 

imagens, palavras e significados não se mostram com vista em/para uma escala superior 

(distanciada) de realidades, formatando retratos que centralizam e direcionam o 

conhecimento, mas configuram-se a partir da articulação da correspondência das artes. 

Dessa maneira, é a partir da referência aos duplos que a imaginação se dirige: a ilha e o 

homem – circulação interna e circulação externa – proximidade e deslocamento – 

propriedades inerentes e particularidades divergentes. Há, portanto, um movimento – 

um jogo – que colabora para a consistência de cada individualidade, por meio de uma 

composição onde a insinuação desliza-se entre o isolamento e a participação; as regras 

desse jogo se aderem às possibilidades: tanto a união quanto a segregação se 

comprometem com a intensidade da unidade, prolongando e retomando o impulso de 

sua totalidade – do mapa-poema, ou ainda, para a composição do tema ‘ilha’:  

[...] A ilha seria tão-somente o sonho do homem, e o homem seria a 

pura consciência da ilha. Para tanto, ainda uma vez, uma única 

condição: seria preciso que o homem se sujeitasse ao movimento que 

conduz à ilha, movimento que prolonga e retoma o impulso que 

produzia a ilha. Então, a geografia se coligaria com o imaginário. 

Desse modo, a única resposta à questão cara aos antigos exploradores 

(“que seres existem na ilha deserta?”) é que o homem já existe aí, mas 

um homem pouco comum, um homem absolutamente separado, 

absolutamente criador, uma Ideia de homem, em suma, um protótipo, 

um homem que seria quase um deus, uma mulher que seria uma 

deusa, um grande Amnésico, um puro Artista, consciência da Terra e 

do Oceano, um enorme ciclone, uma bela bruxa, uma estátua da Ilha 

de Páscoa. Eis o homem que precede a si mesmo. [...] Portanto, a 

unidade da ilha deserta e do seu habitante não é real, mas imaginaria, 

como a ideia de ver atrás da cortina quando ali não se está. [...]. 

(DELEUZE, 2004, p. 13-14). 

Apesar do poema ser uma imagem única que contém 2 mapas distintos, a fusão 

entre eles não ocorre: e é justamente essa qualidade de inadequação aos procedimentos 

normais de encaixe/junção de uma dimensão em outra (do jogo entre o real e o 
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imaginário/a relação entre a apresentação e a representação), que o poema Ilha se inclui 

na categoria de mapa. A imagem – o poema – brinca o tempo todo com o exercício do 

olhar, que ora se detém na exterioridade e ora se atém na interioridade – uma vez ilha, 

outra vez humano. Porém, voltando a atenção apenas para a imagem-mapa, sabe-se que 

o preparo para o feitio de um mapa-cartográfico respeita ordens que envolvem seleção, 

composição e recomposição do tempo e espaço, comprometendo-se com a ideia de que 

o registro das feições de um território deve seguir um formato prévio que servirá de 

base para orientações posteriores, ou seja, é um processo de manipulação do real para 

construção de um material abstrato determinado por regras convencionais. Didi-

Huberman na conferência de inauguração da exposição ATLAS ¿Cómo llevar el mundo 

a cuestas? realizada no Museu Nacional Centro de Arte Reino Sofía, Madri, se 

posiciona sobre os mecanismos de construção dos mapas da seguinte forma:  

Se o Atlas aparece como um trabalho incessante de recomposição do 

mundo, é o primeiro lugar pelo qual o mundo mesmo sofre 

constantemente decomposições, uma atrás da outra. Bertolt Brecht 

dizia que o “deslocamento do mundo” é o “verdadeiro sujeito da arte” 

(basta pensar em Guernica para poder entendê-lo). [...]. (DIDI-

HUBERMAN, 2010, p. 5). (Tradução minha). 

Didi-Huberman declara que a representação nos mapas persegue “pontos de vistas 

heterogêneos associados uns aos outros”; essa informação contribui para entender a 

forma do mapa-poema como resultado do desejo de Arnaldo Antunes por “reconfigurar 

o espaço, redistribuí-lo, desorientá-lo, em suma: deslocá-lo ali onde pensávamos que era 

contínuo, e reuni-lo onde supúnhamos que havia fronteiras.” (DIDI-HUBERMAN, 

2010, p. 4, 5). (Tradução minha). 

O projeto para confecção de mapas exige cuidados técnicos que visam 

procedimentos artísticos para ser concretizado, sendo que, por muito tempo o desafio 

desse trabalho se amparou no conhecimento e na responsabilidade de artistas; este fato é 

retomado em um artigo disponível online no site da Revista do Instituto de Estudos 

Brasileiros que disserta sobre o imaginário cartográfico na arte contemporânea. Seu 

autor, Gilles Tiberghien, escreve: o “mapa tem tudo a ver com a arte, pois retrata, 

escreve para descrever (literatura) ou permite fazer notações (música) – analogias e 

partituras não faltam.” (TIBERGHIEN, 2013, p. 238). Sobre o diálogo entre arte e a 

ciência de compor cartas geográficas, Tiberghein descreve: 
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A arte e a cartografia estão ligadas há muito tempo, talvez desde as 

origens da cartografia. Os mapas medievais conhecidos como T em O 

eram ricamente ornamentados, assim como os portulanos que 

aparecem desde o século XIII. Para convencer-se de que os mapas são 

também obras de arte, basta consultar o “Atlas Catalão” de 1375, feito 

por Charles V, ou o “Atlas Miller” (cujo nome procede de seu último 

proprietário em 1519), feito por Lopo Homem. Os artistas foram 

recrutados para trabalhar em mapas, que, para serem produzidos, não 

dependiam de uma só pessoa, mas de uma cadeia de colaboradores: 

aquele que faz levantamentos, medindo as elevações e superfícies dos 

terrenos, aqueles que faz as coletas de dados, tais como, os inventários 

dos diferentes objetos, atividades, fluxos etc; aquele que coteja e 

identifica os dados; aquele que transcreve os dados e lhes confere 

existência gráfica; aquele que grava e imprime os mapas etc. 

(TIBERGHIEN, 2013, p. 235-236). 

O diferencial do mapa-poema está na combinação das figuras/formas, na menção 

de duplos, no fato de trazer para o mesmo espaço 2 ou + corpos: um corpo que é o 

vazio, o negativo, “o nada no interior do ser”; e um corpo que é compacto, o desenho 

maciço: situando assim, a complexidade do ato nessas ““entrefiguras” ou nesse jogo de 

figuras (cheias) e de fundo (vazio)”. (TIBERGHIEN, 2013, p. 241).  

A imagem Ilha fixada como poema promove um diálogo com as realizações da 

arte contemporânea, que deriva ou resgata campos temáticos que fizeram e fazem parte 

do universo das artes, e se expõe em perfeita sintonia com as “obras de arte 

contemporânea que se relacionam com as questões como o mapeamento do espaço, das 

fronteiras, os deslocamentos e fluxos territoriais, econômicos, culturais subjetivos.” 

(RIAL, 2018, p. 7).  

A vastidão dos mapas – Arte contemporânea em diálogo com mapas da Coleção 

Santander Brasil, exposição que esteve em cartaz (junho – setembro de 2018) no Museu 

Universitário de Arte – MUnA/UFU – sob a curadoria do crítico de arte Aguinaldo 

Faria, abordou justamente esse aspecto da arte contemporânea, a saber: os mapas como 

fonte de pesquisa, inspiração e realização nas Artes Visuais, isto porque o mapa 

é um assunto de predileção artística, que opera mensagens e ideias 

entre o visível e o legível. Funcionando simultaneamente como 

esquema e como imagem, ele veicula sistema de signos, que apresenta 

relações entre o real e o imaginário, instigando o olhar e motivando o 

desejo de deslocamento. Perante um mapa, o indivíduo torna-se 

viajante, e, sem sequer dar um passo, é transportado para o espaço e 

lugares outros. (KERINSKA, 2018, p. 11). 
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No catálogo da exposição Aguinaldo Faria traz observações importantes sobre a 

fascinação dos artistas pelos mapas e pelo desejo por mapear. Ele diz:  

Não se mapeia o que se vê, mapeia-se para se ver melhor, mapeia-se o 

que se pensa ver, mapeia-se o que se imagina. Como explica Paul 

Valéry, em seu ensaio sobre Degas, “Há uma imensa diferença entre 

ver uma coisa sem o lápis na mão e vê-la desenhando-a.”. Raciocínio 

que Marilena Chauí, em seu “Janela da alma, espelho do mundo”, 

complementa com “ver é pensar pela mediação da linguagem”, em 

certa medida uma paráfrase da conhecida passagem de Fernando 

Pessoa “o que em mim sente está pensando.” (FARIA, 2018, p. 17). 

Os trajetos vistos no mapa-poema Ilha incentivam a imaginação por seus traços 

negativos (silhueta informe que remete ao corpo humano: o tom escuro e invertido 

percebido como uma complementaridade), pelas escritas, por suas imagens e desenhos 

que cooperam tanto com o anseio de perspectiva do real quanto com a sensação de 

participar de um jogo das escondidas ou da ação de desembaralhar peças a fim de 

formar um todo: é a abertura para a possibilidade do duplo, ilha-homem, que 

movimenta a contemplação. Esta concepção de anatomia do poema reforça a 

manifestação primorosa do “modus vivendi concreto entre o querer e o poder”, e traz ao 

âmbito da observação a rememoração da presença de Arnaldo Antunes: o modus vivendi 

do “artista força a matéria a manifestar seu sonho, mas isso apenas quando esse sonho já 

tiver desposado uma matéria.” (SOURIAU, 1983, p. 7). O sonho desposado, 

materializado, apresenta-se, neste caso, como imagem-poema/como mapa-poema Ilha: e 

segue comunicando condições que responsabilizam seu autor por um certo modo de 

ser/fazer e revelando o estabelecimento de seu modus vivendi: a permanência de seu ato 

– a determinação de sua realidade.  

Toda obra de arte apresenta um universo. A esse universo, por 

comodidade, chamamos de mundo A (artístico). É o conjunto – forma 

e fundo, continente e conteúdo, ritmo, ideias, personagens, cenário, 

sentimentos, acontecimentos – de tudo o que é trazido e apresentado 

pela obra, de tudo o que a constitui e de tudo o que ela constitui. O 

artista é um demiurgo, cria, constrói, fulgura em cosmogonia esse 

universo. E é nesse universo que o espectador, o ouvinte ou o leitor, 

durante sua contemplação ou leitura, vive, instala-se e situa-se. Nessa 

magia da arte, esse universo constitui, provisoriamente e por hipótese 

– seria melhor dizer mesmo, por tese –, toda a realidade. (SOURIAU, 

1983, p. 238).  
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Neste sentido, volto à questão que impulsionou essa escrita: qual o sentido da ilha 

para o mapa-poema? A tentativa de resposta é: se, o substantivo ilha designa uma 

extensão de terra firme cercada de modo durável por água doce ou salgada; se, é 

legítimo dizer que o isolamento e a incomunicabilidade da ilha reforçam a impressão de 

solidão, ou seja, se por ilha é possível entender um estado de espírito; neste caso, 

“sonhar ilhas, com angústia ou alegria, pouco importa, é sonhar que se está separando, 

ou que já se está separado, longe dos continentes, que se está perdido; ou, então, é 

sonhar que se parte do zero, que se recria, que se recomeça.” – vestígios desse sonho 

aparece na verticalidade dos corpos no poema como se ele estivesse ‘a caminho’ ou 

caminhando para a diferença. (DELEUZE, 2004, p. 12). Desse modo, há a lembrança de 

que é certo olhar para as diferenças e para as repetições que aparecem no poema; pois as 

repetições ocupam-se das siglas, das localidades, dos nomes dos rios: são legendas 

indispensáveis a qualquer mapa; e a diferença, pode estar na linha de aproximação entre 

os corpos, na relação entre um e outro, e em suas singularidades. Sobre a repetição 

pensa-se no método convencional de confecção dos mapas, nas formas de execução que 

garantem estabilidade, identidade e praticidade, tornando, assim, sua fisionomia de fácil 

reconhecimento e leitura; por outro lado, a diferença provoca o olhar e aponta para a 

mudança dos planos. A composição dos focos distintos presentes no poema – ilha-

homem – reúne a funcionalidade dos mapas às experimentações do autor de tal forma 

que a redefinição dos planos de existência imprime, na poesia, conteúdos consistentes 

que valorizam as sensações do artista. Tem-se, então, que o sentido da ilha para o mapa-

poema talvez se encontre nessa consistência, na solidificação da existência 

incorporada/realizada sob a forma de poesia. 
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O DIÁLOGO ENTRE POESIA E PINTURA NAS OBRAS DE BLAISE 

CENDRARS E TASILA DO AMARAL 

 

Natalia Aparecida Bisio de Arauo (UNESP)
1
 

 

Resumo: Em 1924, o vanguardista Blaise Cendrars desembarca no Brasil onde faz profícuas 

amizades com os modernistas brasileiros. Essa viagem resulta na produção da obra poética 

Feuilles de Route. Nesse contexto de descoberta e amizade, Cendrars convida Tarsila do Amaral 

para ilustrar sua coletânea de poemas sobre o Brasil. Além disso, a pintora expõe suas telas 

acompanhadas dos poemas de Cendrars na Galeria Percier em1926. Assim, é possível perceber 

que palavra e imagem constroem, juntas, os sentidos das obras. A partir disso, o objetivo 

principal deste trabalho é examinar as relações estéticas entre as obras de Cendrars e de Tarsila, 

comprovando que houve um processo criativo conjunto entre os dois artistas. 

Palavras-chave: Blaise Cendrars; Tarsila do Amaral; Feuilles de Route; Pau-Brasil; Diálogo 

entre poesia e pintura. 

 

 

A obra vanguardista de Blaise Cendrars é muito conhecida pela forma que uniu 

arte e vida, de modo que o poeta acabou por colher em suas próprias experiências a 

matéria para seus poemas modernos. O artista foi um grande cosmopolita e viajante que, 

em seus deslocamentos pelo mundo, vivenciou muitas das transformações da era 

moderna. Além da imensa necessidade de conhecer o novo, as viagens de Cendrars 

também buscavam assuntos inovadores para a sua escrita poética.  Sua obra estabelece 

uma forte relação entre a estética de vanguarda, a modernidade vivida no início do 

século XX e a concepção de homem moderno, representado pelas experiências do 

próprio Cendrars. 

E foi em busca de conhecimentos e de uma nova matéria para sua poesia que o 

escritor viajou para o Brasil. As estadias do escritor em terras brasileiras são em número 

de três: depois da primeira em 1924, o poeta retorna em 1926 e em 1927-28, com 

permanências consideravelmente longas. Cendrars cita outras três passagens pelo país: 

em 1934 pela Amazônia, posteriormente, em 1935, como enviado especial da imprensa 

parisiense, e a última nos anos 50. Porém, tais viagens não podem ser comprovadas. 

Aliás, há outros dados que giram em torno da vida do poeta que não encontram arquivos 

severos da realidade factual. Como um verdadeiro artista, que chegou a elaborar um 

pseudônimo para assinar suas obras, Cendrars em alguns momentos cria dados 

                                                             
1 Mestre e doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista – UNESP – Araraquara 

SP. Contato: natalia-bisio@hotmail.com.  
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biográficos que estão envolvidos na atmosfera ficcional e artística de sua figura como 

poeta.  

Após ter conhecido, em Paris, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, em 1923, 

Cendrars é convidado pelo casal modernista para uma longa estadia em nosso país. No 

dia 12 de janeiro de 1924, o poeta embarca no navio chamado Formose, saindo do 

Havre em direção a Santos. Desembarca em solo brasileiro no dia 6 de fevereiro do 

mesmo ano e retornará para a França no dia 19 de agosto de 1924.  

A experiência de Cendrars no Brasil foi de grande relevância em sua carreira 

como escritor e marcou sua obra. Segundo Claude Leroy, essa viagem do escritor foi 

para ele um verdadeiro momento de ―renascimento como homem e como poeta‖, de 

modo que ―[...]  le Brésil va devenir la „deuxième patrie spirituelle‟ de Cendrars et son 

„Utopialand‟‖2 (LEROY, 2006 apud CENDRARS, 2006b, p.390).  

Além disso, o contato do escritor com os modernistas foi profícuo para nossa 

produção artística. Cendras tornou-se um membro antelitteram do modernismo 

brasileiro pelo seu sodalício com Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Mário de 

Andrade e com outros artistas envolvidos. Nascia, nessa viagem do poeta, a história de 

uma ligação entre a estética de vanguarda, representada pelo escritor franco-suíço, e o 

projeto modernista brasileiro. As produções nacionais do início do século XX já tinham 

recebido o pontapé inicial pela inspiração nos movimentos vanguardistas, sobretudo, em 

seu espírito de modernidade e de ruptura com as técnicas do passado. A própria Semana 

de Arte Moderna de 1922 demonstra a busca das artes brasileiras pela inovação e por 

uma pesquisa estética que muito se aproximou dos ideais vanguardistas. Porém, além da 

necessidade de atualização com as novas correntes artísticas, tais discussões no contexto 

brasileiro também requeriam a estabilização de uma consciência criadora nacional 

coletiva, em busca de uma arte que pudesse ser, de fato, brasileira.  

As movimentações artísticas na Europa cumpriram um papel crucial para a 

tomada de consciência da arte nacional. No caso de Oswald, por exemplo, foi o contato 

com as correntes europeias que fizeram com que ele redescobrisse o Brasil. Segundo 

Paulo Prado,  

 

Oswald de Andrade, numa viagem a Paris, do alto de um atelier da 

Place Clichy — umbigo do mundo — descobriu, deslumbrado, a sua 

                                                             
2
 ―[...] o Brasil se tornará a ‗segunda pátria espiritual‘ de Cendrars e sua ‗Utopialândia‘‖ (tradução nossa). 
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própria terra. A volta à pátria confirmou, no encantamento das 

descobertas manuelinas, a revelação surpreendente de que o Brasil 

existia. Esse fato, de que alguns já desconfiavam, abriu seus olhos à 

visão radiosa de um mundo novo, inexplorado e misterioso. (PRADO, 

1971, p. 67). 

 

No entanto, além do contato com a vanguarda europeia, um evento será crucial 

para impulsionar a consciência da arte nacional modernista: a chegada de Blaise 

Cendrars ao Brasil. A presença do poeta franco-suíço era o símbolo da vanguarda 

francesa viva em São Paulo. Além disso, foi o poeta franco-suíço que fez despertar o 

sentimento de identidade nacional que impulsionou o movimento Pau-brasil e a 

Antropofagia, por exemplo. Além disso, Cendrars foi responsável pela articulação entre 

os movimentos europeus de vanguarda e o projeto artístico essencialmente nacional, 

ligado ao Modernismo brasileiro. Segundo Aracy do Amaral, 

 

A importância maior de Cendrars reside não no fato de o Brasil 

representar para ele [...] uma parte considerável de inspiração para 

suas obras, e, consequentemente, pelo muito que divulgou, ou passou 

a divulgar do nosso país, mas sobretudo por seu trabalho de mediador, 

entre os modernistas impregnados de um nativismo ainda um tanto 

indefinido em 1922, e seu anseio legítimo de atualização com a 

vanguarda francesa nos setores das artes plásticas, literatura e poesia. 

Sua vinda ao Brasil em 1924 é um marco, no sentido em que dá início 

à redescoberta do Brasil pelos modernistas. À visão já orientada de 

Tarsila e Oswald em Paris em 1923, lúcidos em relação à importância 

de nossa tradição no sentido de brasilidade nela contido [...], segue-se 

a re-visitação do Brasil, quase com os olhos estrangeiros amantes do 

exótico do europeu que os ―guiava‖ [...] (AMARAL, 1997, p.16). 

  

Essa ―revisitação do país‖, da qual fala Aracy do Amaral, relaciona-se a uma 

excursão que o grupo modernista – Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de 

Andrade, Paulo Prado e René Thiollier – fez, junto de Blaise Cendrars, tanto pelo 

interior do país, passando por ambientes rurais e pelas cidades históricas de Minas 

Gerais, quanto pelas grandes capitais, como o Rio de Janeiro. Essa viagem despertou 

nos modernistas – que já estavam motivados por uma renovação da arte nacional – um 

interesse por nossas tradições, por nossa história, sobretudo, pelos traços remanescentes 

coloniais. Segundo Oswald, ―o primitivismo nativo era o nosso único achado de 22, o 

que acoroçoava então em nós, Blaise Cendrars [...]‖ (ANDRADE, 1971, p. 96). Assim, 

conforme afirma Aracy do Amaral, a viagem feita com o poeta europeu ―[...] foi um 
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marco na redescoberta do passado brasileiro pelos modernistas, em termos de revisão de 

nosso acervo de tradições até então menosprezadas. A ânsia de europeização [...] ainda 

não se interrompera, e, pela primeira vez, um grupo [...] se interessava pela terra‖. 

(AMARAL, 2003, p. 149).  

Nas obras de Tarsila, a presença de Cendrars e a viagem pelo país contribuíram 

para a redescoberta de Aleijadinho e suas esculturas, da arquitetura do século XVIII e 

das construções populares, das pinturas das igrejinhas, dos ambientes rurais e das 

cidades do interior que guardavam um acervo cultural de nossas tradições. Segundo 

Tarsila, ―[...] tudo era motivo para as nossas exclamações admirativas‖. (AMARAL, T. 

apud AMARAL, 2003, p. 150). Essa viagem é, sem dúvida, um marco para a obra da 

artista, pois essa redescoberta do país foi a fonte na qual Tarsila colheu a matéria de sua 

pintura Pau-Brasil. Muitas telas da artista tiveram inspiração nessa viagem, como Barra 

do Piraí (1924), representando o interior do país, e Morro da Favela (1924) ou 

Carnaval em Madureira (1924), ambas influenciadas pela viagem ao Rio de Janeiro 

durante o carnaval, para que o escritor franco-suíço pudesse conhecer a festa popular. 

Além disso, o entusiasmo de Cendrars por tudo o que via e pelo projeto 

modernista fez com que o poeta convidasse Tarsila a ilustrar suas Feuilles de Route, que 

estavam sendo produzidas. Tratava-se de um projeto que pretendia conter sete volumes 

com poemas sobre o Brasil. Nascia, nesse momento, uma parceria que marcaria a 

produção artística dos dois artistas. ―Le Formose‖, com o mesmo título do navio com o 

qual o poeta chega a Santos, foi o primeiro livro a ser publicado em 1924 pela editora 

Au Sans Pareil, ilustrado com croquis de Tarsila do Amaral. Na capa do livro vinha 

estampada A Negra, obra da pintora modernista. A mulata de seios nus, desenhada com 

um grafismo simples, suscitava a temática primitivista e indicava a leitura exótica feita 

por Cendrars do país tropical, que tem em seu gene uma mistura de cultura europeia, 

africana e indígena. 
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Figura 1- Boneco para capa de Feuilles de Route 

 

Fonte: EULALIO (2001, p.111). 

 

O segundo volume, intitulado ―São Paulo‖, foi composto inicialmente por seis 

poemas que acompanharam o catálogo de Tarsila na exposição em Paris, na galeria 

Percier, em junho de 1926. A pintora expôs 17 trabalhos, dentre eles, aquarelas e 

desenhos: São-Paulo, Négresse, Passage à niveaux, Paysage nº 1, Paysage nº2, Lagoa 

Santa, La nègre du Saint-Esprit, Barra do Pirahy, Portrait de l‟artiste, La foire, La 

gare, Paysage nº3, Marchand de Fruits, Les anges, A Cuca, Les enfant au sanctuaire, 

Morro da Favela (SCHWARTZ, 2003, s.p.). Os poemas de Cendrars ―Debout‖, ―La 

ville se réveille”, “Klaxons électriques”, “Menu fretin”, “Paysage”, “Saint-Paul”, que 

compuseram o catálogo, revelavam ao mesmo tempo traços de exotismo e de 

modernidade apresentados nos quadros de Tarsila.  

Em 1926, o poeta estava pela segunda vez em território brasileiro e, por isso, não 

pôde estar presente na mostra da artista. Porém, estava assessorando-a a distância. A fim 

de encorajar a pintora, o poeta escreve-lhe um bilhete assegurando que irá ―[...] 

engueuler tout le monde si tout Paris n‟a pas dit que Tarsila a du génie, qu‟elle est la 

plus belle et la plus grande peintre d‟aujourd‟hui‖3 (CENDRARS, 1926 apud 

AMARAL, 1997, p.98).   

                                                             
3
 ―Eu xingarei todo mundo se toda Paris não disser que Tarsila tem talento, que ela é a mais bela e maior 

pintora dos dias de hoje‖ (tradução nossa).  
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Os demais volumes de Feuilles de Route foram iniciados, porém nunca 

terminados. Em seu projeto, Cendrars ainda previa: III. ―Le carnaval à Rio/ Les vieilles 

églises de Minas”; IV. “À la Fazenda”; V. ―Des hommes sont venus‖; VI. ―Sud-

Américaines‖; VII. ―Le Gelria‖. Alguns dos poemas que comporiam os volumes 

inacabados foram publicados na revista Montparnasse entre 1927 e 1928.  

Inspirando-se por tudo o que via no Brasil, o artista ―fotografava verbalmente‖ 

suas experiências de viagem, constituindo, assim, sua obra. Feuilles de Route significa, 

em francês, anotações que militares ou viajantes tomam durante o seu percurso. Como 

um verdadeiro diário de viagens, encontram-se na obra os lugares por onde o poeta se 

deslocou, desde seu embarque até a chegada a Santos, e seus passeios pelo país.  

Em entrevista radiofônica, Cendrars chama suas Feuilles de Route de ―cartões 

postais enviados a amigos‖ ou mesmo ―historinhas simples e sem pretensão‖: ―Ce sont 

des cartes postales que j‟envoyais à mês amis [...] c‟est pourquoi il y a beaucoup de 

petites histoires sans prétension mais très intimes [...]‖4 (CENDRARS, 2006a, p. 19). 

Tal como a escrita de ―cartões postais‖, esses textos ―sem pretensão‖ são, em sua 

maioria, breves e curtos, informando rapidamente algum dado da viagem. No poema 

“Dimanche”, de apenas três versos, pode-se identificar essa característica: 

 

Il fait dimanche sur l‟eau 

Il fait chaud  

Je suis dans ma cabine enfermé comme dans du beurre fondant5 

(CENDRARS, 2006b, p. 217). 

 

Com a mesma brevidade e agilidade dos poemas, as ilustrações de Tarsila que 

acompanham a obra assemelham-se às rápidas anotações que se fazem em um caderno 

de notas, croquis que registram brevemente uma experiência ou a observação de uma 

paisagem. Segundo Alexandre Eulálio, os desenhos da artista brasileira eram ―[...] ao 

mesmo tempo anotações, projetos para telas futuras; traços rapidíssimos, que trazem a 

cor dos modelos apostilada, escrita bem visivelmente à margem: rosa, verde alface, azul 

pavão‖ (EULÁLIO, 2001, p.31). Tal como o poeta viajante, Tarsila também compõe 

suas Feuilles de Route, registrando as impressões de sua redescoberta do Brasil – 

                                                             
4
  ―São cartões postais que enviava a meus amigos [...] eis porque há muitas historinhas sem pretensão, 

mas muito íntimas [...]‖ (tradução nossa). 
5
 ―É domingo sobre as águas/ Está calor/ Estou em minha cabine fechado como manteiga derretida‖ 

(tradução nossa). 
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recolhidas em sua viagem com Cendrars pelo país – e ilustrando as riquezas naturais, 

culturais e modernas de nosso país.  

Figura 2- Croquis de Tarsila para Feuilles de Route 

 

Fonte: EULALIO (2001, p.32). 

 

Os desenhos da pintora representam os antigos casarões, coqueiros e plantas, 

barcos, torres e postes, trens, montanhas, igrejas e animais que revelam de modo 

espontâneo e naïf a identidade do Brasil, conforme se observa acima na Figura 2. 

Tarsila, influenciada pelas técnicas primitivistas, faz um retrato do Brasil parecido ao 

feito por Blaise Cendrars em seus poemas.  

A descrição do país feita pelo poeta é permeada pelo imaginário europeu, que via 

o ―Novo Mundo‖ como a terra dos sonhos, ou a ―Utopialândia‖ conforme afirmava o 

escritor. Com a simplicidade da expressão linguística e formal de seus versos, somada 

ao exotismo das terras brasileiras, em Feuilles de Route há traços do primitivismo, 

movimento ligado às vanguardas e que se associou à tentativa de purificação e inovação 

do gênero lírico. O poeta encontra no Brasil, país singular, uma fonte ímpar de 
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renovação para seu projeto estético moderno. Desde sua apreensão do cenário brasileiro, 

que era para o autor uma mistura de mata selvagem com o dinamismo das áreas urbanas 

caóticas e cosmopolitas, até o seu contato com os modernistas, contribuíram na 

elaboração de Feuilles de Route. 

As características do primitivismo se encontram nas descrições de paisagens 

naturais, sobretudo por seu aspecto rudimentar, selvagem, exótico e primitivo, que eram 

muito distintas dos jardins simétricos dos castelos e praças europeus. No poema abaixo, 

―Paysage”, encontram-se tais características quando o poeta descreve uma paisagem 

brasileira:  

 
La terre est rouge 

Le ciel est bleu 

La végétation est d'un vert foncé 

Ce paysage est cruel dur triste malgré la variété infinie des formes  

                                                                                         [végétatives  

Malgré la grâce penchée des palmiers et les bouquets éclatants des  

                                       [grands arbres en fleurs fleurs de carême6 

(CENDRARS, 2006b, p.232). 

 

Em versos essencialmente descritivos, sem pontuação e sem rimas, o ―poeta-

pintor‖ registra uma paisagem. O paralelismo sintático dos primeiros versos – elemento 

natural (terra; céu; vegetação) + verbo de ligação être/ser + cor –, revelam um período 

simples de orações sem subordinação, expressando a imagem rudimentar da paisagem 

representada. A palavra “malgré” (―apesar de‖) acrescenta detalhes a essa imagem, 

ornamentos que não modificam sua característica ―cruel, dura e triste‖. O poeta esboça 

uma figura sem detalhes muito apurados já que a paisagem que descreve se apresenta 

praticamente austera.  

As mesmas cores atribuídas à terra, ao céu e à vegetação repetem-se em outros 

poemas. Sem mais detalhes de coloração, a palheta do ―poeta-pintor‖ é reduzida às 

cores essenciais. Em “Menu Fretin”, o escritor comenta a tonalidade de outros 

elementos: 

 
Le ciel est d‟un bleu cru 

Le mur d‟en face est d‟un blanc cru 

                                                             
6
 ―A terra é vermelha/ O céu é azul/ A vegetação é de um verde escuro/ Essa paisagem é cruel dura triste 

apesar da infinita variedade das formas vegetativas/ Apesar do charme inclinado das palmeiras e dos 

buquês brilhantes das grandes árvores em flores flores de quaresmeira‖ (tradução nossa).  
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Le soleil cru me tape sur la tête7 

(CENDRARS, 2006b, p.240). 

 

A pureza das cores ―cruas‖ do céu, da parede e do sol, somada à simplicidade 

linguística e formal dos versos acima, assemelham-se ao primitivismo das pinturas de 

Tarsila, que traçava seus desenhos em contornos simples, com predominância de cores 

primárias. Cendrars faz um retrato primitivo do Brasil, assim como a pintora 

modernista, revelando a plenitude da linguagem simples e seu encanto pelas paisagens 

silvestres brasileiras. Assim, além da técnica primitivista, Cendrars acrescenta outra 

característica vanguardista à sua obra: a união entre poesia e pintura, a fim de se buscar 

em outros gêneros, no caso o pictórico, novas técnicas para a renovação de seus versos. 

Ao mesmo tempo em que Feuilles de Route retrata os ambientes naturais do 

Brasil, há também a exposição da modernidade de seus espaços urbanos. Em alguns 

poemas, o escritor relata o barulho das grandes cidades produzido por suas máquinas e 

pela movimentação nas ruas. Exatamente com o mesmo título de um poema já citado, 

há um segundo poema chamado ―Paysage”, em que Cendrars descreve outra paisagem 

brasileira, dessa vez, uma cena urbana: 

 

Le mur ripoliné de la PENSION MILANESE s‟encadre dans ma  

                                                                                      [ fenêtre 

Je vois une tranche de l‟avenue São João 

Trams autos trams 

Trams-trams trams trams 

Des mulets jaunes attelés par trois tirent de toutes petites charrettes  

                                                                                               [ vides 

Au-dessus des poivriers de l‟avenue se détache l‟enseigne géante de la  

                                                                                   [CASA TOKIO 

Le soleil verse du vernis8 (CENDRARS, 2006b, p. 240, 241). 

 

Nos versos acima, a presença das cores novamente liga o poema à esfera da 

pintura: o ―sol que despeja verniz‖, a tinta da parede da Pensione Milanese e as mulas 

amarelas assemelham-se à vivacidade das cores das obras modernistas, sobretudo das 

pinturas de Tarsila. O poeta ―fotografa‖ uma imagem que vê de uma janela. Porém, 

                                                             
7
 ―O céu é de um azul cru/ A parede à frente é de um branco cru/ O sol cru bate em minha cabeça‖ 

(tradução nossa).  
8
 ―A parede pintada da PENSION MILANESE se enquadra em minha janela/ Vejo uma fatia da avenida 

São João/ Bondes carros bondes/ Bondes-Bondes bondes/ Mulas amarelas atreladas a três puxam 

carrocinhas vazias/ Acima das pimenteiras da avenida sobressai o anúncio gigante da CASA TOKIO/ O 

sol despeja verniz‖ (tradução nossa). 
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diferente de uma pintura estática, a locomoção veloz dos bondes e dos carros pelas ruas 

dá a impressão de movimento à imagem, uma sensação que os futuristas buscavam 

atribuir à pintura. Os versos ―Trams autos trams/ Trams-trams trams trams‖9 conferem 

a velocidade e os ruídos desses meios de transporte, sobretudo pela repetição do fonema 

vibrante uvular [ʀ] de “trams” [tʀam].   

Porém, apesar da modernidade dos bondes e dos carros que transitam pela rua, a 

metrópole brasileira também apresenta resquícios de primitivismo: o zumbido das 

máquinas contrasta com a imagem de ―mulas que puxam carrocinhas vazias‖. Ao 

mesmo tempo, o anúncio da Casa Tokio – grafado em caixa alta, assim como ―Pension 

Milanese‖, para dar a impressão de um grande letreiro – também confere um ar de 

exotismo à imagem, pois evoca o mundo oriental inserido na esfera do ocidente tropical. 

Assim era o Brasil, segundo a visão do poeta viajante: uma mistura de modernidade e 

de exotismo, coloridos com as cores vivas de suas paisagens. 

Assim, além da estética dos versos despojados e breves, que se assemelham aos 

croquis da pintora brasileira, os poemas de Feuilles de Route também assumem certo 

aspecto plástico, como se fossem poemas-pintura. Com as ―fotografias verbais‖ das 

paisagens brasileiras, que apresentam um aspecto rudimentar e primitivo, a descrição da 

coloração das imagens demonstra a palheta do ―poeta-pintor‖ reduzida a pouquíssimos 

tons de cores primárias. A pureza das cores ―cruas‖ usadas para falar do sol, da terra e 

das árvores, que se repete pelos poemas, somada à simplicidade linguística e formal dos 

versos, assemelha-se ao primitivismo das pinturas que Tarsila passou a desenvolver, 

onde traçava desenhos em contornos simples, com predominância de cores primárias. 

Como já dito, esteticamente, Cendrars e Tarsila fazem um retrato primitivo do Brasil 

muito similar, dialogando em suas técnicas. 

Desse modo, é possível entender o significado da exposição na Galeria Percier de 

1926, onde foram expostos, juntos, quadros Pau-Brasil de Tarsila e os poemas de 

Cendrars. São inquestionáveis as relações estéticas entre as obras, comprovando que 

houve um processo criativo conjunto entre o artista franco-suíço e a pintora brasileira. 

Também é inegável a influência que Cendrars exerceu no projeto estético de Tarsila, já 

que é possível notar que, a partir de 1924, a pintura pau-brasil da artista inicia-se a todo 

                                                             
9
 ―Bondes carros bondes/ Bondes-Bondes bondes‖ (tradução nossa). 
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vapor, portanto, durante a presença do poeta franco-suíço no Brasil e enquanto se 

construía o trabalho da pintora em Feuilles de Route. 
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PINTURA E MÚSICA NOS POEMAS DE DA COSTA E SILVA 
Raimunda Celestina Mendes da Silva (UESPI)1 

 

Resumo: “A poesia é uma pintura que se move e uma música que pensa”, a frase de 

Deschamps instiga a compreensão de como os poemas do poeta piauiense Antônio Francisco da 

Costa e Silva se reproduzem em outras linguagens, tal qual os trabalhos do pintor Hostiano 

Machado e do músico Francis Monte que transportaram para as artes plásticas e artes musicais, 

respectivamente, alguns poemas do vate amarantino, moldando-os e estabelecendo elos entre as 

diversas sensações que o eu-lírico produz. As interpretações artísticas levam o leitor/ouvinte a 

compreender as fontes e os contextos originários da criação dos poemas, das pinturas, das 

músicas, reforçando a intenção entre as artes. 

Palavras-chave: Música; Poema; Pintura; Da Costa e Silva. 

 

A arte é o campo  amplo que abrange atividades distintas,  mas que interagem e 

se comunicam como a pintura e a literatura, travando um diálogo que as aproxima. 

Pretende-se neste simpósio, apresentar um estudo acerca de três poemas escritos pelo 

poeta amarantino Da Costa e Silva e os quadros pintados pelo pintor Hostyano Machado 

a partir dos poemas Carta à minha mãe, A moenda e Canção a morte.  

A imagem exerce no homem um grande fascínio: Mário Praz (1982) esclarece 

que essa atitude surgiu nos tempos pré-históricos em que as ideias eram simbolizadas 

em sinais abstratos traçados na pedra, seguidos pelos hieróglifos e os símbolos da 

escrita egípcia. Ao longo da História, as ilustrações complementavam a escrita, 

atendendo às necessidades de comunicação da época, como na Era Clássica, os textos 

míticos, dramáticos e científicos por serem escritos à mão traziam pinturas e 

ornamentos de diferentes tipos. 

Esse paralelismo foi, de certa forma, o ponto de reflexão para os pensadores, 

artistas e poetas ao longo da história estabelecerem a relação entre as letras e as artes 

plásticas. Tal posicionamento Horácio (1997, p. 65) deixa claro em sua Arte Poética ao 

retratar que: 

                                  Poesia é como pintura; uma te cativa mais, se te deténs mais perto; 

outra, se te pões longe; esta prefere a penumbra; aquela quererá ser 

contemplada em plena luz, porque não teme o olhar penetrante do 

crítico; essa agradou uma vez; essa outra, dez vezes repetida, agradará 

sempre.  

                                                           
1
 Graduada em Letras (UFPI). Mestre e Doutora em Teoria da Literatura (PUCRS). 

Contato:r.celestina@uol.com.br 
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A observação do poeta latino originará outras reflexões nos séculos seguintes.  

Estudos diversos polemizam a analogia e o paralelismo entre literatura e pintura, 

desencadeando várias polêmicas quer estéticas, quer filosóficas, advindas do próprio ato 

de escrever, que para Cortez(2005) pode ser “interpretado como ato de marcar, de 

gravar ou de rasurar” (p. 306) e este, ao ter retirado sua normatividade, se aproxima 

mais do desenho e se afasta mais da leitura.  

Então, a imagem e a escrita sempre seduziram o homem. A literatura como 

linguagem artística não se submete a regras obrigatórias de estruturação para se fazer 

compreender, pois como objeto de arte as palavras assumem vida própria, têm novos 

sentidos, diferentes daqueles conferidos cotidianamente, isto é, assumem novos 

significados e novas representações. Nesse ponto, literatura e pintura se aproximam no 

processo de criação por esta ser livre de estruturas preconcebidas, uma vez que o artista 

tem como principais fontes de construção nos artistas plásticos, os aspectos sociais, 

cotidianos e principalmente o imaginário que o levará a decidir de que forma retratará 

uma paisagem, um fato ou qualquer acontecimento que possa transportar para um texto 

imagético.  

Silva (2010) corrobora dessa ideia ao afirmar: 

A literatura busca na estilização da linguagem a forma de se definir 

como texto literário especialmente, na quebra dos padrões linguísticos 

estabelecidos. A pintura percorre caminho parecido e está sempre se 

reinventando no modo de construir a sua linguagem pictórica.(p.53) 

 

No Brasil, o diálogo entre a arte visual e a escrita se intensifica no Século XX, 

período de grandes transformações no cenário artístico brasileiro, com o surgimento do 

movimento modernista nos anos de 1920, cujo ideal rompe com as formas 

“tradicionais” presentes nas artes plásticas, na construção literária e na vida cotidiana, 

ao criar uma nova cultura, alcançando seu apogeu com a Semana de Arte Moderna. 

Sobre esse entendimento, Amaral (1998) preceitua: 

 Era o retorno ao índio, à terra: era a proclamação da independência 

política. Era também a consequência natural e inevitável de “pau 

Brasil”, escreveu a propósito Sérgio Milliet. E acrescentou que “se 

observa um fenômeno curioso e por assim dizer inédito em nossa 

história literária e artística: o da pintura influindo na literatura. 

Esclarece: “São os escritores que seguem ao pintor e suas ideias 

literárias nascem da presença de uma invenção pictórica, do contato 

íntimo com ela.(p.65) 
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As concepções do momento apontavam para as novas realidades do século XX 

às quais os brasileiros deveriam se adaptar por serem visões de mundo novas e 

iminentes que contribuíram para o processo de criação dos artistas, sem deixar de 

respeitar suas particularidades. 

 Sobre esse entendimento Mukarovsky (1978): 

                                                  Objeto artístico deve ser avaliado enquanto signo dotado de dupla 

função: autônomo e comunicativo. Para ele, tanto a manifestação 

linguística quanto a artística objetivam a comunicação, mas, mais do 

que isso, o signo artístico revela sempre uma intencionalidade própria, 

decorrente de sua constituição, portanto, decorrente de seu material, o 

que tornaria impossível a identidade dos gêneros artísticos, mas não 

invalidaria todas as suas possíveis aproximações que os limites 

reguladores dos materiais não conseguem evitar. 

 Dessa forma, a literatura propicia a leitura da imagem e também a constrói por 

meio das palavras, assim como a leitura de uma obra plástica pode levar à produção de 

uma escrita. 

 É o que faz o médico Francisco Almeida, grande admirador do poeta Da Costa e 

Silva, para humanizar e homenagear o vate piauiense nomeou sua clínica em Amarante 

– Piauí com o título “Espaço de Saúde e Cultura Poeta Da Costa e Silva”, assim como 

esculpiu uma escultura do poeta em tamanho normal no muro da clínica e vários 

poemas do poeta foram traduzidos em pintura pelo artista plástico, Hostyano Machado e 

musicado por Francis Montes, como se exemplifica a seguir:  

Figura: Poema e quadro A moenda 
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Fonte: Foto retirada do folheto Espaço de Saúde e Cultura Poeta Da Costa e Silva 

(Arquivo da autora)  

 Na poesia de  Da Costa e Silva,  observa-se a  ideia  de paz e harmonia da vida 

tranquila e feliz da fazenda, na sua rotina da moenda na faina de triturar a cana, com os 

bois cansados de um trabalho monótono e cansativo, mas há a constatação do mal que o 

produto resultante desse trabalho traz: “-álcool para esquecer os tormentos da vida/-a 

cavar, sabe Deus um tormento maior.” O poema alcança  uma  plenitude  em  relação  à  

dor, aos tormentos ou até à morte,  no  que  diz  respeito  aos efeitos do vício produzido 

pelo consumo de bebida alcoólica, algo que destrói o ciclo da vida, que a fazem efêmera 

mais ainda. E diante dessa constatação, não há angústia na sua poesia, mas a afirmação 

de algo tão dorido e destruidor.  Dessa forma, o fazer poético é quem possibilita a 

”posse feliz do mundo e de si mesmo” (LOURENÇO, 1996, p. 117), a escolha do que 

faz o ser feliz ou não. Nesta constatação insere-se  a grandiosidade da poesia, “a  
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conciliação impensável e, todavia, existente da nossa realidade e do nosso sonho, por 

palavras que miraculosamente, dizem o indizível” (LOURENÇO,  1996,  p.  119-120).  

Portanto,  “o  poema  aparece,  como  o  lugar  da  unidade  humana  reencontrada”,  

embora no poema em análise, essa unidade se dá no  modo como  a  palavra  e o quadro 

revelam  a  realidade  mediadora entre  os  homens  e  as  coisas, isto é, a  linguagem  

constitui-se  senhora  do homem, cabendo  ao poeta apoderar-se  da  linguagem  e,  por  

meio  dela,  criar  a  realidade  que  está além da nossa percepção e da existência das 

coisas: o  homem se define por meio da palavra verbal ou não.   

O poema A moenda possui 14 versos, é um soneto, com 12 sílabas, isto é, 

alexandrino, com três segmentos rítmicos (4-8-2), com uma prosódia  inquietante, 

emocional , com musicalidade reforçada pelas aliterações dos versos 5 e 6 da segunda 

estrofe:  

                       A MOENDA 

 
 

Na remansosa paz da rústica fazenda 

 

À luz quente do sol e à luz fria do luar, 
 

Vive, como a expiar uma culpa tramenda, 
 

O engenho de madeira a gemer e a chorar. 
 
 
 

Ringe e range, rouquenha, a rígida moenda; 
 

E, ringindo e rangendo, a cana a triturar, 
 

Parece que tem alma, adivinha e desvenda 

 

A ruina, a dor, o mal que vai, talvez, causar... 
 
 
 

Movida pelos bois tardos e sonolentos, 
 

Geme, como a exprimir, em doridos lamentos, 
 

Que as desgraças por vir sabe-as todas de cor. 
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Ai! dos teus tristes ais! Ai! moenda arrependida! 
 
- Álcool! para esquecer os tormentos da vida 
 
E cavar, sabe Deus, um tormento maior! 

  

Diante disso, percebe-se o diálogo existente entre poema e tela, construindo 

um universo pleno de sentido, reafirmando a ideia de que a decifração da linguagem 

depende muito do conhecimento de múltiplos textos, do repertório cultural do leitor, 

do seu conhecimento, da sua sensibilidade. Conforme se pode apreciar no poema e na 

tela em foco, as várias possibilidades com que cada artista expressa seu pensamento. 

Por outro lado, a relação entre música e literatura vem de muitos anos. Na 

Grécia Antiga, poesia e música eram inseparáveis, isto é, a poesia era feita para ser 

cantada.  

Música e literatura são representações simbólicas dos sons ou no dizer de 

Ruckert “uma gravação codificada da fala”. Elas podem ser classificadas como artes 

cujo objeto se desenvolve no tempo, opondo-se às  artes plásticas, em que o objeto se 

propaga no espaço. Desse modo, música e literatura unem-se por um ponto de vista 

estrutural.  

A música surgiu do canto e, no canto, o conteúdo é a poesia declamada 

melodiosamente, fato que reforça a relação entre essas artes. O homem procurou imitar 

a voz quando produziu os instrumentos musicais. Muito tempo depois, surgiu a música 

absoluta, isto é, dissociada da mensagem literária. 

 A música litúrgica, a ópera, o “liede” e o poema sinfônico compreendem formas 

musicais intimamente ligadas à literatura. Examinando a evolução histórica dessa 

relação, têm-se na música Ocidental, o cantochão, canto litúrgico da Igreja Católica 

Romana, criado pelo papa Gregório I, a primeira manifestação do gênero. O “Canto 

Gregoriano” durante oito séculos fixou-se como padrão oficial. Nele, o coro cantava o 

texto litúrgico de forma homofônica, com todas as vozes numa mesma melodia. 

Entretanto, a música não se restringia ao modelo oficial da igreja e, por influência da 

música profana dos trovadores, há a introdução da harmonia primeira divisão das vozes: 

uma recitando texto, outra aprimorando o melodicamente. Tempos depois, vozes 

iniciam a mesma melodia, criando uma polifonia. Registra-se, nessa época, o primeiro 

compositor identificado, Perotinus. 
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A ópera surgiu no Barroco. Constitui um poema dramático musicado e 

teatralmente representado, incluindo além do canto e do acompanhamento orquestral, a 

dança e a composição cenográfica, isto é, uma arte plural cuja base é o libreto e a 

música. 

 Os libretos são poemas, criações originais, caracterizadas como obra literária 

fornecem ao libretista o roteiro para os diálogos e a movimentação cênica.  

O “lied”, canção alemã, surgiu no século XIII, ganhou com Schubert 

expressividade na forma de declamação melódica com acompanhamento instrumental, 

em que solista e acompanhante desempenham papel interdependente na execução do 

conteúdo emocional da poesia. Os poemas sinfônicos, música sinfônica que se distingue 

da sinfonia pelo caráter pragmático e pela estrutura de movimento único, a relação entre 

música e literatura apesar de sutil, apresenta-se mais profunda, porque o compositor 

expressa por meio de sons, o conteúdo de uma obra literária, de uma pintura ou de uma 

ideia filosófica. As apresentações eram feitas em salas de concerto acompanhadas de 

um programa explicativo do tema desenvolvido. 

A afinidade entre música e literatura percebida ao longo da história da música, 

contribuiu para que os músicos buscassem nas obras literárias a fonte inspiradora de 

suas criações musicais. Dufrenne (p. 67) corrobora desse pensamento ao afirmar “se a 

música se interessa pela poesia, mesmo que seja para exercer seu imperialismo, é 

porque a poesia já encerra, mais que uma promessa de música, uma música espontânea. 

A palavra poética canta.” 

Durante muito tempo, a poesia foi destinada à voz e ao ouvido. “Trovador” e 

“menestrel”, na Idade Média, eram sinônimos de poeta. Com a invenção da Impressa na 

Idade Moderna acentua-se a distinção entre essas formas artísticas. A lírica foi 

abandonando o canto para se destinar à leitura silenciosa. 

Todavia, mesmo com essa separação, o poema continuou apresentando traços da 

união antiga. Por exemplo, o Madrigal, o Rondô, a Balada e a Cantiga, formas poéticas 

ligadas às formas musicais, ou seja, a poesia não abandonou de vez a música ou a 

música não abandonou totalmente a poesia. 

 No Brasil, muitos poetas e músicos recorreram à união dessas artes irmãs para o 

desenvolvimento dos seus trabalhos. Chico Buarque de Holanda, nos anos de Governo 

Militar, usou a música popular para expressar as condições históricas e sociais dos 

brasileiros naquele momento de limitações e censura. 
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Saudade 

Saudade- olhar de minha mãe rezando  

e o pranto lento deslizando em fio. 

Saudade amor da minha terra... o rio 

cantiga de águas claras soluçando. 

 

Noites de junho. O caboré com frio 

ao luar sobre o arvoredo piando, piando 

e a noite as folhas lívidas cantando 

a saudade infeliz de um sol de estio. 

 

Saudade- asa de dor do pensamento! 

gemidos vãos de canaviais ao vento... 

Ai, mortalhas de neve sobre a serra. 

 

Saudade- o Parnaíba-velho monge 

as barbas brancas alongando e ao longe 

o mugido dos bois da minha terra. 

 

A musicalidade em Da Costa e Silva, segundo Souza (2009, p. 46), “convida, 

acode e seduz o leitor”, em poemas marcados por ressonâncias das palavras nos versos  

e aliterações. O poema em destaque se apresenta como um lamento pela ausência na 

primeira estrofe da mãe rezando, do pranto deslizando em fio como o rio que também 

soluça. No segundo quarteto, o piado  dos arvoredos e o cantar das folhas só reforçam a 

forma musical. A repetição da palavra saudade em todas as estrofes conduz o leitor para 

a ideia de lamento, de angústia pela distância da terra natal e dos entes queridos, 

reforçado pelo mugido “ao longe dos bois da minha terra”. 
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Poesia e música sempre se utilizaram de técnicas semelhantes para se realizarem 

formalmente, porém Andrade (1991, p. 32-33) atento para o conflito entre a voz falada e 

voz cantada ao se observar que música e literatura têm exigências e destinos diferentes. 

Para ele, “a voz cantada quer a pureza e a imediata intensidade fisiológica do som 

musical. A voz falada quer a inteligibilidade e a imediata intensidade psicológica da 

palavra oral. (...) Dois destinos profundamente diversos, para não dizer opostos.” 

Essa diversidade acompanhará as duas formas de arte. Cabe aos artistas se 

preocuparem em vencer as dificuldades de unir palavra e música, visando à acomodação 

fonética e permitindo ao leitor/ouvinte preencher com sua imaginação os vazios que 

complementarão o sentido do poema ou da música. 

Referências: 

AMARAL, A. A. Artes plásticas na Semana de 22. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Editora 34, 1998. 

ANDRADE, Mário de. Aspectos da música brasileira. São Paulo: Martins Editora, 

1991. 

DA COSTA E SILVA. Poesias completas. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Editora 

Cátedra; Brasília: Instituto Nacional do Livro (MEC), 1976.  

DUFRENNE, Mikel. Estética e filosofia. 3. Ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

LONGINO; HORÁCIO: ARISTÓTELES. A poética clássica. São Paulo:  Cultrix, 

1997. 

LOURENÇO, Eduardo. Tempo e poesia. Lisboa: Relógio d’Água, s/d 

 MUKAROVSKY, Jan. A arte como fato semiológico. In: TOLEDO, Dionísio (org.). 

Círculo Linguístico de Praga: estruturalismo e semiologia. Porto Alegre: Globo, 

1978. (p. 132-138). 

 

PRAZ, Mario. Literatura e Artes Visuais. São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1982. 

RUCKERT, Ernesto von. Literatura e música. Revista Gláuks 2, 1997. Dep. Letras 

UFV. P. 125-138.  

SILVA, Ivanda Maria Martins. Literatura em Sala de Aula: da teoria à prática escolar. 

Recife: Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, 2005. 

SILVA, Raimunda Celestina Mendes da. Literatura e Teoria  Literária. Teresina: 

FUESPI, 2012. 

2605



 

SOUZA, Marly Gondim Cavalcanti. O universo sonoro em Da Costa e Silva. 

Teresina: FUNDAPI, 2009. 

2606



 

 
 

A TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA EM HOLMES: DO LITERÁRIO AO 

AUDIOVISUAL 

 

Ribanna Martins de Paula (UnB)
1
 

 

Resumo: Este trabalho tem como finalidade analisar a adaptação televisiva dos romances e 

contos de ficção policial protagonizados por Sherlock Holmes, de autoria de Arthur Conan 

Doyle, por meio da investigação das transformações sofridas pelo texto literário na criação de 

seu correspondente audiovisual produzido pela BBC. Ao fim desta pesquisa, evidencia-se que 

as modificações presentes na adaptação proposta pela emissora britânica resultam no sucesso da 

mesma, bem como na popularização sempre crescente do aclamado detetive. 

Palavras-chave: Sherlock Holmes; Tradução intersemiótica; Adaptação. 

 

Introdução 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a adaptação televisiva dos romances 

e contos de ficção policial imortalizados por Sherlock Holmes, de autoria do escritor 

escocês Arthur Conan Doyle, publicadas de 1887 a 1927. Esta análise consiste na 

investigação das transformações sofridas pelo texto literário na criação de seu 

correspondente audiovisual produzido pela emissora britânica BBC – composta por 

quatro temporadas de três episódios cada, além de um especial de Ano Novo, exibidas 

entre 2010 e 2017. A série televisiva, denominada Sherlock, apresenta episódios 

livremente baseados nas aventuras do detetive e seu amigo John Watson. Alguns deles 

são: A Study in Pink, A Scandal in Belgravia, The Hounds of Baskerville, The 

Reichenbach Fall e The Sign of Three – releituras de A Study in Scarlet, A Scandal in 

Bohemia, The Hound of the Baskerville, The Final Problem e The Sign of the Four, 

respectivamente.  

Esta pesquisa pretende, assim, explorar os procedimentos aplicados durante o 

processo de tradução intersemiótica, segundo definição de Jakobson (2010). No que 

concerne os estudos de adaptação, optou-se por utilizar os pressupostos teóricos 

desenvolvidos por Robert Stam (2009) em seu diálogo com Mikhail Bakhtin (2010) 

Julia Kristeva (1969), bem como o trabalho de Linda Hutcheon (2011) e Umberto Eco 

(2007). Quanto à metodologia, neste estudo as teorias relativas à adaptação são 

pensadas em termos de uma prática intertextual, segundo as noções de intertextualidade 

de Julia Kristeva (1969) e Gerard Genette (2010). Cabe ressaltar que ainda que os 

                                                           
1
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conceitos de intertextualidade de ambos os autores sejam relacionadas à literatura, suas 

reflexões são relevantes na consideração das práticas de adaptação intersemiótica.  

Por fim, após a realização desta pesquisa, evidencia-se como os elementos da 

narrativa presentes na obra de Doyle experimentam uma alteração na adaptação 

proposta pela BBC, bem como essas modificações contribuem para o sucesso da mesma 

e popularização sempre crescente das aventuras de Sherlock Holmes. Assim, ao analisar 

os resultados do processo de tradução intersemiótica das narrativas daquele que é a 

personagem humana mais retratada no cinema e na televisão
2
, pretende-se contribuir 

para a fortuna crítica acerca dos estudos de adaptação. 

 

A tradução intersemiótica e os estudos de adaptação 

Contribuindo para os estudos da tradução, o teórico russo Roman Jakobson, em 

seu ensaio denominado Aspectos Linguísticos da Tradução de 1959, propõe o termo 

tradução intersemiótica para definir o que “consiste na interpretação dos signos verbais 

por meio de sistemas de signos não-verbais” (JAKOBSON, 2010, p. 81), afirmando 

ainda que haverá mudanças decorrentes da passagem de sistemas semióticos distintos, 

pois “[...] o tradutor recodifica e transmite uma mensagem recebida de outra fonte. 

Assim, a tradução envolve duas mensagens equivalentes em dois códigos diferentes.” 

(Ibidem, p. 82). Dessa forma, o conceito de tradução intersemiótica servirá de base para 

os estudos de adaptação fílmica/televisa a partir do texto literário, entre outros. 

Como base teórica para o estudo de adaptação, este trabalho utiliza-se das ideias 

da professora canadense Linda Hutcheon que, em seu livro Uma teoria da Adaptação 

(2011), defende que uma adaptação é simultaneamente um produto e uma produção. 

Como produto “a adaptação é uma transposição anunciada e extensiva de uma ou mais 

obras em particular” (HUTCHEON, 2011, p. 29), ou seja, uma entidade formal da 

mesma natureza dos palimpsestos, conforme estudada por Gérard Genette. Já como 

produção ela “sempre envolve tanto uma (re)interpretação quanto uma (re)criação; 

dependendo da perspectiva, isso pode ser chamado de apropriação ou recuperação” 

(Idem), abrangendo todos os ajustes e modificações resultantes do processo.  

                                                           
2
 De acordo com a edição de 2012 do Guiness World Records, Sherlock Holmes é a personagem humana 

mais retratada, tendo sido encarnado por 75 atores em 254 adaptações. 
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Seguindo a mesma linha de raciocínio, tem-se o teórico italiano Umberto Eco ao 

reiterar que o comportamento crítico do tradutor torna-se preponderante na adaptação, 

“constituindo o próprio cerne da operação de transmutação” e que esta “constitui 

sempre uma tomada de posição crítica – mesmo que inconsciente, mesmo que devida a 

uma imperícia e não a uma escolha interpretativa consciente” (ECO, 2007, p.394-395). 

Para Hutcheon, a adaptação e a tradução linguística são similares, uma vez que em 

ambos os processos ocorrem mudanças na passagem de um texto para o outro. Neste 

contexto, não se deve pensar somente na produção e no produto resultante da passagem 

de uma mídia para outra – ou até mesmo em adaptações dentro da mesma mídia –, mas 

também nas mudanças que ocorrerão por conta da cultura em que tanto o texto-fonte, 

quanto o texto adaptado estão inseridos. Dessa forma, a autora reconhece a dialética 

existente entre o contexto social e as produções artísticas para a geração de novas 

possibilidades formais de criação, uma vez que todos os processos adaptativos estão 

intimamente conectados em um determinado contexto, de um tempo e lugar específicos 

e dentro de uma sociedade particular. 

Por fim, ao debruçar-nos sobre os estudos de adaptação audiovisual a partir do 

texto literário, é impossível não esbarrar nas palavras legitimidade e fidelidade. Robert 

Stam, teórico e crítico cinematográfico, é um dos estudiosos a defender a legitimidade 

das adaptações junto ao texto literário como mais um meio narratológico, bem como a 

criticar o conceito de fidelidade. Para tal, o teórico se baseia no dialogismo de Mikhail 

Bakhtin (2010), definido como o processo de interação entre textos que ocorre na 

polifonia, de forma que tanto na escrita quanto na leitura, o texto não é visto 

isoladamente, mas sim correlacionado com outros discursos similares e/ou próximos. 

Sobre o dialogismo Bakhtiniano, Stam (2006) afirma que este: 

 

[...] se refere no sentido mais amplo, às infinitas e abertas 

possibilidades geradas por todas as práticas discursivas da cultura, a 

matriz de expressões comunicativas que “alcançam” o texto não 

apenas através de citações reconhecíveis mas também através de um 

processo sutil de retransmissão textual. O dialogismo, em seu sentido 

amplo, é central não apenas para o texto canônico da tradição literária 

e filosófica, mas também para os textos não-canônicos. [...] é bem 

mais radical uma vez que ele se aplica tanto para a fala cotidiana 

quanto para a tradição literária e artística. Indo muito além do 

rastreamento filológico de “fontes” e “influência”, Bakhtin persegue 

uma disseminação mais difusa de idéias enquanto elas penetram e 
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inter-vitalizam toda a “série”, literária e não literária, enquanto elas 

são geradas pelas “correntes profundas e poderosas da cultura”. (p. 28) 

 

Stam utiliza-se ainda da teoria da intertextualidade de Julia Kristeva e de Gerard 

Genette para criticar o uso do termo fidelidade. Kristeva – traduzindo literalmente o 

dialogismo de Bakhtin – define intertextualidade ao salientar que “todo texto se constrói 

como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto” (1969, 

p. 68). De forma semelhante, Genette a explica como “uma relação de copresença entre 

dois ou vários textos, isto é, essencialmente, e o mais frequentemente, como presença 

efetiva de um texto em um outro” (2010, p. 12). Assim, Stam defende a interminável 

permutação de textualidades em detrimento de fidelidade de um texto posterior a um 

modelo anterior que, segundo ele, ainda causam impacto nas discussões sobre 

adaptação.  

 

Do literário ao audiovisual: análise de Sherlock Holmes 

É evidente para o espectador, logo na abertura de Sherlock, que a adaptação 

entregue pela BBC será bem diferente dos romances e contos eternizados por Arthur 

Conan Doyle. Já no início da série vê-se uma Londres do século XXI, com seus prédios 

modernos e seu famoso London Eye ao fundo, tornando-se impossível não comparar à 

cidade cinzenta e de arquitetura vitoriana do século XIX representada nos escritos de 

Doyle. Dessa forma, é perceptível que, tendo em vista os dias atuais, o detetive mais 

famoso de todos os tempos terá que encarar vilões mais ambiciosos e com métodos 

mais elaborados, bem como solucionar crimes mais audaciosos, que requererão o 

máximo de sua habilidade dedutiva. 

A forma com que os eventos são narrados também sofre modificações com a 

passagem de um sistema de signos para outro. No texto literário, Watson é o 

responsável por narrar as aventuras de Holmes, além de ser ele quem escolhe e 

seleciona quais delas serão publicadas. Assim, é por meio de Watson que o leitor 

descobre as linhas de raciocínio do detetive e como este soluciona os casos em que 

trabalha, porém somente após a sua solução. Em suma, sabe-se somente o que Watson 

quer relatar. Contudo, ao adaptar para a mídia audiovisual, torna-se desnecessária a 

presença de um narrador, uma vez que a narrativa é dinâmica e o espectador é capaz de 

acompanhar todos os acontecimentos simultaneamente.  
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Dada a era tecnológica atual, é impossível que Sherlock Holmes e companhia não 

sejam afetados por ela. Não somente tem-se uma Scotland Yard com técnicas de 

investigação mais requintadas (e.g. ciência forense), como também Holmes possui seu 

próprio site, no qual seu famoso artigo denominado A Ciência da Dedução foi 

publicado – em detrimento da revista científica citada em Um Estudo em Vermelho. No 

mesmo romance, Holmes utiliza-se de uma manchete falsa em um jornal para atrair o 

assassino. Em Um Estudo em Rosa da BBC, todavia, o detetive só precisa enviar uma 

mensagem para o celular do suspeito para que consiga chamar sua atenção. Por fim, as 

peripécias de Sherlock – que nos livros são publicadas em jornais – agora são 

publicadas em um blog criado por John. 

Ao comparar os escritos de Arthur Conan Doyle à série televisiva, percebe-se que 

as relações sociais entre os personagens são retratadas de forma distinta, a começar pelo 

fato que no primeiro as personagens são conhecidas por seus sobrenomes – salvo em 

caso de mesmo sobrenome –, enquanto na segunda a maioria é chamada pelo primeiro 

nome. Outro exemplo, o detetive, que no livro tem sua família resumida a seu irmão 

mais velho, Mycroft, na série recebe a visita de seus pais e descobre-se que sua mãe é 

professora de matemática, além de aparentemente ser a única capaz de subjugar os 

difíceis irmãos Holmes. A relação de Sherlock e John, canonicamente de mútuo respeito 

e cordialidade, também sofre modificações em sua adaptação, perpassando por 

momentos de brigas, dificuldade de convivência e choque de opiniões, normais em 

qualquer relação humana. 

A mesma tentativa da BBC de humanizar Sherlock é vista em sua história com 

Irene Adler, umas das mais marcantes personagens femininas de Doyle – apesar de 

aparece somente em um conto –, descrita como tendo “o rosto da mais bela entre as 

mulheres e a mente do mais decidido dos homens” (DOYLE, 2915, 20). Irene foi a 

única mulher a derrotar Sherlock Holmes e a ganhar seu respeito e admiração, porém 

nada mais que isso, conforme explica Watson no início de Um Escândalo na Boêmia: 

 

Para Sherlock Holmes, ela sempre é a mulher. Raras foram as vezes 

em que ele a chamou por outro nome. Aos olhos dele, ela supera e 

ofusca todo o sexo feminino. Não que ele sentisse qualquer vislumbre 

de amor por Irene Adler. Todas as emoções, e aquela em particular, 

eram repulsivas à sua mente fria, precisa, mas admiravelmente 

equilibrada. Ele era, no meu parecer, a máquina de raciocínio e 

observação mais perfeita que o mundo já viu; mas, como amante, não 
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teria sido muito apropriado. Ele jamais mencionava as paixões suaves 

a não ser com sarcasmo e zombaria. [...] Ainda assim, havia apenas 

uma mulher para ele, a falecida Irene Adler, cuja memória é dúbia e 

questionável. (Ibidem, p. 11) 
 

Na adaptação, entretanto, Irene – agora retratada como uma dominatrix
3
 – aparece 

em mais de um episódio e a possibilidade de Sherlock sentir-se atraído romanticamente 

por ela ficam em aberto. Isso se dá, primeiramente, por conta do fato de que Irene é uma 

presença constante nos pensamentos do detetive, o que fica evidente quando ela aparece 

em um de seus momentos em seu palácio mental e ele lhe dirige um “agora, não”. Outro 

momento é quando é revelado no episódio O Problema Final que Sherlock compôs uma 

música chamada Tema de Irene Adler e especula-se que o detetive tenha tido uma 

relação íntima com a personagem – o que nunca foi confirmado. 

Por fim, outro elemento relevante para este estudo comparativo é a transformação 

sofrida por outras personagens femininas na adaptação televisiva, no que concerne a 

forma com que estas são retratadas. Reconhecendo que em narrativas produzidas no 

século XXI não há mais espaço para mulheres frágeis e com pouca ou nenhuma 

relevância para os acontecimentos narrados, a série entrega ao público mulheres fortes e 

significativas para o desenvolvimento do enredo.  

Dito isto, a primeira personagem feminina a ser analisada será a senhora Hudson 

que, no livro, é apresentada ao leitor somente como a proprietária da casa em que 

Holmes e Watson vivem e nenhuma descrição de sua aparência física é feita. Em O 

Detetive Moribundo, Watson afirma que a senhoria sofria bastante por contas dos 

hábitos excêntricos de seu mais notável locatário, mas que “tinha o maior respeito por 

ele e jamais se atrevia a confrontá-lo, por mais chocante que pudesse ser a sua conduta” 

(DOYLE, 2015, p. 313). Ademais, a personagem aparece ocasionalmente, sendo 

comumente plano de fundo na narrativa
4
.  

Na série da BBC, entretanto, tem-se uma senhora Hudson alcoólatra, dançarina 

exótica, que fuma maconha e de personalidade forte o suficiente para esconder um 

celular – e prova de crime – no sutiã para que a CIA não o intercepte no episódio Um 

Escândalo na Belgravia. Interessante também é o fato de que na série ela não é apenas 

                                                           
3
 Mulher que exerce o papel de dominadora em práticas de BDSM (acrônimo para Bondage e Disciplina, 

Dominação e Submissão, Sadismo e Masoquismo). 
4
 Exceto no conto A Casa Vazia, em que ela participa ativamente na captura do coronel Moran. 
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proprietária da casa, mas também assume a figura de mãe, cozinheira e enfermeira de 

Sherlock e John, além de ser uma das mais proeminentes críticas do detetive. 

Outra personagem feminina significativa para o desenvolvimento de Sherlock é 

Molly Hooper, especialista forense do necrotério de Barts, cuja importância cresce ao 

longo da série. Apesar de não existir no texto literário, na série a personagem mostra-se 

responsável por expor ao espectador, por meio de seu relacionamento com Sherlock, as 

diferenças entre o detetive e o resto do mundo. Enquanto ela graceja e flerta 

timidamente, ele possui um comportamento abrupto e é incapaz de perceber qualquer 

tentativa de socialização. Entretanto, ao mesmo tempo, é Molly uma das personagens 

que mostra que ele não é tão desumano quanto todos pensam ao vermos um Sherlock 

Holmes inesperadamente arrependido após submetê-la à humilhação
5
 na festa de Natal 

em Um Escândalo na Belgravia. Até mesmo Holmes é capaz de ver o valor de Molly e 

o prova ao requisitar sua ajuda em seu plano de morte – do qual nem Watson poderia 

fazer parte – bem como no fato de esta ser a referência de conhecimentos médicos para 

o detetive em seu palácio mental. 

Jovem “loira, pequena e delicada” (DOYLE, 2014, p. 109), Mary Watson – 

anteriormente, Mary Morstan – é apresentada ao leitor em O Signo dos Quatro ao trazer 

um novo caso a Holmes. É uma mulher inteligente e admirada por Sherlock, que a 

elogia dizendo-lhe “a senhorita é uma cliente exemplar. Sabe intuitivamente o que é 

importante” (Ibidem, p. 112) e afirmando que ela é “uma das jovens mais encantadoras 

que já conheci. Mostrou-se muito útil no tipo de trabalho que acabamos de fazer. Tem 

um verdadeiro gênio nesse sentido” (Ibidem, p. 213). Entretanto, após sua participação 

em O Signo dos Quatro, Mary não terá nenhum papel importante a desempenhar dentro 

da ficção e aparecerá somente esporadicamente na narrativa. 

A adaptação de Mary proposta pela BBC, por outro lado, ganha espaço ao possuir 

um passado obscuro. Rosamund Mary – o nome Mary Elizabeth Morstan foi escolhido 

da lápide de um natimorto pela personagem com o objetivo de esconder sua verdadeira 

identidade – é uma ex-assasina, excelente atiradora, capaz de falar diferentes idiomas e 

imitar variados sotaques. No dia de seu casamento com John, Sherlock descobre que 

Mary está sendo ameaçada por Charles Augustus Magnussen – morto por ela no 

episódio seguinte – e é durante as investigações que John descobre o segredo de sua 

                                                           
5
 Comportamento inaceitável à versão clássica do personagem criado por Doyle. 
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esposa, fazendo com que a relação dos dois seja abalada. É interessante que ao observar 

Mary pela primeira vez, Sherlock foi capaz de deduzir que ela era uma mentirosa, 

porém nunca revelou esta informação a John. 

Finalmente, a última personagem analisada não aparece nos livros e nem no 

seriado, porém o pouco que se sabe sobre ela em ambos torna-a um caso interessante 

para este estudo. Canonicamente, Watson teve um irmão que Holmes descreve como 

“um homem negligente e descuidado. Tinha boas perspectivas na vida, mas as 

desperdiçou. Viveu na pobreza, com curtos períodos de prosperidade. Morreu depois de 

entregar-se à bebida” (DOYLE, 2014, p. 107), em O Signo dos Quatro, após examinar o 

relógio de John – que fora de seu pai e herdado por seu irmão – deixando-o amargurado. 

Na adaptação audiovisual, em contrapartida, Sherlock deduz que John possui uma 

irmã por meio da observação de seu celular em Um Estudo em Rosa. Assim, o 

espectador descobre que o celular foi dado a John por sua irmã, Harriet “Harry” Watson 

– por conta de seu apelido, Sherlock a confunde com um homem –, após sua namorada, 

Clara, terminar o relacionamento entre as duas por causa de seu problema com álcool de 

Harriet. Dessa forma, percebe-se a desconstrução da personagem ao retratá-la mulher e 

homossexual, inserindo mais ainda Sherlock em um contexto social atual. 

 

Considerações finais 

Após a realização desta pesquisa, é possível concluir que a série de televisão 

Sherlock, produzida pela BBC, foi capaz de trazer um ícone de outro século e 

transformá-lo em um fenômeno contemporâneo. Pode-se pensar que parte deste sucesso 

seja devido à forma com que a adaptação mostra ao público como essa ciência de 

dedução desenvolvida por Holmes – que intriga e encanta seus fiéis leitores – pode fazer 

parte da realidade do século XXI. O exposto é defendido e comprovado pela BBC, uma 

vez que esta entrega histórias tão aclamadas e conhecidas do detetive ao público, porém 

em um contexto atual marcado pelo acesso às tecnologias, pela presença de personagens 

femininas fortes e relevantes, e de seres humanos reais em suas emoções, relações 

sociais e necessidades.  

Entretanto, pode-se afirmar também que um dos motivos principais para o sucesso 

de Sherlock é atribuído, principalmente, ao seu personagem protagonista. Nesta 

adaptação, Holmes é retratado como um homem imperfeito, capaz de apresentar 
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fraquezas e comportar-se de forma questionável. Em outras palavras, Holmes apresenta-

se como um ser humano cuja existência – apesar de sua capacidade dedutiva – é crível e 

passível de identificação pelo espectador, que, em uma época em que não há espaço 

para heróis humanamente irreais, afeiçoa-se frequentemente aos anti-heróis. 
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A CANÇÃO E A EDUCAÇÃO ESTÉTICA 

Sílvio Rodrigo de Moura Rocha (Sílvio Ramiro) (PUC)
1
 

Resumo: o presente artigo, ancorado, sobretudo, em conceitos e argumentos de Antonio 

Candido, defende o direito à educação estética, possibilitado por meio do ensino de literatura, 

considerando o gênero canção, a partir de sua organização estética complexa e intersemiótica. 

Nesse sentido, tratamos do fato de a canção construir-se por meio de uma interrelação letra-

melodia, o que possibilita caminhos educacionais promotores de um trânsito por essa dupla 

linguagem. 

Palavras-chave: Educação estética. Literatura. Canção. Antonio Candido. 

Introdução 

No clássico ensaio O direito à literatura, Antonio Candido retoma o ponto de 

vista de um sociólogo francês, o padre dominicano Louis-Joseph Lebret, sobre os “bens 

compressíveis” e os “bens incompressíveis”. O autor desenvolve uma discussão no 

sentido de diferenciar os bens a que se refere, ressaltando que “são bens incompressíveis 

não apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que 

asseguram a integridade espiritual” (CANDIDO, 2012, p. 22). Na verdade, desde o 

início do texto, Candido pretende antecipar a conclusão de que a literatura precisa ser 

arrolada entre os bens incompressíveis, pelo fato de assegurar a integridade do espírito 

humano. Para ele, o fato de a literatura se construir por meio de textos de natureza 

ficcional está relacionado à dependência humana do universo da fabulação: 

o sonho assegura durante o sono a presença indispensável deste 

universo, independente de nossa vontade. E durante a vigília a criação 

ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis 

e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou 

erudito, como anedota, causo, história em quadrinhos, noticiário 

policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se 

manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a 

atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um 

romance. (CANDIDO, 2012, p. 23). 

Nessa perspectiva, Candido conclui que “se ninguém pode passar vinte e quatro 

horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura (...) parece 

corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação 

constitui um direito” (CANDIDO, 2012, p. 23). É notório que Candido aponta para um 

processo de humanização provocado pela literatura, o qual está conectado à sua 

capacidade de nos reorganizar diante do caos, haja vista que, dando forma aos nossos 
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sentimentos e à nossa visão de mundo, a literatura “nos organiza, nos liberta do caos” 

(CANDIDO, 2012, p. 35). Assim como Candido focaliza a manutenção de direitos que 

não atendem apenas a aspectos físicos e concretos da vida humana, exemplificados pela 

alimentação, pelo abrigo, pela liberdade de ir e vir, etc., Rildo Cosson (2006) também 

assume ponto de vista semelhante. Para ele, 

do mesmo modo que atrofiaremos o corpo físico se não o 

exercitarmos, também atrofiaremos nossos outros corpos por falta de 

atividade. (...) Nesse sentido, o nosso corpo linguagem funciona de 

uma maneira especial. Todos nós exercitamos a linguagem de muitos 

e variados modos em toda a nossa vida, de tal modo que nosso mundo 

é aquilo que ela nos permite dizer, isto é, a matéria constitutiva do 

mundo é, antes de mais nada, a linguagem que o expressa. (COSSON, 

2006, p. 15). 

O texto literário, como linguagem que se gesta entre o caos e a latência da 

forma, constrói-se por um processo de transmutação artística, já que a linguagem 

estética carrega a particularidade de perseguir a realidade, exaustivamente marcada por 

simultaneidades. Assim, o desenvolvimento pouco convencional do texto artístico 

(caracterizado por seus símbolos, seus percursos criativos, sua capacidade de 

transgressão) não encontra paralelo em outras atividades humanas, as quais são ainda 

mais ancoradas na linearidade da linguagem. A linguagem estética, nesse sentido, dá 

conta, por meio de seus significantes, de uma simultaneidade que a linguagem ordinária 

não alcança. 

A leitura literária 

Ainda com Candido, citamos O estudo analítico do poema, obra na qual o autor 

defende que “análise e interpretação representam os dois momentos fundamentais do 

estudo do texto”, já que é preciso compreender “o todo pela parte e a parte pelo todo, a 

síntese pela análise e a análise pela síntese” (CANDIDO, 1996, p. 18) e que, ao fim e ao 

cabo, são, em si, pressupostos de todo objeto estético. Com esse tipo de procedimento 

de leitura, o leitor evita o puro subjetivismo, afetando a obra apenas com suas emoções, 

e faz também análise, considerando o ritmo, a métrica, as construções estéticas, enfim, 

todo um arcabouço interno do texto. Desse modo, certamente, a leitura não se perde em 

impressões e padrões que sejam alheios ao texto, mas erige-se a partir dele, em 

equilíbrio com a intuição, com as ideias pessoais que possam brotar da penetração nessa 

tessitura. 
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Nessa perspectiva, merece destaque o conceito de letramento literário, cuja 

participação tem ganhado cada vez mais destaque nos estudos sobre as práticas 

escolares com a literatura. Se o processo de letramento ocorre na e pela interação social, 

o letramento literário efetiva-se “na leitura e na escritura do texto literário, [pelo qual] 

encontramos o senso de nós mesmos e da comunidade a que pertencemos” (COSSON, 

2006, p. 17). Assim, não podemos dizer que o texto literário seja unicamente um 

promotor da leitura e/ou da escrita literária, mas um veículo que nos leva à percepção de 

quem somos e do meio em que vivemos. No campo do letramento literário, têm especial 

importância as obras de Rildo Cosson, sobretudo Letramento literário: teoria e prática 

(2006), pioneira na utilização dessa expressão. Debruçar-se sobre o estudo do 

letramento literário significa entrar em contato com práticas sociais que ultrapassem o 

letramento funcional, o qual insere o sujeito no universo das práticas de leitura e escrita, 

tanto como produtor quanto como receptor de textos, a partir do momento em que ele se 

apropria da escrita. Com Graça Paulino (2001), também estudiosa do tema, podemos 

dizer que, no Brasil, se já é um grande desafio o letramento funcional da população, 

desafio maior ainda se torna o letramento no campo da literatura, uma vez que o contato 

com textos literários, em um país que ocupa os piores lugares nos rankings de 

desigualdade social, é muito pequeno. O letramento literário, no entanto, pode ser um 

instrumento para assegurar o direito à literatura, um caminho para a superação da 

segmentação social no Brasil, levando a literatura ao homem do povo. A escola, por ser 

a responsável legal pela educação, é uma instituição que deve garantir o acesso à 

literatura, fazendo jus ao fato de ser um espaço privilegiado para vencer as 

desigualdades.  

Graça Paulino propõe, sem usar a expressão letramento literário, uma teoria da 

leitura literária, apoiando-se na estética da recepção. Segundo a autora, seria necessária 

a “construção de uma teoria da leitura literária que se constituísse sem excluir os modos 

populares de ler, para isso dando conta da relação leitor/texto como produção 

apaixonada de sentidos e integrando a legibilidade como valor estético possível”. 

Segundo a autora, a presença da paixão e da catarse são fundamentais para o processo de 

leitura e, consequentemente, de educação estética, tendo em vista que o leitor precisa 

penetrar e se projetar no texto para que consiga fazer julgamentos, interpretações, 

modificar significados e, por fim, ser leitor de si mesmo, assim como é leitor do texto. 

De fato, o que se propõe a acontecer em todo processo de letramento é uma apropriação 

2619



do texto por parte do leitor, a fim de que um afete o outro, e a obra gestada possa 

realmente servir como objeto de modificação de realidades individuais e coletivas. 

Wolfgang Iser (apud Compagnon, 2010), em sua teoria da recepção, coloca em cena 

essa presença relevante do leitor no contato com o texto literário, deixando claro que o 

texto não carrega todo o seu sentido, carecendo da presença do leitor para se constituir. 

Conforme o autor, a obra tem caráter virtual, isto é, a sua existência não está na 

superfície do texto; para ele, é justamente essa virtualidade que cria a potencialidade 

que o texto estético carrega, considerando que a obra só se manifesta quando o leitor lhe 

dá dinâmica. Nesse sentido, seria possível dizer que não existe obra literária sem leitor; 

sem leitor, o texto resume-se à sua materialidade física; do mesmo modo, sem a leitura, 

o leitor não desenvolve seus outros corpos, conforme também Cosson (2006).  

A canção como objeto de educação estética 

Conforme José Miguel Wisnik, nos “séculos XII e XIII, só se concebia a poesia 

como sendo cantada. Há poetas que dizem que poema sem música é como moinho sem 

água” (WISNIK, 1996, p. 69). Mesmo após o Trovadorismo, com a canção popular e a 

poesia tomando rumos distintos, as práticas em torno de um gênero multissemiótico, 

como a canção, continuaram sendo desenvolvidas e dominadas pelos povos em todo o 

mundo, fosse pelas cantigas folclóricas, fosse, mais tarde, pela canção popular. Nesse 

contexto, a canção, mais do que outros textos literários, é um gênero nascido de 

múltiplas linguagens, porque letra e melodia se somam, com as melodias fundindo 

alturas das notas com suas durações e seus ritmos, além das harmonias e das células 

rítmicas dos diversos instrumentos que se unem à letra e à melodia. É por isso que a 

força da canção está justamente em sua materialidade vocal e musical, quando a palavra 

ganha expressão por toda a sonoridade que lhe é simultânea. Grande parte do “poder 

humanizador” (CANDIDO, 2012) de uma canção, por exemplo, é perdido quando letra 

e música se desgarram, porque a simultaneidade de suas linguagens, no contato com o 

leitor, é a grande responsável pelo processo de produção de sentido e, 

consequentemente, de organização mental do leitor/ouvinte. É a convergência das 

semioses que fará que o texto tenha sua inteireza acessada pelo leitor; por isso, no 

processo de letramento, visando à educação estética, por meio de gêneros 

multissemióticos, não basta o material puramente linguístico, uma vez que essa 

linguagem verbal é somente uma parte do todo constitutivo do texto. Para a educação 
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estética, como é o caso dos processos escolares por meio da canção, considerar o 

amálgama das linguagens potencializa e torna significativos os percursos didáticos que 

o professor medeia em sala de aula. 

No entanto, não basta também que uma canção seja ouvida em sala de aula e 

que, depois, as atividades se deem apenas em torno da letra e de seus significados, 

deixando de lado o elo com a música. Conforme defende Costa (2010), lidar com a 

canção, em sala de aula, “exige uma tripla competência: a verbal, a musical e a lítero-

musical, sendo esta última a capacidade de articular as duas linguagens” (COSTA, 

2010, p. 118). Assim como Candido (2012) defende que é preciso encarar o acesso à 

literatura como um direito humano, um bem incompressível, defendemos que o direito a 

outras manifestações artísticas também precisa ser garantido, até porque a educação 

estética se constrói por meio da leitura, análise e interpretação de textos artísticos. 

Especificamente em relação à canção, cremos em um letramento que promova a 

educação estética por meio da investigação de suas multissemioses, dos elos entre as 

diversas linguagens. Para isso, é importante que se tenham em vista a organização 

interna dos versos, com seu ritmo, sua métrica, suas metáforas, suas sonoridades, 

articulando forma e conteúdo, além da percepção de que cada canção tem sua situação 

comunicativa e nasce marcada pelas influências desse contexto. Em suma, é necessário 

que processos de análise e interpretação sejam tecidos, de modo interligado e 

esmiuçado, com uma leitura vertical em relação à constituição estética e ao texto como 

prática social. 

 Ao analisarmos, a partir deste ponto, o tratamento dado à canção em uma 

coleção didática e ainda defendermos sua participação nos processos de letramento 

escolar, estamos, pois, partindo do pressuposto de que o texto tem uma forma, uma 

ordem, justamente porque temos defendido que ele se organiza a partir de uma 

coerência interna que propicia a organização do caos interior do leitor. É interessante 

notar que Antonio Candido (2012) utiliza o termo “virtualmente”, o qual é também 

utilizado por Iser (apud Compagnon, 2010) para defender que toda obra de arte “deve 

inevitavelmente ser de caráter virtual” (ISER apud COMPAGNON, 2010, p. 147). Na 

coleção didática Português: linguagens, obra de maior distribuição na rede pública do 
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Brasil
2
, o gênero canção é constantemente incluído nas páginas dos três volumes. 

Ocorre, porém, o fato de Cereja e Magalhães (2013) tratarem canção e poema como um 

mesmo gênero, omitindo o fato de o estrato musical de uma canção ser um fator 

determinante para a diferenciação desses dois gêneros. Mesmo que pudéssemos retirar o 

componente melódico dos versos de uma canção, seria difícil defender que sua letra 

pudesse ser enxergada como um poema, tendo em vista que ela não foi composta para 

ser lida nem para figurar em páginas de livro, e sim para ser vocalizada por meio de 

melodias.  

 O que podemos perceber, ao analisar a coleção didática, é que os recursos 

estéticos construtivos de uma canção e de um poema, por serem os mesmos, parecem 

ser suficientes para que o manual didático coloque os gêneros em igualdade de 

condições, como se a letra de uma canção fosse o mesmo que um poema. No capítulo 4 

da coleção, Cereja e Magalhães utilizam, exclusivamente, canções de Chico Buarque 

para explorar as figuras de linguagem nelas presentes e, assim, nomear aquelas canções 

de poemas, conforme o título do capítulo (O poema). É curioso que esse capítulo traga 

diversas canções, mas nenhum poema, a despeito do que anuncia em seu título. Nesse 

sentido, percebe-se que a musicalidade dessas canções (por meio de aliterações, 

assonâncias, métrica, rimas etc.) é explorada como recurso característico de poemas, e 

isso parece ser capaz de colocar os dois gêneros em pé de igualdade. Para ilustrar esse 

problema, trazemos uma canção de Lenine que figura nas páginas da coleção e pode, 

pela sua qualidade estética, servir como instrumento de educação, conforme os 

pressupostos que temos aqui defendido. 

Ela é minha delícia  

O meu adorno  

Janela de retorno  

Uma viagem sideral  

 

Ela é minha festa  

Meu requinte  

A única ouvinte  

Da minha Rádio Nacional  

 

Ela é minha sina  

O meu cinema  

                                                           
2
 Conforme o PNLD (2015-2017), a coleção Português: linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza 

Cochar Magalhães, teve 2.313.339 exemplares distribuídos às escolas. Em segunda colocação, está a 
coleção Novas Palavras, de Emília Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo Leite e Severino Antônio, com um 
total de 1.548.498 unidades distribuídas. 
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A tela da minha cena  

A cerca do meu quintal  

 

Minha meta, minha metade 

Minha seta, minha saudade 

Minha diva, meu divã 

Minha manha, meu amanhã 

 

Ela é minha orgia  

Meu quitute  

Insaciável apetite  

Numa ceia de natal  

 

Ela é minha bela  

Meu brinquedo  

Minha certeza, meu medo 

É meu céu e meu mal  

 

Ela é o meu vício  

E dependência  

Incansável paciência  

E o desfecho final 

 

Minha meta, minha metade 

Minha seta, minha saudade 

Minha diva, meu divã 

Minha manha, meu amanhã 

 

Meu fá, minha fã 

A massa e a maçã  

Minha diva, meu divã 

Minha manha, meu amanhã 

Meu lá, minha lã 

Minha paga, minha pagã 

Meu velar, minha avelã 

Amor em Roma, aroma de romã 

 

O sal e o são  

O que é certo, o que é sertão 

Meu Tao, e meu tão 

Nau de Nassau, minha nação 

(LENINE, 1999). 

A letra dessa canção, mesmo não sendo cantada, já carrega uma alta dose de 

musicalidade, derivada da sequência de paronomásias, aliterações e assonâncias que 

sugerem uma sonoridade bastante peculiar. No entanto, não é simplesmente pela 

musicalidade da letra que dizemos estarmos diante de uma canção ou de um poema; não 

basta esse tipo de marca constitutiva do texto para que ele possa ser categorizado. No 

entanto, entendemos, sim, que a musicalidade de um texto possa ser uma ótima porta de 

entrada para o contato com gêneros do mundo da literatura, justamente por proporcionar 

2623



um trabalho lúdico, um momento de aprendizagem que aguça a sensibilidade musical e 

estética dos estudantes. Nesse sentido, respaldada a canção como gênero autônomo 

(diferente de um poema), corroboramos a escolha das obras didáticas de inserir canções 

em seus capítulos, uma vez que elas podem propiciar experiências estéticas 

enriquecedoras. A canção ora citada vem inserida no capítulo 2, da unidade 2 da 

coleção, cujo foco é o estudo do gênero relato pessoal e do tipo descritivo. Na página 

144, um trecho da canção aparece no exercício 7, o qual provoca o estudante a 

reconhecer as metáforas, recurso recorrente na letra; em seguida, propõe que o estudante 

produza uma descrição, em prosa ou em verso, de alguns temas postos no exercício: 

Curioso perceber que o exercício abre a possibilidade de produção de um texto 

em verso ou em prosa, a partir de uma canção, mas não propõe qual o gênero o 

estudante deve produzir nem expõe marcas básicas desse gênero para tal trabalho. Ele, 

simplesmente, determina o tipo textual: uma descrição. Além disso, se ele parte de uma 

canção, que é um texto em verso, seria interessante que explorasse, para o fim didático 

de produção de texto, as marcas que constituem uma canção, uma vez que o estudante 

precisa dessas referências para materializar o gênero textual. Assim, como em outras 

diversas vezes, a coleção utiliza, nesse exercício, a canção como objeto de estudo, mas 

não cria uma situação adequada à finalidade do trabalho didático, deixando de respaldar 

a integridade do gênero textual. 

Recurso muito interessante nessa canção de Lenine e que foi evocado por Cereja 

e Magalhães (2013), a metáfora é a forma estética selecionada pelo eu lírico para definir 

sua amada com as mais diversas características. No entanto, a coleção não verticaliza o 

debate sobre o que é uma metáfora nem explora esse recurso e seus efeitos em outros 

textos; na verdade, a coleção parece escolher a metáfora pela sua recorrência no gênero 

relato pessoal, objeto de estudo do capítulo em questão. O pouco que se apresenta sobre 

a metáfora é que ela “amplia a visualização do ser descrito, enriquece o texto e dá nova 

vida às palavras” (CEREJA e MAGALHÃES, 2013, p. 144). Obviamente, a metáfora 

possibilita sim esses efeitos e eles são, realmente, importantes à elaboração de um 

enunciado de caráter metafórico, mas são ainda pouco suficientes para que um estudante 

possa experienciar a leitura de um texto metafórico ou mesmo – e talvez, principalmente 

– a produção de um gênero com esse recurso em evidência.  
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Nesse sentido, faremos essa exploração do que cremos ser importante no 

trabalho com a metáfora articulando a análise da letra em sintonia com a da melodia, em 

busca de entendermos melhor o processamento metafórico no texto. Na primeira parte 

da canção, as metáforas da letra se constroem de modo integrado à sinuosidade da 

melodia, o que ocorre igualmente na primeira e na segunda estrofe.  

 
 

 
As melodias, nas duas estrofes, percorrem 5 tons, o que seria quase uma oitava 

inteira (6 tons), com movimentos que se serpenteiam para descrever o objeto de desejo 

do eu lírico. Essas melodias serpenteais demonstram uma movimentação sensual que 

presentifica a amada na vida do enunciador: se ela não está presente concretamente, as 

metáforas e as melodias substituem, estética e psicologicamente, sua presença como 

delícia, adorno, festa, requinte etc. Mais que considerar aqui a metáfora um enfeite para 

a construção estética, temos de considerá-la um recurso imanente à linguagem, sem o 

qual a comunicação humana não se efetua. Por muito tempo, a metáfora fora tratada 

simplesmente como um adorno, um desvio da linguagem cotidiana e racional, presente 

em enunciados poéticos ou em frases do dia a dia que pretendiam ter efeitos expressivos 

incomuns, como os ditos populares, por exemplo, ou as expressões cristalizadas da 

língua. No entanto, como acentua Antonio Candido (1996), as metáforas são “elementos 

viscerais da expressão” (CANDIDO, 1996, p. 70) e, vindo das vísceras, eles são 
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fundamentais à materialização da linguagem: “na linguagem corrente, é praticamente 

impossível falarmos sem recorrer a este meio de expressão” (CANDIDO, 1996, p. 69). 

Esse ponto de vista inverte a lógica que o senso comum costuma adotar, a de que a 

linguagem figurada é um desvio. Na verdade, ela é fundadora do nosso modo de 

expressar e, portanto, de organizar nosso pensamento. Isto é, as imagens mentais que 

formamos diante de um objeto precedem a nossa expressão racional. Para Vico, 

corroborado por Candido (1996), a linguagem poética e a linguagem racional são duas 

realidades intimamente relacionadas, que não se desgarram. 

Logo, retornando à canção de Lenine e à proposta de trabalho do livro didático, 

temos de perceber que a metáfora, na canção, também se constrói como um 

processamento mental, para que a mulher descrita se incorpore aos atributos que o 

enunciador enxerga nela, o que se liga à ampliação do ser descrito e ao enriquecimento 

do texto, segundo afirmam Cereja e Magalhães (2013). Sobretudo, precisamos 

considerar que, recebendo uma série de predicativos, a imagem mental que se faz dessa 

mulher é complexa, porque não pode se limitar a nenhum deles. Ela é delícia, é adorno, 

é janela de retorno, é viagem sideral; ela é bela, é requinte, é ouvinte da rádio 

nacional. Nesse caso, portanto, a metáfora tem de ser encarada não apenas como uma 

construção puramente linguística, como figura de linguagem; mais que isso, é um modo 

de ver o outro, de construí-lo por meio de um processamento mental complexo, que 

procura transferir, a um objeto primeiro, predicados que são de um objeto segundo. A 

partir disso, a imagem mental formada não é mais nem a do primeiro objeto (no caso, a 

mulher), nem a do segundo (delícia, adorno, requinte, ouvinte etc.): o ser formado é 

resultado de um mapeamento simbólico complexo. Se falam de um enriquecimento do 

texto, seria muito revelador para os estudantes que a coleção de Cereja e Magalhães 

criasse um contexto para que a prática de leitura e análise do texto dessem lugar para 

riqueza de efeitos que a construção de metáforas possibilita, ampliando a visualização 

da amada à medida que a descrevem metaforicamente. 

 Se analisarmos com cuidado as melodias desses versos que descrevem a mulher, 

perceberemos que são melodias bastante sinuosas, como já indicamos. São movimentos 

melódicos que se serpenteiam para, juntamente com a palavra, formar a imagem que se 

faz do ser desejado. Tomada pelo desejo, a voz poética não apenas descreve 

verbalmente a mulher, mas também se apropria de um modo de expressão melódica 

sensual – até mesmo sexual, vide o movimento serpenteal que as notas musicais 

mimetizam. Nesse ponto, podemos dizer, então, que as metáforas da canção se projetam 
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também nas melodias, construindo um todo de sentido que é característico da linguagem 

cancional, cuja natureza é intersemiótica. 

Se, nas duas primeiras estrofes da canção, as melodias têm um movimento 

bastante sinuoso, metaforizando a sensualidade feminina, na terceira estrofe, no entanto, 

há a construção de outra melodia, menos movimentada, quase que somente no espectro 

de 1 tom, com duas pequenas fugas para a distância de 2 tons. Chama a atenção, 

também, o fato de essa modificação melódica acontecer concomitante ao tipo de 

predicação que aparece na letra da canção: 

 
Reparemos que as metáforas são formadas a partir de “sina”, “cinema”, “tela da 

minha cena” e “cerca do meu quintal”. Em todas as quatro predicações, temos imagens 

relacionadas a ambientes fechados, diferentes, por exemplo, do “espaço sideral” e da 

“festa” presentes nas duas primeiras estrofes. Se, no início da canção, os movimentos 

melódicos sensualizam as melodias, por causa da ausência da amada, aqui as pequenas 

distâncias constroem uma sensação de proximidade entre o eu lírico e a mulher. As 

metáforas, agora, estão ligadas a espaços de limites bem definidos, a cercas que 

cerceiam os movimentos e promovem a união – embora a sensualidade, de certo modo, 

não se dissipe, por causa da presença reiterada dos sons sibilantes, por isso também 

sinuosos, das palavras (sina/cinema/cena/cerca). 

Considerando a coleção didática analisada, uma vez que o exercício proposto 

procura explorar as metáforas, para trabalhar com a tipologia descritiva e o gênero 

relato pessoal, seria muito interessante que a canção “Meu amanhã” também figurasse 

na obra com a representação melódica desses jogos metafóricos construídos. Como 

vimos, são de suma relevância para a construção de sentido os movimentos percorridos 

pelas melodias e, certamente, mesmo que inconscientemente, esses movimentos 

participam da formação das imagens na mente do ouvinte do texto cancional e, por 

conseguinte, são determinantes para a educação estética. 

Conclusão 

Abrir o espaço que temos aqui proposto com a canção em sala de aula significa 

promover práticas escolares que permitam a compreensão do texto de arte como uma 
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construção de natureza estética complexa, o que não significa dizer que sua apreensão é 

difícil ou espinhosa, mas que o contato com esses textos precisa se dar por meio da 

mediação de um professor aberto a uma leitura analítica e interpretativa sensível. A 

humanização que Cosson (2006) e Candido (2012) defende tem como pressuposto o 

fato de os textos de arte promoverem o encontro do leitor com a organização estética do 

texto, propiciando que o próprio sujeito se organize, catarticamente, durante a leitura 

mediada, com análise e interpretação desses textos. Para propiciar esse tipo de leitura, 

tomando a literatura e a educação estética como um bem incompressível, o professor, ao 

mesmo tempo, tem de evocar sua sensibilidade e sua competência técnica, a fim de 

educar com textos do mundo das artes e possibilitar experiências humanizadoras. Assim 

como Candido (2012) defende que é preciso encarar o acesso à literatura como um 

direito humano, um bem incompressível, o direito às outras manifestações artísticas 

também precisa ser garantido, até porque a educação estética se constrói por meio da 

leitura de textos artísticos diversos. 
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Resumo: Este estudo inquire como a instância de jogo entre texto e imagem anima a produção 

da obra coletiva O perfeito cozinheiro das almas deste mundo, álbum de convivência da 

garçonniére de Oswald de Andrade. Analisamos as implicações formais e semânticas da lúdica 

escritura que se delineia a partir de um processo criativo singular, que culmina na confluência 

interartes e na inauguração de novas perspectivas literárias e artísticas. 

Palavras-chave: Escritura; Jogo; Colagem; Estética de ruptura; Oswald de Andrade.  

 

Registro expressivo da estimulante convivência entre os amigos que frequentavam 

a garçonnière mantida por Oswald de Andrade (1890-1954), em seu estúdio situado na 

Rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo, o livro O perfeito cozinheiro 

das almas deste mundo foi composto coletivamente, em meio às receitas culinárias e às 

músicas tocadas pela grafonola, no período de 30 de maio a 12 de setembro de 1918. Ao 

valer-se de um processo criativo intrincado, pautado pela articulação das operações de 

inscrição, marcação, recorte, colagem e montagem, O perfeito cozinheiro conforma uma 

obra precursora e de estrutura singular, o que lhe confere um caráter distintivo dentre a 

Literatura e a Arte Brasileiras. Na criação que prima pela manipulação linguageira, o 

contato interartístico e o experimentalismo estético, vislumbramos a prática de uma 

escrita criativa concebida como atividade lúdica.  

Em seu texto de abertura, apresenta-se, em estilo pomposo e rebuscado, como o 

“livro mais útil, mais prático e mais moderno deste século de grandes torturados”, ao 

que se acrescenta que “muito de arte entrará nestes temperos, arte e paradoxo, que, 

fraternalmente se misturarão para formar, no ambiente colorido e musical deste retiro, o 

cardápio perfeito para o banquete da vida” (ANDRADE, 1987, p.1-2). Com sua 

metáfora culinária e gustativa, o título exprime o caldeirão de referências, técnicas 

artísticas e modos expressivos que a obra manifestaria. De acordo com Maria Eugenia 

Boaventura, o caderno da garçonniére consiste em “uma reportagem viva e 

movimentada da vida intelectual do Brasil art nouveau; uma crônica alegre do dia-a-dia 

de um grupo de intelectuais de São Paulo do início do século” que “construíram um 

texto engraçado, irreverente e moderno quanto à concepção e estrutura.” 

                                                           
1
 Doutora em Teoria da Literatura e Literatura Comparada (UFMG). Contato: yaraaugusto@uol.com.br. 
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(BOAVENTURA, 1988, p.1). Fragmentário, plural e descontínuo (ou ainda 

desenvolvido segundo uma continuidade particularizada), trata-se de uma criação 

extremamente inovadora, em termos de forma e conteúdo, que subverteu padrões de 

escrita, ao ambicionar uma representação de ruptura, entre arte e paradoxo, conforme se 

anunciava. Invenção como gênero, “mais do que um diário, O perfeito cozinheiro é um 

caótico e desencontrado ou desordenado romance. (...) Romance de nova estrutura, de 

técnica inusitada, de um surrealismo natural e espontâneo.” (BRITO, 1987, p. XI). 

 Sob a veladura humorística e fantasiosa propiciada pelo emprego de 

pseudônimos, os frequentadores da garçonnière se forjaram personagens da obra a que 

se dedicaram a escrever. Performar um papel, um personagem, é parte inerente ao jogo 

literário que entabulavam, uma vez que reorganiza as regras que regem a realidade, a 

vida corrente, com o objetivo de instaurar um espaço próprio à fabulação, ao faz-de-

conta, ao fictício. É fato conhecido que, entre seus frequentadores, temos nomes como 

os de Ignácio da Costa Ferreira, Edmundo Amaral, Léo Vaz, Guilherme de Almeida, 

Menotti del Pichia, Pedro Rodrigues de Almeida, Sarti Prado, Vicente Rao e, ainda, 

Monteiro Lobato, que, segundo consta no livro, teria, certa vez, esquecido por lá os 

manuscritos de Urupês. Todas as atenções dos habitués do recinto estavam voltadas, no 

entanto, à musa absoluta da garçonnière, Miss Cyclone, o furacão Dasy,  

.única representante do sexo feminino a tomar parte na confraria, que na sua ausência 

recrudesceria. Haroldo de Campos definiu a Dasy, codinome de Maria de Lourdes 

Pontes, como a “musa dialógica da pré-história textual oswaldiana”, “a pré- Pagu da 

Idade Boêmia de Oswald de Andrade” (CAMPOS, 1987 , p. XIII-XV). 

 A normalista de dezoito anos incompletos e mecha de cabelo sobre a testa, 

imagem conservada no busto em mármore a que lhe dedicou Victor Becheret
2
, manteve 

um romance com Oswald de Andrade e se converteu, por outra parte, em objeto de afeto 

dos demais convivas, que por ela se confessavam arrebatados. As idas e vindas de 

Cyclone ao estúdio, que, para isso, precisava driblar a vigilância familiar que velava por 

seus estudos e conduta, bem como a vida que especulavam que ela pudesse ter para 

além dos domínios da garçonnière, em outros redutos da cidade, incitavam a 

imaginação do grupo e fomentavam a escritura de O perfeito cozinheiro.  

                                                           
2
 Atualmente, a obra pertence ao acervo artístico do Palácio do Governo do Estado de São Paulo. 
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Enigmática e vanguardista, no sentido combativo da expressão, Miss Tufão 

galgava espaço, transgredia limites sociais e avançava para um território estritamente 

masculino, o que lhe concedia a sedutora imagem de protótipo do que viria a ser a 

mulher moderna e independente. A jovem não se intimidava diante das discussões, 

sarcasmos e pilhérias suscitados pelas companhias masculinas, intelectivas e de mais 

idade. Ao contrário, Cyclone não somente inspirava a produção alheia, mas também 

entrava em jogo com os companheiros da garçonnière, desfiando ironias e nutrindo 

afetos, inscritos nas páginas do caderno, na qualidade de ativa participante. 

Além de assinar intervenções próprias, Cyclone cultivava o gosto por embaralhar 

a autoria dos escritos, ao inserir contribuições em nome dos companheiros, 

parafraseando-lhes os temas e os estilos de escrita. Isso se dava em tom de chiste, como 

uma brincadeira com o enigma da autoria, realizada a partir da dinâmica de jogo 

criativo em que se inseriam, e que, em seu caráter de violação das regras da partida, foi, 

muitas vezes, descoberta e denunciada aos demais, como revelam algumas passagens da 

obra. Diante das dificuldades para se emancipar, em um anseio por maior liberdade e 

afirmação femininas, Cyclone também registrou uma melancólica constatação nas 

páginas do caderno: “A mulher não é nem o que quer.” (ANDRADE, 1987, p. 105). 

Fragmentado e dispersivo documento de uma convivência, no livro da 

garçonnière sobrevém, em primeiro plano, a celebração da amizade entre os convivas, o 

diálogo entabulado, a vida partilhada sob o signo da alegria, entre zombarias e blagues, 

paródias e inúmeros trocadilhos. A atmosfera de excitação, brincadeira, movimento e 

festa que lhes cerca o convívio e estimula a criação do álbum é, nesse sentido, própria 

do domínio do jogo, que, resistente à circunscrição em uma definição totalizadora, é 

caracterizado por Johan Huizinga como um impulso livre, cujos objetivos transcendem 

as necessidades e obrigações imediatas, que ocorre em uma realidade autônoma e tem 

como essência a tensão, a alegria e o divertimento. (HUIZINGA, 2007, p.4-6) Nos 

textos do álbum, emerge o cultivo das tiradas espirituosas, do riso de resistência e do 

humor como forma crítica, que, posteriormente, seriam enaltecidos por Oswald de 

Andrade nas suas criações literárias e no Manifesto Antropófago (1928), em que 

enuncia a emblemática frase: “A alegria é a prova dos nove.” (ANDRADE, 1978, p.18)  

Em outra perspectiva, o livro é também atravessado pelo jogo amoroso e de 

sedução entre Dasy, desejada intimamente por todos, e Oswald, que se pinta com tintas 
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mais fortes e, em seu desenlace infeliz, incorre em interdição e sofrimento. Como 

pontua Haroldo de Campos, Cyclone, “provocante e reticente, joga um jogo de 

esquivanças com seus maldissimulados pretendentes e com o próprio Miramante” 

(CAMPOS, 1987, p. XX), o que se dá a ver no livro. Parceiro amoroso e de escrita, um 

cioso e possessivo Oswald, em momento de “Miramár...tir” ou “Miramar...ido”, 

alcunhas com os quais dele zombavam os confrades, escreve a Miss: 

 
Cyclone 

Veremos quem dirá, por último: 

T’as gagnê la partie! 

                                                         Miramar (ANDRADE, 1987, p.26) 

 

Para além da competição amorosa, a grande disputa que se trava entre os 

frequentadores assíduos da garçonnière oswaldiana é o desafio da partida coletiva, da 

escritura construída de forma plural, em que cada jogador intervém, contribui e pode 

desviar os resultados. A constituição da obra a partir de um trabalho de criação 

colaborativo nos remete ao exercício de uma espécie de jogo surrealista, como o 

cadavre exquis (cadáver esquisito)
3
, imbuído, porém, de regras mais flexíveis e maior 

liberdade de intervenção, uma vez que, por exemplo, não se oculta daquele intervém o 

que já foi feito no trabalho. Um espontaneísmo e uma autonomia criativa quase 

dadaístas animam a criação da escritura polifônica do caderno, que, entre rupturas, 

interposições e retomadas textuais, dissolve as fronteiras entre as artes e projeta uma 

aproximação entre texto e imagem. O perfeito cozinheiro surge a partir dessa dinâmica 

de jogo, em que o processo de escritura vive um constante deslocamento, uma vez que 

aquele que interfere, parte da jogada anteriormente aferida, da frase, do texto, desenho 

ou fragmento inserido e que atua como o dado, para projetar o seu elemento novo. 

Nesse proceder criativo, voluntaria ou involuntariamente, operam-se variações, cortes, 

transições e mudanças formais e de significação, que concedem um encadeamento 

próprio ao trabalho, fundado mediante um mecanismo que supõe a descontinuidade. 

                                                           
3
 O cadavre exquis consiste em um jogo de escrita coletiva, inventado nas primeiras décadas do século 

XX, por artistas do movimento surrealista francês, que desejavam criar mecanismos experimentais, 

pautados pela escrita automática, que transgredissem o discurso literário convencionado. De acordo com a 

técnica, ao criar, os participantes se alternavam na escrita e nenhum deles poderia ver a colaboração ou as 

colaborações precedentes. Além disso, as frases a serem compostas pelos jogadores deveriam seguir uma 

estrutura sintática pré-fixada. A técnica, voltada aos automatismos psíquicos, também foi empregada na 

produção de desenhos. 
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Não se trata, absolutamente, de uma estrutura de significados estritamente 

estabelecida de forma unívoca e linear, o que exacerba o fato de que o livro compõe um 

regime textual que se refuta a ser domesticado a partir de uma interpretação totalizadora 

de seu sentido. É antes um universo textual híbrido e fragmentado, formulado a partir de 

uma grande heterogeneidade discursiva e material, que supõe, igualmente, múltiplos 

caminhos de leitura e apreensão. Conforme argumenta Hans-Georg Gadamer, estudioso 

da arte como jogo: “O conceito de obra justamente não está ligado aos ideais clássicos 

de harmonia. Se existem também outras tão diversas formas (...) só existirá uma 

assimilação real (dessa obra), uma experiência real, para aquele que “joga junto”.” 

(GADAMER, 1985, p. 42).  O caráter fraturado da criação, em termos de linguagem e 

composição, torna proeminente que se reserva ao leitor uma abertura, um espaço de 

jogo e manipulação de significados. Enquanto intérpretes da obra, somos impelidos, 

portanto, a nos determos diante do jogo de significantes, e derrideanamente, engajarmo-

nos em uma atuação lúdica enquanto receptores, ao nos empenharmos no 

estabelecimento de uma semântica própria, jogando com a nossa própria interpretação 

(DERRIDA, 2009, p.421-426). 

O perfeito cozinheiro coloca em jogo uma grande variedade de gêneros textuais, 

de naturezas diversas, que, mediante o arranjo em que estão reunidos, conformam um 

todo de sentido híbrido e intersemiótico/ intermidiático. Na composição do álbum, 

temos uma montagem livre e espontânea de uma infinidade de trocadilhos, paradoxos, 

jogos de palavras, paródias, pastiches, reflexões sobre acontecimentos recentes, um 

cardápio muito sugestivo, que apresenta os membros da garçonnière, madrigais, versos 

em latim, um poema de Guilherme de Almeida, colagens, cartas afixadas, bilhetes em 

pequenos cartões, recortes de jornal, cartões postais, um cartão de visita, caricaturas, 

enigmas pitorescos, carimbos que conformam um poema pré-concreto, executado por 

Oswald, charges de imprensa, esboços de desenhos, comentários de diversas ordens, 

dentre outros. Ao promover uma interação lúdica entre tamanha variedade de textos 

verbais, aos quais também se associam textos imagéticos e intersemióticos/ 

intermidiáticos, a obra mesclada evoca uma lógica de sentido que percebe na mistura, 

na impureza, nos cruzamentos de sentidos a possibilidade de uma expressividade ímpar. 

Na contracorrente de um pensamento coeso e unificado, projeta-se um objeto discursivo 

intersticial, que produz significados a partir do choque e contaminação de sentidos.  
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As caligrafias bem delineadas e as garatujas e garranchos, diminutos ou garrafais, 

surgidos ao prazer e à pressão exercidos sobre o papel por quem escreve, que se 

espalham sobre as páginas de O perfeito cozinheiro, desenhando sintaxes aéreas, 

bordando as margens da folha, invertendo posições de leitura, constituem uma visível 

escritura, vestígio do processo de marcação executado. Incorporam-se ao traçado dessa 

escritura de demarcada plasticidade outros elementos de mácula do suporte como 

rasuras e borrões, que encobrem trechos ou textos inteiros, muitas vezes, acompanhados 

da palavra “censura”, em clara interdição ao leitor. Há ainda marcas de batom e 

manchas surgidas devido a grampos de cabelos que se enferrujaram e flores que 

murcharam, guardados no interior do livro. Rastros, sinais e veladuras, resíduos 

textuais, que se fixam como impressões, delineadas sobre o meio que sofreu 

intervenção, e que ao evocarem o gesto gráfico que as deflagrou, fazem-nos 

compreender o escritural não somente como realidade abstrata, mas também como o 

resultado de um processo material.  

O romance-invenção impressiona por seu trabalho manual de execução, pela 

beleza da composição manuscrita, que brinca com o graphos, aproxima verbal e visual e 

promove uma investigação do suporte livro. Com a possibilidade de experimentar 

livremente a superfície de inscrição, corrompendo a brancura da página com o traçado 

de signos verbo-visuais, o que se instaura é o jogo exploratório do suporte, e, por 

conseguinte, do conceito de livro, em sua materialidade de objeto.
4
 A investigação de 

novas expressividades, própria das vanguardas estéticas do início do século XX, 

reverbera-se em uma escritura que, a exemplo de Un coup des dés, de Stéphane 

Mallarmé, e das Paroles in libertá, de Filipo Marinetti, subverte a padronização formal 

dos textos e evidencia o seu caráter legível/visível, a partir de uma projeção constelar 

sobre a espacialidade da página. Com a intensificação do processo de experimentação, 

irrompe também a incorporação de caricaturas, charges, desenhos e colagens à obra, o 

que promove uma interação lúdica entre verbal e imagético. Em uma atividade própria 

de um bricoleur, ou trapeiro, que no movimento incidental encontra a matéria poética, 

temos o jogo da recolha e da inserção de materiais diversos no caderno, que compõe 

                                                           
4
O perfeito cozinheiro das almas deste mundo foi publicado em 1987, em edição fac-símile de tiragem 

limitada, pela editora Ex-libris, em parceria com o Instituto Moreira Salles, que preservou suas 

características de livro objeto de arte, como as dobras e as colagens. Posteriormente, a editora Globo 

republicou a transcrição do texto do livro, acompanhada de reproduções de algumas páginas do caderno, a 

título de ilustração, para que o leitor possa compreender melhor a riqueza de elaboração da obra original.  

2634



 

 
 

uma estética de acumulação de rastros e detritos, de resquícios de vivências, o que 

ressalta o caráter de álbum de memórias de O perfeito cozinheiro.  

Alguns dos papéis afixados conformam dobras que, quando abertas, precipitam-se 

sobre o texto ou se expandem para além da encadernação, ampliando os limites físicos 

do livro e da superfície de leitura. Isso produz intercalações espaciais entre textos 

diversos, que, sobrepostos, ressaltam o caráter arquitetônico do livro enquanto medium 

de escrita. Diante dessas características, embora não tenha sido elaborado com tal 

intenção, O perfeito cozinheiro, mosaico textual, “na novidade da estrutura aleatória e 

da forma ready-made, de livro-objeto” (CAMPOS, 1987, p.XXIII), é considerado pela 

crítica como uma espécie de obra de advento, que coloca em prática a ideia do livro  

objeto de arte. Sob tal perspectiva, Vera Casa Nova caracteriza o trabalho como um 

“livro de artista ou livro-objeto-tipográfico e/ou lítero-plástico (...) verdadeiramente 

paradigmático, onde filósofos e poetas inscrevem sua picto-literatura, onde o desenho, o 

recorte, as colagens buscam um corpo numa letra-imagem-movimento.” (CASA 

NOVA, 2008, p.144) 

 O perfeito cozinheiro conforma uma obra que contravém a concepção tradicional 

de livro, em nome de outra natureza de discurso literário, que engendra sentidos a partir 

da combinação dos heterogêneos fragmentos que alinha em relação. A excentricidade 

tipográfica e o desenvolvimento como objeto que se monta por meio de materiais 

descontínuos, característicos da criação em questão, conforme denuncia Roland Barthes, 

são, no entanto, muitas vezes, apontados, como atentados contra a própria ideia de livro. 

Na percepção do ensaísta, por outra parte, “o livro-objeto confunde-se materialmente 

com o livro-ideia, a técnica de impressão com a instituição literária, de sorte que atentar 

contra a regularidade material [e discursiva] da obra é visar à própria ideia de 

literatura.” (BARTHES, 2007, p.113).  

Tal argumentação vai ao encontro do que propõe Michel Butor (1974), quando 

sustenta que todo escrito novo é uma intervenção na paisagem cultural anterior, na qual 

a nova obra causa estranheza, por não enquadrar-se no padrão, mas a sua estranheza 

configura, em contrapartida, a positiva introdução de uma crítica ao modelo vigente. 

Livro-objeto que encerra um extremado jogo de significantes, O perfeito cozinheiro 

constitui uma criação que acena em direção a novos regimes representativos para a obra 

de Oswald de Andrade e a Literatura Brasileira. Nessa perspectiva, é possível afirmar 
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que em O perfeito cozinheiro nasce a proposta do livro como objeto de arte, o que 

Oswald expande “no Pau-Brasil e no Primeiro caderno, onde ilustração e texto se 

completam”, conforme assevera Maria Eugenia Boaventura (1985). Muito do que se 

produz na literatura contemporânea, com as narrativas descontínuas que, ao versar sobre 

sujeitos cindidos, incorporam recursos gráficos, inserções de textos diversos e colagens, 

em um prolífico diálogo entre texto e imagem, a exemplo de Eles eram muito cavalos, 

de Luiz Rufatto, e de obras de Valêncio Xavier, de certa forma, já se apresenta, de modo 

incipiente, nas páginas do álbum da garçonniére.  

Procedimento que consiste em integrar um fragmento (de natureza verbal ou não) 

em um novo sistema, a colagem constitui um recurso expressivo largamente empregado 

em O perfeito cozinheiro, que concorre para a singularidade de sua composição como 

obra. No livro experimental, Oswald se exercitou na técnica do recortar/colar, que 

retomaria, posteriormente, com a colagem antropofágica.
5
 O perfeito cozinheiro 

contempla tanto a colagem material, que abrange desde a inserção de bilhetes, cartas e 

postais enviados entre amigos até charges, ilustrações, recortes de jornal, um cartão de 

visita, um convite a frequentar a garçonnière, dentre outros elementos, quanto à 

utilização da colagem como um recurso de escrita, que insere fragmentos da fala alheia 

no discurso que distinguimos como próprio.  

No que se refere ao emprego da colagem como mecanismo pictórico, o escritor 

surrealista Louis Aragon argumenta que existe uma diferença funcional entre a técnica 

de colagem praticada pelos cubistas, como Pablo Picasso e Georges Braque, de 

intencionalidade realista, e aquela praticada pelos artistas surrealistas como Max Ernst, 

tida como recurso poético, devido ao choque e ao estranhamento que causa no 

espectador. (ARAGON, 1981, p. 12-13). Diante de tal diferenciação, as colagens de O 

perfeito cozinheiro se assemelham mais aos papiers collés cubistas do que às colagens 

surrealistas, tendo em vista que fazem sobrevir, especialmente, o apelo referencial e a 

materialidade rudimentar dos elementos introduzidos. Inseridas ao longo do livro, em 

meio às contribuições textuais dos confrades, as colagens de O perfeito cozinheiro 

também se aproximam dos trabalhos cubistas em sua orientação como recurso plástico, 

de caráter estético e arquitetônico. Ainda de acordo com Louis Aragon, quanto à escrita, 

                                                           
5
 Para uma análise do emprego da colagem na Revista de Antropofagia, conferir: BOAVENTURA, 

Maria Eugenia. A colagem. In: ____. A vanguarda antropofágica. São Paulo: Ática, 1985. p.54-100. 
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a concepção de colagem diz respeito à inserção de um texto de outra autoria ou de 

qualquer anotação da vida cotidiana no texto que escrevemos. A inclusão de um texto já 

formulado é considerada, pelo autor, um ato consciente e planejado, de modo que toda a 

citação pode ser percebida como colagem. (ARAGON, 1981, p.122-123). 

 Embora não constitua tarefa fácil divisar os conceitos de colagem e citação, 

explicitando-lhes objetivamente as diferenças, alguns autores discordam da 

convergência conceitual proposta por Aragon. Outros teóricos, a exemplo de Antoine 

Compagnon, em seu Trabalho da citação, não estabelecem uma diferenciação precisa 

entre as noções. Em O perfeito cozinheiro, a confluência entre citação e colagem 

literárias parece possível, uma vez que, como prática semiótica de extirpação e 

transplante, a citação do outro se dá de maneira atravessada pelo eu, a partir da 

apropriação, que prevê não somente a ausência de inserção da referência do texto fonte 

e de recursos tipográficos que a delimitem, mas também uma liberdade de manejo do 

significante. A colagem que emerge na escritura da garçonnière não preza por inserir a 

autoridade da fala alheia com o intuito de conceder autenticidade ao próprio discurso, 

pois, ao contrário, imbuída de um espirituoso tom burlesco, prima pela subversão do 

sentido do original, pelo desvio do estabelecido, a partir de um demarcado viés irônico e 

paródico. Trata-se, portanto, de uma colagem de reescrita, inventiva, praticada pelos 

companheiros da garçonnière, sobretudo, a partir de jogos de linguagem e trocadilhos. 

Em um ambiente intelectual em que a irreverência preponderava sobre a 

seriedade, tomar o texto alheio e corrompê-lo, seja para provocar humor ou apenas 

zombar de seu autor, consistia em uma prática recorrente, que compunha um lance 

inerente ao jogo escritural de produção da obra. Havia prazer em apropriar-se do texto 

de outrem como matéria, manipulá-lo, a partir do léxico, da sonoridade ou do estilo, 

com o intuito de extrair dele certas características, replicadas em um segundo texto de 

sentido modificado. Estabelecia-se, desse modo, um diálogo intertextual entre uma rede 

de fragmentos discursivos, que aderia diferentes enunciações, detentoras de pontos de 

conexão. Nesse trabalho, é como se fossem recortados extratos de um texto base, 

selecionado para ser fraturado, cujos fragmentos se colassem em outro discurso, como 

enxerto, conformando um novo texto. Cumpre observar que, em sua teorização sobre a 

circulação dos signos na arte, Rosalind Krauss ressalta que o mesmo fragmento, “o 

mesmo pedaço, em outro local, agrupa-se formando outro signo.” (KRAUSS, 2006, p. 
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43). Sob tal perspectiva, a translação de elementos – significantes – de um sistema de 

inscrição de sentidos a outro ou ainda entre distintos modos enunciativos não ocorre, 

sem que, todavia, produzam-se alterações de significação. Contudo, é preciso assinalar 

que apesar de o texto de réplica surgir de uma ambição de alteração ou mesmo 

transgressão de sentido do texto primevo, mantém com ele uma espécie de ponte de 

ligação, pois dele carrega traços e também a ele remete, ainda que pela via da negação. 

Em O perfeito cozinheiro, como colagem verbal, o trocadilho é a arte da citação 

adulterada, que se faz um lugar de reconhecimento de leitura e de intervenção pela 

escritura.  

Na interação com o livro, deparamo-nos com o anúncio de que a obra se 

encaminha para o seu remate, quando lemos: 

 

Acta est fabula! V. 

... e o livro se fecha silenciosamente, com a prestigiosa attracção 

das cousas 

silenciosas: “mon silence est ma force ...” M. 

E tanta vida, bem vivida, se acabou. 

Cyclone       (ANDRADE, 1987, p.30) 

 

No trecho, assinala-se o prenúncio do desmantelamento da garçonniére e, por 

conseguinte, o término do álbum de convivência. Nessa última intervenção coletiva, é 

findada a partida literária que travavam. Ao lamentar uma vida que se acaba, Cyclone 

parece ressentir-se da perda do convívio, da existência partilhada, e, por outra parte, 

antever o próprio destino trágico. Na última folha do caderno, vê-se a colagem da nota 

de jornal que nos informa o falecimento de Miss Dasy, dias após o seu casamento in 

extremis com Oswald de Andrade. Antecede-lhe uma sugestão de futura continuidade 

do caderno, precedida pela colagem de uma imagem do céu de Cravinhos, acompanhada 

de uma carta amorosa dirigida a Miramar, em que Cyclone, sob o pseudônimo de Gracia 

Lohe, despede-se: “Beijo-te o olhar verde”. (ANDRADE, 1987, s.p.) Encerrava-se o 

processo criativo que instaurou a lúdica escritura de O perfeito cozinheiro, emergia, por 

conseguinte, a obra, e, mais tarde, o jogo de circulação e desdobramento do livro.  

A instância de jogo que anima a produção desse livro coletivo e plural, 

fragmentário e descontínuo, manifesta-se em sua produção por meio de uma partida 

coletiva, promovida a partir do jogo de mascaramento e embaralhamento da autoria das 
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intervenções, bem como se evidencia no jogo amoroso, de provocação e blague entre os 

convivas e, igualmente, no jogo exploratório das possibilidades do suporte e da ideia de 

livro que instiga a produção do caderno da garçonnière oswaldiana. Com a grande 

heterogeneidade material e discursiva que reúne, a obra se distingue pelo manejo 

extremado de significantes, o contato interartístico e um forte experimentalismo 

estético, o que faz com que repercuta em uma criação singular, que inaugura novas 

perspectivas literárias e artísticas para a produção de Oswald de Andrade e da Literatura 

e Arte Brasileiras. Do complexo entrelaçamento de múltiplas operações, tais como 

inscrição, bricolagem, recorte, colagem e montagem, emerge uma obra sincrética e de 

destacada plasticidade, que pode ser compreendida como um livro objeto de arte. Ao 

fundar-se a partir de uma lúdica escritura, O perfeito cozinheiro preserva a sua 

atualidade como obra, projeta múltiplos caminhos interpretativos e segue sendo relido 

em novos contextos sócio-históricos. 
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“O CASO MEURSAULT” E “O ESTRANGEIRO”: 

 MEMÓRIA PÓS-COLONIAL E REESCRITURAS DO SAGRADO. 

Ariane da Mota Cavalcanti (UFPE)
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Resumo: Kamel Daoud, escritor contemporâneo argelino, em O caso Meursault (2013) 

reescreve o clássico camusiano O estrangeiro (1942) e reapresenta a história a partir de um 

outro ponto de vista narrativo: o do irmão do árabe assassinado, trazendo elementos silenciados 

no romance primeiro, como  a memória da violência colonial  na Argélia e  as subjetividades 

árabes. Assim, a partir da memória de Haroum, irmão de Mussa, O estrangeiro é revisitado 

criticamente e, nessa dinâmica, Daoud abre espaço para representações do islamismo na Argélia 

e reconfigurações do sagrado em Camus. Proponho discutir tais representações do sagrado, 

partindo da crítica pós-colonial, em especial, da perspectiva de Edward Said. 

Palavras-chave: Daoud; Camus; Sagrado; Crítica pós-colonial. 

Introdução 

 Kamel Daoud, escritor argelino contemporâneo, no seu romance O caso 

Meursault (2013), ressignifica a ideia de sagrado presente em O estrangeiro (1942), de 

Camus, a partir de um ponto de vista inédito: o do “árabe”. Está-se diante de um 

romance de um autor da Argélia pós-colonial, recontando uma narrativa de um escritor 

francês que vivia na Argélia colonial. As relações de imperialismo e colonização 

aparecem nas duas obras e é sobre este aspecto que o trabalho pretende se concentrar. 

No que concerne ao referencial teórico adotado, o trabalho dialoga com a crítica 

decolonial e pós-colonial, em consonância com o pensamento de Walter Mignolo e 

Edward Said. No texto A opção decolonial (2008), Mignolo coloca que as opções 

epistemológicas revelam nossos posicionamentos políticos, assim como ocorre ao 

escolhermos um prato num menu ou um automóvel numa loja. A escolha decolonial 

pressupõe, nesse sentido, um compromisso político de luta contra a retórica da 

modernidade ocidental, a qual, conforme o autor, consiste no Ocidente manipulando 

todas as formas de construções de saber diante do mundo. A retórica da modernidade, 

remarca Mignolo, só se impôs ao longo do tempo em função da matriz colonial do 

poder, da lógica imperialista, leia-se: domínio, exploração da terra e do povo nativo, 

não ocidental em intersecções com o racismo e o patriarcalismo. Modernidade e 

colonialiadade formam, assim, um conjunto estrutural. A opção epistemológica 
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decolonial insurge contra a lógica imperialista. Esta é a escolha de Mignolo, que se faz 

também a minha escolha como pesquisadora e, como pretendo demonstrar, a escolha da 

reescrita de Kamel Daoud, que se coloca em resposta à dominação colonial francesa na 

Argélia. 

Por sua vez, Edward Said em Cultura e imperialismo (1993), a partir da leitura 

de romances ingleses, franceses e americanos, propõe que se pense não só o 

imperialismo como uma imposição de cultura, mas a própria cultura (as artes visuais, 

música, cinema e literatura) como construtora do imperialismo. Frisa o crítico:  

Como as narrativas desempenham um papel notável na atividade 

imperial, não surpreende que a França e (sobretudo) a Inglaterra 

tenham uma tradição ininterrupta de romances sem paralelo no mundo 

(1993, p.24).  

Assim, sobre o estudo dos clássicos da tradição literária Ocidental, aponta ele seu 

caminho/opção crítica:  

O desafio é relacioná-los com o processo imperial de que fazem parte 

de maneira explícita e inequívoca; mais do que condenar ou ignorar 

sua participação no que era uma realidade inconteste de suas 

sociedades, sugiro que o que aprendemos sobre esse aspecto, até agora 

ignorado, na verdade aprofunda nossa leitura e nossa compreensão 

dessas obras (1993, p.14-15) 

Nessa conjuntura, interessa-me particularmente na referida obra de Said o item 

Camus e a experiência colonial francesa, no qual se encontra uma análise sobre como 

O estrangeiro reforçaria os ideais imperialistas franceses. O pensamento de Said, 

entendo, ajuda a ler em Camus a presença de uma abordagem do Sagrado que se faz 

também uma marca da dominação francesa na Argélia, bem como contribui para o 

entendimento do romance de Daoud como uma tentativa de fraturar essas imagens de 

um sagrado estritamente francês e ocidental.  

É importante destacar que a questão religiosa pode ser vista como central tanto para 

a obra de Camus, quanto para a de Daoud, escritores que lidam com ela a partir de 

contextos históricos distintos: Camus, voltado para a morte de Deus, tema filosófico 

caro ao pós-guerra na Europa; Daoud, direcionado à crítica do fundamentalismo 

islâmico, que toma atualmente a cidade de Orã, onde vive na Argélia. Para visitar as 

perspectivas distintas dos dois autores, o trabalho segue metodologicamente o seguinte 

trajeto: 1) discussão do sagrado em Camus; 2) discussão de como Daoud reapresenta, a 
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partir de seus valores contemporâneos e pós-coloniais, o sagrado camusiano; 3) 

considerações finais. 

Sagrado e imperialismo em Camus 

O estrangeiro, ainda hoje, é “vendido” principalmente como uma história 

concatenada à filosofia do absurdo e, assim, como um romance que problematiza as 

relações entre o humano e a figura divina. Destaco a orelha da edição brasileira de 2016 

publicada pela editora Record e escrita pelo jornalista Arthur Dapieve , a qual 

demonstra como a morte de Deus no contexto filosófico do pós-guerra europeu é a 

chave mais comum de leitura do clássico: 

Seu drama pode ser lido como o drama de qualquer homem do seu 

século, o homem que se depara com o absurdo, ponto central do 

pensamento camusiano. Este homem – chamemo-lo, como o autor, de 

Meursault –, ao contrário de seus antepassados, não encontra mais 

explicação nem consolo para o que ocorre na sua vida. Tudo acontece 

à sua revelia e nada faz o menor sentido. Sua vida não é explicada por 

nenhuma fé, nenhuma religião, nenhuma ideologia, nem mesmo pela 

fé na ciência. Este homem não tem nada em que se amparar. O que 

pode ser visto como uma vantagem: este homem é livre, pode se fazer 

a si mesmo, sua vida está em aberto. Ele se depara, e se angustia, 

diante da própria liberdade, outro ponto central não só do pensamento 

camusiano, como de toda a filosofia existencialista – na qual Jean Paul 

Sartre é o outro expoente, um comunista à direita do anarquista 

metafísico Camus. 

 Além de nas edições comercializadas, também nos estudos críticos brasileiros é 

comum que se enfatize a questão do absurdo na obra e suas relações com o sagrado. A 

tradição crítica em torno de Camus, de fato, remarca que a obra filosófica e ficcional de 

Camus flerta com o contexto ocidental do pós-guerra e das decepções com a violência 

gerada pela modernidade. É muito comum que majoritariamente se destaque que o 

escritor dialoga com o existencialismo sartriano e com o niilismo nietzschiano. Nesse 

sentido, subjaz à máxima existencialista “a existência precede a essência”, a ideia de 

que não há mais a crença numa figura divina que ampare homens e mulheres. O que há 

é a liberdade de se fazer existir e com essa liberdade surge a angústia de se ter de 

enfrentar a mortalidade na solidão. Deus estando morto ou não havendo transcendência, 

a vida se encontra com o puro absurdo, com a crise de sentido. Camus em O mito de 

Sísifo (1942), obra que é entendida como o duplo filosófico do romance O estrangeiro, 

conceitua o absurdo: 
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Um mundo que se pode explicar mesmo com raciocínios errôneos, é 

um mundo familiar. Mas num universo repentinamente privado de 

ilusões e de luzes, pelo contrário, o homem se sente um estrangeiro. É 

um exílio sem solução, porque está povoado das lembranças de uma 

pátria perdida ou da esperança de uma terra prometida. Esse divórcio 

entre o homem e sua vida, o ator e seu cenário é propriamente o 

sentido do absurdo (CAMUS, 1942, p.20) 

O sagrado em Camus é, por sua vez, reinterpretado no Brasil por Caio Caramico 

Soares em sua tese de doutorado Evangelhos da Revolta: Camus Sartre e a 

remitologização moderna (2016). O filósofo observa em Camus e Sartre uma espécie de 

sagrado camuflado, o que está articulado ao que nomeia de remitologização moderna. 

Caramico parte de Karen Amstrong em Breve história do mito e Mircea Eliade, em O 

mito do eterno retorno para conceber o mito como elemento estruturante da experiência 

humana, e, nessa conjuntura, como um elemento interdependente da experiência 

religiosa, pois se coliga com sagrado. O sagrado seria, então, uma força suprema acima 

do ser humano que lhe confere sentidos narrativos para ser e existir. O mito é, por 

conseguinte, um estratagema narrativo que serve na construção de sentidos para o 

humano encarar a vida. 

Contudo, a remitologização moderna não se confunde, assinala Soares, com uma 

busca por Deus, exatamente, mas seria uma espécie de espelho cindido, dilacerado do 

mito primitivo, porque criticamente, frente a uma desfiguração de sentidos, constrói 

estratagemas de sentido. Sobre tal empreendimento mito-poético em Camus, afirma ele: 

o anseio de remitologização é o anseio de uma nova síntese, de uma 

religação, se não mais com a totalidade positiva e institucionalizada 

que a cristandade usufruía antes da modernidade, ao menos como 

potência de contestação da modernidade enquanto status quo 

sociocultural e de denúncia da “Ratio” ocidental, que historicamente 

se soerguera rumo à hegemonia com base na crítica cerrada, pelo 

Logos filosófico desde Platão contra o “mythos” que provinha desde a 

aurora dos tempos (2010, p.26). 

Nessa configuração, o mitologismo e o sagrado particular de Camus estaria ligado, 

sobretudo, ao fato de que o escritor francês recorre  às estruturas míticas. O estrangeiro 

enquanto romance, recorre à estrutura da narrativa mítica e ao mito de Sísifo, presente 

na história do narrador Meursault. Como Sísifo, Meursault e nós humanos estaríamos na 

vida desempenhando atividade sem sentido: empurrando uma pedra ciclicamente. 

Estaríamos sem Deus, na solidão, numa vida dirigida à morte. Esse, remarca Caramico 
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Soares, é o mito do absurdo:  um evangelho, pois, da ausência de sentido. Esta seria a 

nossa história cíclica, sagrada.  

Camus, por sua vez, defende em sua obra ficcional e filosófica, atesta igualmente o 

filósofo, que é necessário enfrentar o absurdo, aceitá-lo, pensá-lo criticamente, mas não 

desistindo da vida pelo suicídio, por exemplo, ou matando o outro por razões 

revolucionárias, daí a sua querela com Sartre, de posição contrária. Precisa-se amar a 

vida no absurdo. Seguir a recusa do corpo em partir, viver a presença do corpo. A noção 

teórico-filosófica de revolta desenvolvida por Camus em O homem revoltado (1951), 

pois, consiste no amor pelo enfrentamento do absurdo. Tem-se aí um estratagema 

mítico, defende o filósofo. A revolta e o absurdo são, pois, o sagrado em Camus, ambos 

vetores que guiam Meursault. A tentação diante desse sagrado seria a tentação de ter fé 

em Deus ou esperança na transcendência. O sentido da vida é o próprio absurdo. É 

necessária a crença de que ele existe como uma força acima do humano, e é preciso 

enfrentá-lo com a revolta vinda da consciência de que a vida é finita. 

Distanciando-se da preocupação estrita de se pensar a relação subjetiva entre 

Deus e o homem em Camus, a leitura de Edward Said em Cultura e imperialismo 

(1993) pretende chamar atenção para o fato de que a obra do escritor, ao centralizar-se 

nesses aspectos de preocupação filosófica claramente ocidental, ligados a um contexto 

europeu do pós-guerra, ao nazismo, dentro de histórias ficcionais localizadas na Argélia, 

esquecendo-se de questões ligadas às relações coloniais no território argelino, reafirma a 

dominação de um imaginário cultural francês no país, sendo, portanto, a marca 

registrada de uma literatura que é reflexo das práticas imperiais. 

Cito Said em alguns dos trechos mais ilustrativos do aspecto imperialista presente 

na obra de Camus: 

Camus é um romancista que não descreve os fatos da realidade 

imperial, evidentes demais para serem mencionados; como em 

Austen, permanece um ethos que se destaca, sugerindo universalidade 

e humanismo, em profundo desacordo com as descrições do palco 

geográfico dos acontecimentos, feitas de maneira chã na ficção.  ... 

A França abarca a Argélia e, no mesmo gesto narrativo, o assombroso 

isolamento existencial de Meursault (1993, p.224). 

Camus é uma figura imperial tardia que não só sobreviveu ao auge do 

império, mas permanece ainda hoje como escritor “universalista” com 

raízes num colonialismo agora esquecido (1993, p.224). 
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As narrativas de Camus sobre a resistência e um confronto existencial, 

que pareciam falar de luta contra a mortalidade e o nazismo, agora 

podem ser lidas como parte do debate sobre cultura e imperialismo 

(1993, p. 224). 

Por que a Argélia foi o local escolhido para narrativas cuja referência 

principal (no caso dos dois primeiros) sempre foi interpretada como 

sendo a França de modo geral, e a França sob a ocupação Nazista em 

termos mais particulares? ... A escolha não é inocente e boa parte do 

que aparece nas narrativas (por exemplo o julgamento de Meursault) é 

uma justificação sub-reptícia ou inconsciente do domínio francês ou 

uma tentativa ideológica de embelezá-lo (1993, p. 226-227). 

O empreendimento de Camus explica o vazio e a ausência de qualquer 

contextualização do árabe morto; daí também o senso de devastação de 

Oran que se destina implicitamente a expressar não tanto as mortes de 

árabes, e sim, a consciência francesa. (1993, p.232) 

  Said, desse modo, se distancia de toda uma tradição crítica que se volta para 

Camus, como faz o próprio trabalho do Caio Caramico Soares, por exemplo, num 

recorte que focaliza primordialmente seu diálogo com as questões filosóficas do seu 

contexto de produção, o pós-guerra; uma tradição que desconsidera a sua correlação 

com o imperialismo. Ele rompe, pois, com essa tendência metodológica de leitura que 

opta por ignorar que as narrativas do autor francês se passam na Argélia colonial, 

invadida, dominada explorada e violentada culturalmente pela França. 

O texto de Daoud, ao reescrever o clássico camusiano, parece, curiosamente, se 

colocar como uma resposta às investigações da leitura Crítica de Said, desmascarando 

na trama toda uma subalternização da Argélia à França. O escritor argelino em seu 

romance denuncia, pois, em face da tradição crítica, a colonialidade e o imperialismo 

literário presente em O estrangeiro.  

O sagrado pós-colonial em Daoud 

A orelha da edição nacional, publicada pela Biblioteca Azul, de O caso 

Meursault, desenvolvida por Bernardo Ajzemberg, de modo diverso da comentada 

orelha de O estrangeiro, que sequer menciona a colonização na Argélia, já sugere que o 

romance de Daoud seja “vendido” dentro de sua proposta decolonial, assinalando os 

rancores do narrador criado pelo autor em face do silenciamento quando à memória 

árabe e argelina. Cito Ajzemberg: 

O ponto central do romance de Camus é um assassinato de um 

árabe cometido pelo narrador, Meursault, em plena praia, sob um 

sol escaldante, no verão de 1942. Numa espécie de continuação às 

avessas, elevando à enésima potência a crueza camusiana, Kamel 
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Daoud parte dessa cena para fazer desfilarem, aos olhos do leitor, 

mais de cinco décadas de história argelina, destacando o conflito 

pela independência contra a dominação francesa.  

O autor revisita Camus por meio das confidências rancorosas e 

ferinas de Haroum, para quem aquela tão consagrada obra traz uma 

gigantesca e imperdoável lacuna: em nenhum momento se atribui 

uma identidade ao assassinado, nenhuma palavra sobre a sua 

história. Pois Haroum é justamente o irmão caçula desse “árabe”, 

que tem então o nome por ele revelado: Moussa, um homem 

simples, cheio de vida. 

Em sua cadeira no bar, Haroum conta a história de Moussa, de sua 

família e de seu combate pelo reconhecimento do crime, a busca 

obsessiva da mãe pelo corpo do filho, que nunca apareceu. 

Empenha-se a se tornar visível aquilo que se oculta há décadas 

(Apud, DAOUD, 2016) 

O romance, assim, dialoga com as ideias de Said, como se fosse uma resposta ao 

imperialismo em O estrangeiro, trazendo a memória ocultada da colonização da 

Argélia. Também discute as questões religiosas no país atualmente. Na verdade, como o 

sagrado é uma questão basilar levantada pela tradição crítica em torno de O estrangeiro, 

problematizar criticamente esse sagrado torna-se também uma questão cara ao romance 

do escritor argelino. A minha leitura detecta alguns traços principais no tratamento que 

Daoud confere ao sagrado em sua releitura paródica de Camus. São eles: 

1) Deus aparece como uma figura de referência (ainda que gere 

conflitos) para o narrador Haroun (diferente do que ocorre com 

Meursault, que o despreza); 

2) Há a presença do sagrado islâmico, conflitando-se e integrando-se ao 

cristianismo, numa mecanismo ambivalente que revela as tensões 

culturais da colonização; 

3) Há a crítica ao fundamentalismo islâmico e paradoxalmente 

demonstrações de fundamentalismos por parte do narrador; 

4) Observa-se a dessacralização do absurdo em Camus pela 

reconstrução da narrativa familiar do árabe assassinado, imprimindo 

sentidos ao crime, antes não observados no romance original; 

5) Opera-se uma espécie de dessacralização do romance de Camus na 

tradição crítica; 

6) Sugere-se uma bertura para a crença religiosa comparada ao pacto 

ficcional. 
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A partir de agora, recorto alguns trechos do texto de Daoud, para demonstrar 

analiticamente sua reconstrução crítica do sagrado camusiano em seus aspectos mais 

marcantes. 

Trecho 1. Nele fica evidente que Deus tem um certo poder sobre o imaginário do 

narrador e faz parte de sua crenças, diferente do que se verifica em Meursault, 

completamente revoltado com o divino. O nome de Deus aparece na primeira página, 

junto com a referência à história contada pelo narrador camusiano e junto com uma 

apresentação robusta do lugar Argélia, que fica praticamente silenciada em Camus. 

 HOJE MAMÃE AINDA está viva. 

Ela não fala mais, mas poderia contar muitas coisas.  

Ao contrário de mim, que de tanto remoer essa história já quase nem 

me lembro dela. 

Devo dizer que é uma história que remonta há mais de mio século. Ela 

aconteceu de fato, e foi muito comentada. As pessoas ainda falam 

dela, mas com o maior descaramento, evocam apenas um morto, 

sendo que havia dois: não um morto, mas mortos. Sim, dois. Qual o 

motivo dessa omissão? O primeiro deles sabia contar histórias, a tal 

ponto que conseguiu fazer com que o seu crime fosse esquecido, 

enquanto o segundo era um pobre analfabeto que Deus pôs no mundo, 

ao que parece, unicamente para levar um tiro de revolver e retornar ao 

pós, um anônimo que não teve nem sequer tempo de ter um nome. 

Digo logo de cara: O segundo  morto, o que foi assassinado, era meu 

irmão. Não sobrou nada dela. Sobrei eu, apenas, para falar por ele, 

sentando aqui neste bar esperando por condolências que ninguém 

jamais me apresentará. Você pode achar engraçado, mas é um pouco 

esta a minha missão: Reapresentar um segredo de bastidores enquanto 

a sala se esvazia. Foi por isso, aliás, que aprendi a falar essa língua, e 

a escrever nela também; para falar por um morto, prolongar um pouco 

as frases dele. O assassino ficou famoso e a sua história é demasiado 

bem escrita para que eu pense em imitá-la. Era a língua dele. É por 

isso que farei o que se fez neste país depois da sua independência: 

pegar uma a uma as pedras das velhas casas dos colonos e erguer com 

elas uma casa minha. As palavras do assassino e suas expressões são o 

meu imóvel desocupado. O país está, aliás, inundado de palavras que 

já não pertencem a ninguém e que observamos nas fachadas das 

velhas lojas, nos livros ararelecidos, nos rostos, ou, ainda, 

transformadas pelo estranho dialeto que a descolonização forja (2016, 

p. 10-11). 

Trecho 2. Nele, o Deus francês, de Meursault, aparece em contraste com “O meu 

deus”, do narrador Haroum, a quem clama com revolta e indignação. Marca-se aí a 

diferença cultural. Marca-se que a questão da obra de Camus é a relação de Meursault 

com Deus (dentro dos contornos filosóficos eurocentrados), negligenciando-se o 

assassinato de Moussa  na voz de Meursault ou mesmo na tradição crítica que 
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interpretou o clássico. Trata-se de uma denúncia de que o texto camusiano problematiza 

o sagrado francês e se esquece das questões enfrentadas pela Argélia durante o 

imperialismo colonial; assim, o texto silencia a presença árabe, o que é a marca da 

dominação. Cito: 

De novo! Sempre que reconstituo essa história na minha cabeça, fico 

com raiva pelo menos toda vez que tenho forças para isso. O francês 

age como se o morto fosse ele, e conta como perdeu a mãe, fala como 

perdeu o corpo de uma manate, em seguida como foi à igreja e 

constatou que o seu Deus havia abandonado o corpo do homem, e 

depois como velou o corpo da mãe e o seu próprio etc. Meu Deus! 

Como é possível matar alguém e apoderar-se dele até a própria morte? 

Quem levou uma bala no corpo foi o meu irmão, não ele! Foi Moussa 

e não Meursault, não é? (2016, p.12). 

Trecho 3. Aqui, Daoud traz a marca muçulmana e compara a própria narrativa 

ao Corão; critica o sagrado em Camus, que seria o próprio absurdo, e denuncia como o 

escritor pied-noir silencia a geopolítica da Argélia. Também o trecho representa o 

conflito colonial entre Cristianismo e Islã, porque Haroum fala do irmão como um 

mártir, o que remete a cristo, mas a palavra está em árabe, Charid, pra violentar o 

idioma francês. Cito:  

Conheço esse livro de cor, posso recitá-lo inteirinho, como o 

Corão. Quem escreveu essa história foi um cadáver, não um 

escritor. A gente percebe isso pela sua maneira de sofrer com o 

sol e com o brilho ofuscante das cores e por não ter opinião 

sobre nada que não seja o sol, o mar, as pedras de antigamente. 

... O que me dói, toda vez que penso nisso, é que ele o matou 

ao cruzar com ele, e não atirando diretamente. Você sabe: o 

crime foi cometido com uma indiferença majestosa. Ela 

impossibilitou, na sequência, qualquer iniciativa de apresentar o 

meu irmão como um charid. O mártir só apareceu muito tempo 

depois do assassinato. Nesse ínterim, meu irmão apodreceu, 

enquanto o livro teve o sucesso que todos conhecemos (2016, 

p.13). 

É fundamental aqui mencionar que em muitos trechos do romance há referências 

a mitologias cristãs; ao diabo, a Caim e Abel, por exemplo, a Maria. Ao longo da obra, 

o sagrado em Camus (isto, é, o absurdo, como destaca a citada tese de Caio Caramico 

Soares) é reapresentado como uma violência ao sagrado árabe; é este sagrado, visto 

como o sagrado europeu, como o próprio imperialismo na escritura de Camus e na 

narração de Meursault. 

Trecho 4. Neste trecho, tem-se uma amostra bastante específica de como Daoud 

tenta afetar o absurdo em Meursault, atingir o sagrado da obra, recontando a história, 

dando um motivo, que não fosse a indiferença solar, para o irmão morrer. O motivo se 
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liga ao machismo de mulçumanos e cristãos. Apontar o machismo na morte é 

dessacralizar o absurdo, a falta de sentido que move Meursault,  e, assim, o próprio 

romance O estrangeiro. Cito: 

Ora, entre nosso mundo e o dos roumis , mais lá embaixo, no bairro 

dos franceses, circulavam à vezes, algumas argelinas usando saia e 

com seios rígidos, Marias ou fátimas, inquitas entre nós, garotos, 

chamávamos entre nós de putas e apedrejávamos com os olhos. Essas 

mulheres costumavam provocar amores violentos e rivalidades 

monstruosas. O seu escritor conta um pouco disso. Mas a versão dele 

é injusta, pois a tal mulher invisível não era a irmã de Moussa. Talvez 

fosse no fim das contas uma de suas paixões. Eu sempre considero 

que todo o mal entendido provém daí: um crime filosófico, atribuído a 

algo que, de fato, nunca passou de um acerto de contas que acabou 

degenerando, no qual Moussa, querendo salvar a honra da moça, 

aplicou uma surra no seu herói e este, para se defender, abateu-o na 

praia friamente. Nos bairros populares de Argel, havia, com efeito 

esse sentido aguçado e grotesco da honra. Defender as mulheres e suas 

coxas! Depois de perder a terra, os poços, o gado, só lhes sobravam as 

suas mulheres (2016, p.29). 

A crítica ao fundamentalismo islâmico também é um ponto central do romance 

do escritor. O projeto ficcional de Daoude além de revisitar Camus criticamente quanto 

ao absurdo, que é uma marca ocidental, ataca as forças políticas da Argélia que se 

ancoram no fundamentalismo islâmico, o qual é o foco de uma série de sensuras e 

interdições que tomam o país. No trecho 5, citado a seguir, Daoud ataca o véu usado por 

meninas, bem como o machismo presente nos radicais islâmicos. De forma 

contraditória, o próprio narrador que critica o machismo, aqui e acolá no texto, 

demonstra práticas discursivas misóginas. Cito: 

Veja aquele grupo que está passando ali, aquele menina com o véu 

cobrindo a cabeça sendo que ele nem sabe ainda o que é um corpo, o 

que é o desejo. O que você faria com essas pessoas? Hein? (2016, 

p.86). 

No que se refere a dessacralizar Camus dentro da tradição literária, Daoud o faz 

ao “cometer o crime” de dar uma outra leitura ao clássico: a que o reescreve de modo 

atento às marcas do imperialismo,  “matando”  o  exclusivismo do absurdo, 

dessacralizando, enfim, o romance O estrangeiro, ao retirar dele a sua “inocência 

universal, sagrada e absurda”. Cito o trecho 6, que assim o ilustra: 

Retomemos. É sempre necessário retormar e voltar ao que é 

fundamental. Um francês mata um árabe deitado em uma praia 

deserta. São duas horas da tarde no verão de 1942. Cinco tiros, 

seguidos de um processo. O assassino é condenado à morte por ter 

enterrado mal a sua mãe e ter falado sobre ela com demasiada 

indiferença. Tecnicamente, a morte se deve ao sol ou ao puro ócio. 
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... O árabe é morto porque o assassino acha que ele quer vingar a 

prostituta, ou talvez porque ele se atreve indolentemente a fazer a 

sesta. Você fica nervoso quando eu resumo o seu livro assim? Mas é a 

verdade pura e simples. O resto são apenas floreios devido à 

genialidade do seu escritor. Depois disso, ninguém se preocupa com o 

árabe, a sua família ou seu povo. Ao sair da prisão, o assassino 

escreve um livro que se torna famoso, em que ele conta como fez 

frente ao seu Deus, a um padre e ao absurdo (2016, p.65). 

O narrador Haroun finaliza seu discurso com  uma abertura do sagrado ao leitor. 

É o sujeito da leitura quem decide no que vai ter fé. A crença em Deus ou na versão da 

biografia do árabe morto fica, então, a cargo dele. Não há veto ao sagrado cristão ou 

mulçumano em Daoud; há abertura,  há a liberdade quem escolhe acreditar  numa 

história real ou ficcional. O pacto entre o leitor e Deus é análogo ao pacto entre o leitor 

e o romance, de modo que se acredita naquilo que se decide acreditar. Aqui reside o 

distanciamento entre Daoud e Camus. Este mata Deus; aquele o transforma numa 

liberdade de leitura. É o que se verifica no trecho 7: 

Minha história é útil pra você? É tudo que eu posso lhe dar. É a 

minhapalvra, para pegar ou largar. Sou o irmão de Moussa ou o 

irmão de ninguém. Apenas um mitômano que você encontrou 

para preencher os seus cadernos... A escolha é sua, meu amigo. 

É como a biografia de Deus. Rá-rá! Ninguém jamais esteve com 

ele, nem mesmo Moussa, e ninguém sabe se sua história é 

verdadeira ou não. O árabe é o árabe, Deus é Deus. Sem nome, 

sem iniciais. Macacão azul e céu azul. Dois desconhecidos com 

duas histórias em uma praia sem fim. Qual delas é mais 

verdadeira? É uma questão de foro íntimo. Você decide. El-

Merssoun! Rá-rá. 

Eu também quero que os meus espectadores sejam muitos, e que 

o seu ódio seja selvagem (2016, p.165) 

Considerações finais 

Daoud não só reconstrói com resistência pós-colonial O estrangeiro, mas ao 

tematizar o sagrado com tais contornos, afronta o sistema político argelino. Sua 

reescritura do sagrado camusiano não só redimensiona o passado, mas problematiza a 

Argélia contemporânea, as questões conflitantes de seu cenário político: o 

fundamentalismo islâmico e o nacionalismo, as quais são construtos resultantes também 

da relação colonial com a França. A dinâmica que a Argélia mantém com o sagrado 

islâmico interfere na liberdade de expressão do país e da escrita literária no país. 
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Abordar o sagrado, nesse contexto, escrevendo na língua francesa é um ato político de 

coragem. Daoud já foi alvo de mais de uma ameaça por parte das forças político-

religiosas que dominam a gestão do país. Sua coragem é enfrentar pela escrita o ódio 

selvagem de seus espectadores. 
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SEDUÇÃO E PODER NA RETÓRICA SATÂNICA DE O CASAMENTO DO CÉU E DO 

INFERNO 
 

Dênis Sebastião Ramos Firmino (UFU)1 
 

Resumo: O trabalho tem como objetivo compreender as representações que foram elaboradas 
em torno da figura do diabo na obra O casamento do céu e do inferno (1790) de William Blake. 
Os textos que compõem a obra foram escritos em estilo bíblico. Blake elegeu as palavras 
Energia e Razão para tecer sentidos em relação a Satanás e Deus. O vocábulo Energia 
caracteriza o diabo como propulsor de liberdade e de realização de desejos. Por outro lado, a 
palavra Razão representará a coerção que os preceitos religiosos impõem aos indivíduos. Desse 
modo, a personagem demoníaca será portadora do propósito de criticar os dogmas cristãos que, 
na visão de Blake, ceifam a emancipação do homem ante a existência.  
Palavras-chave: William Blake; Diabo; Energia; Razão 
 

 Se há algo que possui relevo na arte do escritor, tipógrafo, gravador e pintor inglês 

William Blake são os questionamentos aos dogmas cristãos, seja por meio da literatura 

ou das pinturas que produziu ao longo de sua trajetória. Dentre as obras que o autor 

engendrou, pode-se destacar: Canções de inocência (1789), O casamento do céu e do 

inferno (1790), Uma canção de liberdade (poema de 1792) e Canções de experiência 

(1794).  

Desde a infância, o autor demonstrou interesse pela leitura da Bíblia, sendo que, na 

adolescência, dedicou-se a redigir e a ilustrar os poemas que compunha. Além dos 

textos bíblicos, Blake também apreciou ler obras de filósofos, romancistas e teólogos. 

Outro episódio que despertou a imaginação criativa do autor é que, em diversas ocasiões 

de seu cotidiano, afirmou ter visualizado anjos e outras figuras celestiais. Experiências 

que impulsionaram Blake a receber luzes que potencializaram o seu fazer artístico.  

As habilidades artísticas se aprimoraram ainda mais quando, aos 14 anos de idade, 

se tornou aluno do renomado estampador James Basire. Em 1788, Blake resolveu se 

tornar um dos seguidores da igreja criada pelo sueco Emanuel Swedenborg. Os 

preceitos que orientavam a igreja de Swedenborg baseavam-se por um viés conservador 

e pela noção de que o mundo estaria dividido entre o Bem (céu) e o Mal (inferno). 

Definições que Blake veementemente discordava e que foram ironizadas e criticadas 

por intermédio da retórica do protagonista de O casamento do céu e do inferno: 

Agora ouçam um simples fato: Swedenborg nunca escreveu uma 
única verdade nova. Agora ouçam outro: Ele escreveu todas as antigas 
falsidades. E agora ouçam a razão: Ele conversava com os Anjos que 

                                                           
1 Mestre em Teoria Literária (UFU). Contato: denisramosf@yahoo.com.br  
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são todos religiosos, e não com os Demônios, que odeiam a religião, 
por ser incapaz disso devido às suas noções preconceituosas. De modo 
que os escritos de Swedenborg não passam de uma recapitulação de 
opiniões superficiais e de uma análise das mais sublimes, mas nada 
além disso (Blake, 2010, p. 57). 

 As vivências que foram comentadas avivaram em Blake um olhar crítico aos 

ensinamentos que herdou ao conviver em um contexto que imperava a observância aos 

princípios cristãos no século XVIII. Nesse período, o imaginário do homem europeu 

nutria imensa deferência as doutrinas da Igreja Católica, uma vez que esta utilizava o 

seu poderio para estabelecer hábitos, conceitos, crenças e até o modo de interpretar a 

realidade, inclusive para explicar os incidentes que advinham de fenômenos naturais. 

No que concerne aos acasos da natureza, Nogueira esclarece: 

Desprovidos dos conhecimentos necessários para compreender as leis 
que regem o Universo, os primeiros cristãos – da mesma maneira que 
anteriormente, os pagãos – faziam intervir, em todos os fenômenos da 
Natureza, forças sobrenaturais. Segundo o seu caráter benéfico ou 
maléfico, os fenômenos naturais eram atribuídos ora ao equilíbrio 
divino guardado pelos anjos, ora à tentativa de subversão dessa ordem 
pelos demônios [...] (NOGUEIRA, 1986, p. 23). 
 

Ao se dedicar a pintura e a leitura, especialmente em relação aos textos que 

compõem a sagrada escritura, tornou-se indeclinável para Blake utilizar referências 

bíblicas no processo de criação de sua arte literária e visual. Dentre as inúmeras 

ilustrações que engendrou, estão as que foram criadas para retratar textos da Bíblia, 

como: O livro de Jó, que pertence ao Primeiro Testamento. Ademais, William Blake 

também ilustrou a obra literária A divina comédia do italiano Dante Alighieri.  

 No tocante a propagação do Cristianismo, a Igreja Católica empenhou esforços 

com a finalidade de fortalecer a ascendência e o poder que exercia sobre a consciência 

dos seus fiéis. Os líderes católicos compreenderam ser necessário eleger um símbolo 

que se colocaria como sendo o antagonista do bem-estar do homem. Em harmonia com 

essa compreensão, ao longo dos primeiros séculos, paulatinamente solidificou-se o 

conceito de que “[...] o Espírito do Mal passa a integrar o dogma central do 

cristianismo, ou seja, o da queda do homem, do pecado original e da redenção pela 

morte do Messias na cruz” (NOGUEIRA, 1986, p. 20).  

Nesse sentido, o livro sagrado cristão, mormente no Primeiro Testamento, refere-

se ao diabo como o agente das circunstâncias que causam o mal e a infelicidade. 

Igualmente, sugere uma obstinada batalha em que o Bem empreende esforços para 
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conter o Mal. Conjunturas que também receberão menções nas narrativas do Segundo 

Testamento a partir da escrita dos Evangelhos, do livro dos Atos dos Apóstolos, das 

Cartas de São Paulo e do livro do Apocalipse.  

Conforme assinala o pesquisador Carlos Nogueira (1986), o Cristianismo, 

sobretudo na Idade Média, ao se consolidar como a religião mais influente e poderosa 

no mundo ocidental, erigiu as ações e os comportamentos que configurariam a presença 

do diabo como entidade causadora das desventuras acontecidas aos indivíduos.  

Exemplo do raciocínio mencionado acima está na presunção de que o demônio foi 

um dos responsáveis por um dos mais nefastos surtos de doenças da história, qual seja: 

a Peste Negra. A pandemia citada vitimou pelo menos um terço da população na Europa 

entre os anos de 1346 e 1353. No pensamento popular, a voracidade e a disseminação 

da Peste Negra era uma punição aos que viviam cometendo pecados. 

Nessa lógica, ao diabo foi deferida a culpabilidade pelos fatos e as manifestações 

que conduziam o homem a se distanciar da observância aos dez mandamentos e por 

consequência a praticar transgressões, como as que compõem os sete pecados capitais: 

inveja, luxúria, ira, gula, avareza, preguiça e soberba. Em vista disso, Nogueira ressalta 

que Satanás  

[...] encarna todos os obstáculos, não à sobrevivência do povo 
escolhido, mas à possibilidade da vida eterna no Paraíso. 
Ultrapassando uma consciência nacional, o Demônio, como o pai da 
desobediência, coloca o problema de modo muito mais universal: a 
livre opção de todos e cada um dos homens entre o Bem e o Mal 
(NOGUEIRA, 1986, p. 18). 
 

Entendimento que passará a ser contestado a partir do final do século XVIII e 

início do século XIX, principalmente com o surgimento da Revolução Francesa e do 

Romantismo. Aliado a esses acontecimentos, eclodirá protestos contra a monarquia e/ou 

a Igreja Católica em favor da liberdade. Essas circunstâncias não ficaram alheias aos 

intelectuais e artistas de variados segmentos, haja vista a adesão a imagem demoníaca 

no intento de reforçar os anseios revolucionários.  

Santos e Tavares (2014) relatam que no século XVIII e início do XIX, as 

representações elaboradas sobre a figura demoníaca cristalizou um movimento que 

posteriormente seria denominado como Matriz Cultural: 

Esta matriz seria formada por três diferentes instâncias: a primeira 
delas, religiosa, na qual ocorre o declínio da crença na existência do 
diabo e o ressurgimento dessa figura como símbolo ideológico e 
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artístico. A segunda envolve as apropriações políticas que a figura 
demoníaca recebeu de revolucionários e conservadores durante os 
anos da Revolução Francesa. A terceira, por fim, diz respeito às 
interpretações de Satã a partir da obra Paraíso perdido (1667), de 
John Milton, trazendo o anjo envolto numa aura de heroísmo épico e 
libertador, em contraste com o que seria a opressiva figura divina 
(SANTOS; TAVARES, 2014, p. 124). 

Nessa perspectiva, o engajamento de artistas e intelectuais culminou na feitura de 

projetos que delinearam Satanás com conotações que o conduziram a se tornar um signo 

que representou estilos de viver pautados em resistências às opressões e às normas 

ditadas pela Igreja e pela Monarquia. Por esse ângulo: 

O Diabo passa a representar a rebelião contra a fé e a moral 
tradicional, representando a revolta do homem, mas com a aceitação 
do sofrimento porque este é uma fonte purificadora do espírito, uma 
nobreza moral, da qual só pode surgir a bem da humanidade. E o 
demoníaco torna-se o símbolo do Romantismo: demoníaco como 
paixão, como terror do desconhecido, como descoberta do lado 
irracional existente no homem: a explosão da imaginação contra os 
obstáculos excessivos da consciência e das leis (NOGUEIRA, 1986, p. 
81). 
 

Cônscio e questionador dessa realidade, William Blake, em O casamento do céu e 

do inferno, elaborou representações que advogam por uma ideia de rompimento com as 

visões religiosas e políticas vigentes em sua época. O autor delega ao diabo o 

protagonismo da obra. Satanás é apresentado como figura revolucionária, propulsor de 

energia criativa e de liberdade.  

Ao longo da narrativa, Blake elege as palavras Energia e Razão para tecer 

compreensões sobre Satanás e Deus em O casamento do céu e do inferno. O vocábulo 

Energia concebe ao diabo uma representação que o molda como uma entidade que 

direcionará o homem a realizar desejos e também ao empoderamento ante a submissão 

imposta pelos preceitos religiosos.  

Por outro lado, William Blake confere a figura divina características que a 

apresentam como uma entidade arbitrária e opressora. Para o autor inglês, as doutrinas 

religiosas são responsáveis pelas inibições do potencial do homem. No que diz respeito 

a isso, Blake elege o vocábulo Razão para retratar Deus como um ser passivo, racional, 

opressor e limitador. 

Em diversos capítulos de O casamento do céu e do inferno, William Blake 

constrói questionamentos em torno da ideia de dualidade do ser, e também em relação 
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aos dogmas cristãos, como Céu e Inferno, Bem e Mal, Deus e Diabo. O céu e o inferno 

são apresentados como mundos interiores ao homem, inerentes e necessários à condição 

humana, conforme está expresso no discurso da personagem demoníaca: 

Sem contrários não há progresso. Atração e Repulsão, Razão e 
Energia, Amor e Ódio, são necessários à existência humana. Desses 
contrários decorre o que os religiosos chamam de o Bem e o Mal. 
Bem o passivo que obedece à Razão. Mal o ativo que emana da 
energia. O Bem é o céu. O mal, o inferno (Blake, 2010, p. 21). 

Ainda em torno das ideias sobre as dualidades que recobrem o cristianismo, no 

capítulo intitulado como Chapa 4, o protagonista da obra esmera em manter uma 

performance oral que não apenas conteste os princípios da fé cristã, mas que também 

cative os indivíduos a exercerem a sua liberdade: 

Todas as Bíblias ou códigos sagrados tem sido as causas dos seguintes 
erros: 
1. Que o homem possui dois princípios reais de existência: um corpo e 
uma alma. 
2. Que a Energia, chamada o Mal, provém apenas do Corpo, e que a 
Razão, chamada o Bem, apenas da alma. 
3. Que Deus atormentará o Homem na Eternidade por ter seguido suas 
energias. 
Mas os seguintes contrários a estes são verdadeiros: 
1. O homem não tem um corpo distinto de sua alma, pois o que se 
chama corpo é uma porção da alma discernida pelos cinco Sentidos, as 
principais entradas da Alma em nosso tempo. 
2. A energia é a única vida e emana do corpo, e a Razão é o limite ou 
círculo exterior da Energia. 
3. A energia é o Eterno Deleite (Blake, 2010, p. 23). 

Essas ponderações expõem que o discurso de Satanás é permeado pela aspiração 

em refutar o dualismo que há entre corpo e alma. A retórica da personagem protagonista 

provoca os indivíduos a insurgirem contra os padrões religiosos e também a construírem 

o próprio universo. Blake fornece a sensação de que a voz demoníaca emerge ante o 

silêncio que a religião intenta impor. Em vista disso, Zumthor (2005) explica que no 

momento em que uma fala irrompe o silêncio entrelaça-se 

[...] os laços com uma porção de realidades que escapam à nossa 
atenção despertada; ela assume os valores profundos que vão em 
seguida, em todas as suas atividades, dar cor àquilo que, por seu 
intermédio, é dito ou cantado (ZUMTHOR, 2005, p. 63).  
 

A retórica do protagonista é guiada pelo ímpeto de encorajar os indivíduos a 

serem os próprios promotores da direção do percurso de suas existências. Outrossim, o 

diabo faz um convite a ignorar os possíveis castigos àqueles que não enveredarem pelos 
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caminhos religiosos. Destarte, o autor confere um tom de sedução e de poder ao 

discurso demoníaco, uma vez que praticamente incita o homem a viver na plenitude da 

autonomia de seus pensamentos e ações.  

Na seção Chapa 5, o discurso da personagem satânica denuncia que todos aqueles 

que seguem à Razão estão fadados a viver uma vida condicionada a submissão e a 

permanecer limitados ante as vicissitudes da existência. Ademais, no capítulo 

mencionado, outra vertente que obtém relevo é o diálogo intertextual estabelecido com 

a Bíblia. Ao final, William Blake tece, por meio da performance oral do diabo, uma 

alusão ao Evangelho. Assim assevera o protagonista:  

Isto é mostrado no Evangelho, em que ele roga ao Pai que envie o 
confortador ou Desejo para que a Razão possa ter ideias com que se 
recompor, não sendo o Jeová da Bíblia outro senão o que habita as 
chamas ardentes (Blake, 2010, p. 25).  
 

O fragmento citado é uma releitura da seguinte passagem do Evangelho de São 

João, na qual Jesus Cristo declara:  

Então, eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro Advogado, para que 
permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o 
mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o 
conhecem, porque ele mora com vocês, e estes com vocês (BÍBLIA 
SAGRADA, 1990, p. 1376). 
 

Outro diálogo intertextual que pode ser inferido da obra de Blake em relação aos 

textos bíblicos é o capítulo intitulado como Provérbios do inferno. A leitura das 

sentenças do capítulo supracitado permite interpretar ideias acerca da retórica de poder e 

de sedução do diabo para com os seus interlocutores. Segundo Santos e Tavares (2014), 

nos provérbios do inferno, há afirmações que incitam reflexões para desconstruir 

arbítrios da cultura tradicional e repressiva que perpassava o século XVIII. Visões que 

podem ser assimiladas nas seguintes ponderações do discurso demoníaco: 

O caminho do excesso leva ao palácio da sabedoria.  
A prudência é uma solteirona rica e feia cortejada pela incapacidade. 
O que hoje está provado não passava ontem de imaginação.  
[...] Os tigres da ira são mais sábios que os cavalos da instrução 
(BLAKE, 2010, p. 29-31). 
 

Na seção Uma visão memorável, há mais um diálogo intertextual entre a obra de 

Blake e os textos bíblicos. Nesse capítulo, há referências aos provérbios da Bíblia e 

também a personagens bíblicos, como: Jesus Cristo e os profetas Ezequiel, Isaías e 
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Elias. As descrições das imagens são apresentadas de forma que remetem ao estilo 

textual do livro do Apocalipse (Segundo Testamento da Bíblia).  

A narrativa do capítulo revela requintes de sedução presentes no discurso 

demoníaco, especialmente ao exaltar a valorização da liberdade e a negação na crença 

em uma divindade. O teor do capítulo traz o encontro em que um anjo adverte o 

narrador (diabo) dos riscos de condenação devido aos caminhos trilhados fora dos 

padrões religiosos. O anjo conduz o protagonista ao lugar em que seria a sua sina eterna, 

isto é, o inferno.  

Entretanto, após uma explosão, o anjo desaparece da presença do personagem 

protagonista. Ao se livrar do anjo, Satanás declara que tornou-se possível criar o seu 

próprio horizonte, garantindo independência de imaginação. O protagonista descreve as 

imagens que visualizou:  

O anjo meu amigo subiu de sua estação para o moinho; permaneci 
sozinho, e então a aparição já não estava lá e me vi sentado numa 
aprazível encosta às margens de um rio, ao luar, ouvindo um harpista 
que cantava ao som de sua harpa, e seu tema era: O homem que nunca 
muda de opinião é como a água estagnada, e engendra os répteis da 
mente (BLAKE, 2010, p. 51). 
 

 William Blake, por meio da retórica do protagonista, ratifica que permanecer 

refém da Razão significa rejeitar experiências que conduzam o homem a exercer o livre 

arbítrio. Além disso, obedecer à Razão significa temer e limitar a existência às 

condenações advindas das leis postuladas por uma religião.  

Ao se analisar o encontro do anjo com Satanás, é possível aventar a hipótese de 

que o protagonista além de utilizar o discurso para firmar as suas colocações, também 

detém uma presença física que se impõe, dado que  

[...] a voz ultrapassa em muito a gama extremamente estreita dos 
efeitos gráficos que a língua utiliza. Assim, a voz, utilizando a 
linguagem para dizer alguma coisa, se diz a si própria, se coloca como 
uma presença (ZUMTHOR, 2005, p. 63). 
 

Durante os capítulos que compõem O casamento do céu e do inferno, o discurso 

da personagem satânica impele os interlocutores a aderirem experiências que 

oportunizem o deleite de viver em plenitude a liberdade. Nessa acepção, Blake, na obra 

em questão, imprime uma vigorosa comunicação que galvaniza o poder do diabo em 

ofertar benesses aos que o seguirem. Por outro lado, também confronta o autoritarismo 

do discurso religioso, o qual, Citelli (2002) classifica da seguinte maneira:  
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Uma das formações discursivas mais explicitamente persuasivas é a 
religiosa: aqui o paroxismo autoritário chega a tal grau de requinte que 
o eu enunciador não pode ser questionado, visto ou analisado; é ao 
mesmo tempo o tudo e o nada. A voz de Deus plasmará todas as 
outras vozes, inclusive a daquele que fala em seu nome: o pastor 
(CITELLI, 2002, p. 69).  
 

Em consonância com essa ótica, Blake considerava que a religião interferia 

negativamente no comportamento do homem, seja na esfera política, cultural, 

econômica e social. Devido a esse entendimento, na obra em questão, o sentido de 

regulação da existência do homem está vinculado ao vocábulo Razão. No entanto, a 

palavra Energia representa a tenacidade do poder e do discurso de persuasão que reveste 

o diabo com nuances de supremacia. Características que tornam a personagem 

demoníaca apta a saciar os prazeres terrenos. Na seção Chapa 16, Satanás argumenta:  

Os gigantes que formaram este mundo em sua existência sensorial e 
agora parecem viver acorrentados são na verdade as causas de sua 
vida e as fontes de toda atividade, mas as cadeias são a astúcia das 
mentes fracas e dóceis, que têm o poder de resistir à energia. De 
acordo com o provérbio, o fraco em coragem é forte em astúcia. 
Assim, uma porção do ser é o Prolífico. A outra, o Devorador: ao 
devorador parece que o produtor está acorrentado, mas não é assim, 
ele apenas toma porções de existência e imagina que é o todo. Mas o 
prolífico deixaria de ser Prolífico se o Devorador como um mar não 
absorvesse o excesso de seus prazeres. Alguns dirão: “Não é Deus o 
único Prolífico?” Respondo: Deus só Age e É, nos seres viventes ou 
Homens. Essas duas classes de homens estão sempre sobre a terra, e 
deveriam ser inimigas; quem quer tente reconciliá-los busca destruir a 
existência. A Religião é um empenho de reconciliá-los (BLAKE, 
2010, p. 47). 

 

No excerto acima, o discurso satânico advoga pela ideia de que há dois modelos 

de indivíduos: O Prolífico e o Devorador. O homem prolífico é o que se apodera e se 

deixa nortear pela Energia, a qual concebe possibilidades de escolhas perante a vida. O 

prolífico não está refém dos paradigmas de coerção do devorador, isto é, de Deus. A 

retórica demoníaca argumenta que Deus está à espreita para devorar qualquer 

movimento que possa levar o homem a se emancipar. Em vista disso, Santos e Tavares 

enfatizam que:  

[...] o Prolífero é aquele que tem justamente a capacidade de imaginar, 
o que retoma a figuração do Desejo na obra, ou seja, a figura satânica 
presente em Matrimônio. Poder-se-ia inferir que este é o meio pelo 
qual a Energia flui, pois é o desejo do homem que o impulsiona, a 
sede inegável e incontestável pela libertação, seja da igreja, dos 
monarquistas [...] (SANTOS; TAVARES, 2014, p. 137). 
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Ao se analisar o fragmento citado e os demais textos que compõem O casamento 

do céu e do inferno, torna-se plausível assimilar que Blake teceu a performance oral do 

protagonista com qualidades que corroboram o poder de convencimento do diabo. 

Citelli (2002) explica que o discurso de persuasão se caracteriza de recursos retóricos 

que objetivam convencer ou modificar hábitos e conceitos consolidados. No que se 

refere a isso, o judiciário, as forças armadas, a igreja e outros setores que exercem poder 

na sociedade transmitem comunicações permeadas por signos fechados. 

Nessa concepção, em O casamento do céu e do inferno, Blake utiliza artifícios 

retóricos que potencializarão o discurso do protagonista, como: a utilização da 

linguagem no modo imperativo e a inserção de metáforas e paráfrases para com os 

textos bíblicos. Qualidades que funcionam como operadores no intento de favorecer os 

requintes de poder e de sedução que revestem a retórica de convencimento de Satanás. 

Ao urdir os personagens e os temas de O casamento do céu e do inferno, William 

Blake desmistificou os dogmas cristãos que outrora eram tidos como anátema. Ademais, 

o autor inglês ironizou e contestou as crenças e as tradições religiosas que descrevem o 

demônio como uma criatura perversa, medonha e tenebrosa.  

Ao caracterizar o diabo com uma retórica que almejou transmitir sedução e poder, 

Blake proporcionou novos sentidos à figura satânica, apresentando-a como mediadora 

de realização de desejos, guiando o homem a liberdade e ao empoderamento. Por 

conseguinte, colaborou com os ideais revolucionários que perpassaram os séculos XVIII 

e XIX. Ideais que fomentaram esforços para combater o contexto político e religioso da 

época, contestando a pobreza, a desigualdade, o poder da igreja e do estado. 

 

Referências 

 

BÍBLIA SAGRADA. São Paulo: Editora Paulus, 1990. 
 
BLAKE, William. O casamento do céu e do inferno. Tradução de Ivo Barroso. São 
Paulo: Editora Hedra, 2010. 
 
CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. São Paulo: Editora Ática, 2002. 
 
NOGUEIRA, Carlos Roberto F. O diabo no imaginário cristão. São Paulo: Editora 
Ática, 1986. 
 

2661



 

 
 
SANTOS, Andrio J. R. dos.; TAVARES, Enéias Farias. Energia é eterno deleite: A 
figura satânica em matrimônio de céu e inferno de William Blake. Revista Estação 
Literária, Londrina, vol. 12, p. 123-142, 2014. 
 
ZUMTHOR, Paul. Escritura e Nomadismo. São Paulo: Ateliê Editorial, 2005. 
 

2662



 
O IMAGINÁRIO RELIGIOSO NO UNIVERSO ROSIANO: O DIVINO NAS 

COISAS TERRENAS 

Edna Tarabori Calobrezi (UNIP)1 

Resumo: Este artigo consiste em evidenciar como a religiosidade permeia, explícita ou 

implicitamente, a produção literária de Guimarães Rosa, tendo por base os contos “A hora e a vez 

de Augusto Matraga” (Sagarana), “A menina de lá” (Primeiras estórias); “Bicho mau” (Estas 

Estórias) e o “pacto” de Riobaldo (Grande sertão: veredas). A análise incide em pontuar certas 

constantes do imaginário religioso e sua relevância em cada narrativa e também na instauração 

do questionamento sobre a verdade oculta que rege o universo e na busca do “aprender a viver”, 

acentuada preocupação do autor mineiro. 

Palavras-chave: religiosidade; literatura; Guimarães Rosa; questionamento. 

 

Introdução 

Desde tempos remotos, até nossos dias, o diálogo entre o homem e seu imaginário 

religioso é frequentemente explorado pela arte (em músicas, esculturas e pinturas) e pela 

mídia (em novelas e filmes). Comparece sobremaneira na produção literária de 

renomados escritores, de países, épocas, estilos e movimentos culturais diferentes, como 

Camões, Shakespeare, Gregório de Matos, Jorge Amado, Guimarães Rosa e muitos 

outros, artífices de notáveis relações intertextuais entre o texto religioso e o literário.  

Esta pesquisa consiste na abordagem da religiosidade em um corpus da obra de 

Guimarães Rosa, no qual a presença do imaginário religioso se faz sentir de forma basilar 

ou tangencial. Não se pretende obter uma unidade, mas sim apontar certas constantes 

reveladoras na tessitura do texto rosiano, respeitando a diversidade, autonomia formal, 

tom e perspectiva dos contos escolhidos: de Sagarana: “A hora e a vez de Augusto 

Matraga”, de Primeiras estórias: “A menina de lá”, de Grande sertão: veredas: o “pacto” 

de Riobaldo, de Estas Estórias: “Bicho mau”.  

 

O religare nas narrativas rosianas 

O fio condutor visível nas narrativas em análise é o enredamento da religiosidade 

na conduta e no destino das personagens. Por religiosidade entende-se os muitos aspectos 

das práticas e crenças religiosas, envolvendo o exercício de rituais, respeito aos símbolos, 

ou a aceitação de uma doutrina que admite a intervenção de seres sobrenaturais e vida 

após a morte. 

Conforme o antropólogo James Frazer (apud MONTERO, 1986), religião implica 

na crença em poderes superiores ao homem, os quais devem ser por ele reverenciados, 

                                                 
1 Graduada em Letras (USP), Ms em Comunicação e Semiótica (PUC), Dra. em Teoria Literária e Literatura 

Comparada (USP) e Profa. Titular da UNIP. Contato: edna.tarabori@terra.com.br 
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pois detêm o controle da natureza e de todos acontecimentos e o homem ciente de sua 

fraqueza, povoa o universo de entes divinos.  

Guimarães Rosa, homem introspectivo, cristão e de forte religiosidade, propicia 

essa comunicação entre os dois planos da existência; o da realidade sensorial e o da extra-

fenomênica; assim, as personagens, alicerçadas numa fé ilimitada, buscam a obtenção de 

ajuda sobrenatural para suas vidas. Notadamente, as personagens deste corpus, Matraga 

(A hora e a vez de Augusto Matraga), Riobaldo (Grande sertão: veredas), a família de 

Seo Quinquim (Bicho mau) e de Nhinhinha (A menina de lá) vivenciam esse percurso, 

desejando penetrar re-integrar-se a um outro mundo, que vai trazer-lhes autoconfiança e 

poder de decisão. 

As narrativas foram escolhidas no intuito de especificar os diferentes modos como 

o escritor mineiro aborda a religiosidade na trajetória das personagens, embora sempre 

questionando as causas e consequências da fé intensa que os move: Matraga é considerado 

um Enviado, o Salvador do grupo; Ninhinha como a menina milagrosa; Jerônimo (Bicho 

mau), o benzedor que induz à morte e Riobaldo, o ser angustiado devido ao possível e/ou 

imaginado pacto com o Demo, a entidade sobrenatural do sertão, motivo capaz de gerar 

a grande dúvida, culpa e remorso de sua vida. 

Por meio destes enfoques, Rosa permite um novo olhar sobre a religiosidade; a 

maneira que é vivenciada pelo homem e como a sociedade em que está inserido a impõe. 

Todas as estórias se passam no sertão dos Gerais, envoltas numa cultura na qual a fé está 

intimamente ligada a crendices populares e até arcaicas que sugerem uma transcendência 

algo ingênua.  

Em A hora e a vez de Augusto Matraga, observa-se uma experiência religiosa 

centralizadora da vida do protagonista: uma espessa camada de fé subjacente à construção 

da narrativa. Augusto Esteves, Nhô Augusto, fazendeiro e grande mau-caráter, briguento 

e violador de mulheres, endividado por administrar mal os bens, abandonado pela esposa 

e filha e leva uma tremenda surra dos ex-capangas, agora a serviço de seu inimigo. 

Marcam-no como um gado e só o deixam em paz porque cai num barranco e pensam que 

morrera. Contudo, é salvo por um casal de pretos, estes cuidam dele e lhe ensinam a 

humildade e a oração, virtudes reforçadas por um padre que vem confessá-lo e lhe diz: 

 

Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com 

sol quente, que às vezes custa muito a passar mas sempre passa. (...) 

Cada um tem sua hora e a sua vez: você há de ter a sua. (Sagarana, 

p.356.) 
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E a partir daí, instaura-se um clima de sobrenaturalidade dirigindo Nhô Augusto 

que renasce para uma vida nova, purifica-se rezando e trabalhando muito, perdoa quem 

lhe fez mal e só vive para ajudar o próximo, tem medo do castigo do inferno e apoia-se 

na fé, confirmando o pressuposto que “A solução religiosa dá origem a um 

comportamento exemplar e, por conseguinte, força o homem a revelar-se, ao mesmo 

tempo, real e universal.” (ELIADE, sd, p.13) buscando valores que extrapolam o 

particular. 

Tempos depois conhece e torna-se amigo do jagunço Joãozinho Bem-Bem que o 

convida para entrar em seu bando, pois vê nele um homem de fibra. Embora fortemente 

tentado, recusa o convite. Um dia, Nhô Augusto deixa o lugarejo, pois sente que “sua 

hora” chegara, como um chamado. Parte em um jumento, animal que carregara Cristo e 

chega num arraial onde todos estavam apavorados porque de Joãozinho Bem-Bem e seus 

homens estavam no lugarejo. Nhô Augusto vai encontrá-lo muito contente, porém 

descobre que estavam ali para vingar a morte de um deles e, na falta do assassino que 

fugira, iriam violar suas irmãs e matar os irmãos. De nada valeram seu pedido, nem as 

súplicas do velho pai daqueles desgraçados. Então, Nhô Augusto decide defender as 

vítimas e invocando a Santíssima Trindade, inicia uma luta contra o bando, leva muitos 

tiros, mas mata três, outros fogem e ele e Joãozinho Bem-Bem se atracam: Nhô Augusto 

esfaqueia-o, salvando assim, aquela gente.  

Dessa maneira, a religiosidade, concretizada na crença no poder da palavra, a 

constante repetição “Cada um tem a sua hora e há-de chegar a minha vez!” (Sagarana, p. 

373) e na modificação do comportamento inspirado na fé no Deus do cristianismo, 

transforma a vida de Matraga: rezou, trabalhou e perdoou, buscando “criar”/ a sua hora e 

o leva à outra dimensão não-ordinária: a do sagrado, sentida e mencionada pelo povoado. 

Uma vez que, a fé do cristianismo admite que tudo é possível para Deus e também para 

o homem: “Tudo o que pedirdes rezando ser-vos-á concedido. (MARCOS - XI, 22-24, 

apud ELIADE, 1969, p.173). 

Somente após “cumprir sua missão salvadora”, será chamado de “Augusto 

Matraga”, o nome verdadeiro e o adquirido como “herói”, à semelhança dos seres 

lendários e míticos. Assim, e reconhecido pelo povoado “um mártir”, numa analogia com 

Cristo: “Foi Deus que mandou esse homem no jumento, por mor de salvar as famílias da 

gente!” (Sagarana, p.385). Sua atitude redentora custa-lhe a própria vida, mas traz-lhe 

um engrandecimento perante a comunidade. 
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Bicho Mau relata o caso de um sertanejo, Seo Quinquim, atacado por uma cobra. 

Seu estado é grave, apesar das fervorosas rezas e das providências dos companheiros: 

uma correia improvisada como torniquete em sua perna e o fígado da Boicininga morta, 

friccionado na mordida, e fumo mascado para colocar sobre o ferimento, medida 

habitualmente tomada, nos meios rurais, nessas condições (HOLANDA, 1994). 

A estória ocorre numa fazenda sem nome, próxima de um arraial também 

indeterminado, no qual seus habitantes são fatalistas e resignados em face da própria 

existência, cujas crenças, no caso, religiosas, exibem um profundo conflito entre a ciência 

e a fé que atuam como responsável pelo trágico desfecho: a destruição de uma família. 

O narrador − onisciente e em terceira pessoa − revela o contraste cultural, 

demonstrando o flagrante desnível de certas regiões rurais com relação aos 

conhecimentos desenvolvidos pela civilização urbana, tanto que a  única medida tomada 

por Nhô Barros, pai de seo Quinquim, seja procurar a ajuda de Jerônimo, um preto velho, 

curandeiro e benzedor. Sua atitude recebe total apoio da mãe e dos irmãos. Só a esposa 

grávida exige a presença do médico e de medicamentos que, a contragosto, são 

providenciados, chegando apenas algumas ampolas de soro. 

O narrador recorre ao fluxo de consciência, pondo o leitor em contato direto com 

as tensões emocionais das personagens e permitindo a manifestação de seus pensamentos. 

Quanto ao pai da vítima, percebe-se que deseja eliminar o sofrimento acentuado pelo 

conflito da decisão e, para evitar o desprazer da dúvida, apela ao conhecimento no qual 

confia: as palavras do curandeiro. A indecisão do velho mostra o ceticismo quanto aos 

métodos científicos para a solução do caso e a obstinação em se manter fiel a seu universo 

de crenças “primitivas”, apegando-se ao recurso que pensa conhecer: o benzimento do 

curandeiro, cuja infalibilidade não questiona. “(...) Dar a injeção? E o que o Jerônimo 

falou? ‘Não dar nada...’ Só assim é que ele agarante. O Jerônimo é negro velho, sabe. 

Quantas pessoas, mesmo, o Jerônimo já curou? Amanhã, o Quincas está bom. (...)” (Estas 

Estórias, p.174).  

A atuação de Jerônimo concretiza-se através de um gesto simbólico: dá água para 

o irmão de seo Quinquim tomar, representando-o.2. A família da vítima acredita na 

eficácia desse rito e o endossa, mediante cega obediência às palavras do preto velho que 

                                                 
2 Quando ocorre uma vítima de cobra, práticas de origem africana (como benzimentos, especialmente à 

distância) são empregadas por curadores negros, e mulatos, costume vigente até nossos dias. (HOLANDA, 

1994) 
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proíbe remédios, benzimento de outra pessoa ou reza; a fé em seu poder deve ser 

incondicional: não admite conciliação com quaisquer recursos. E, na mentalidade dos 

moradores, na qual a religiosidade e a superstição imperam, contrariar o curandeiro 

significa arriscar-se ao malogro. Por isso, mesmo diante do perigo de perder o filho, o Pai 

se deixa intimidar pela proibição: “(...) O Jerônimo sabe! ...É preciso só a gente ter fé, 

para ajudar...” (Estas Estórias, p.175). 

Colocam-no acima da medicina e até da divindade; tanto que o Pai quebra os frascos 

de soro antiofídico e a Mãe acata as imposições de não rezar: “(...) qualquer reza podia 

prejudicar a simpatia. Deus perdoava, os Santos não se zangavam.” (Estas Estórias, p. 

172). Assim, Jerônimo retira suas forças do poder a ele atribuído por seus adeptos. 

Embora arrogante e autossuficiente, ele é apenas um produto do consenso social, só 

funciona porque as pessoas creem nele; uma vez que a eficiência da magia só ocorre na 

crença do poder do feiticeiro, em suas técnicas e na confiança da opinião coletiva, “que 

formam a cada instante uma espécie de campo de gravitação no seio do qual se definem 

e se situam as relações entre o feiticeiro e aqueles que ele enfeitiça.” (LÈVI-STRAUSS, 

1967, p.194-5).  

A confiança absoluta no curandeiro recupera vestígios do antigo Animismo, um 

sistema de pensamento desenvolvido pelos povos ditos primitivos que se baseia no 

princípio da onipotência de pensamentos, ou seja, na convicção de que se consegue operar 

transformações no mundo apenas pelo pensamento, e a prática da magia é também é assim 

regida (FREUD, 1974). Ao que parece, apesar de viverem muito distante 

cronologicamente dos primitivos, na lógica das pessoas do povoado ainda persistem fortes 

traços da antiga crença no poder da mente humana. O Pai demonstra mais uma vez 

fidelidade aos costumes já consagrados na cultura brasileira, especialmente nos meios 

rurais, em que, desde o período colonial, se recorre à medicina mágico-religiosa de 

influência africana (FREIRE, 1989). 

Além da morte de seo Quinquim, seu filho nasce morto e a esposa, acometida de 

prostração letárgica, também morre. Portanto, Bicho Mau pode expressar uma 

advertência à virtual potencialidade de repetição do fato em outros grupos humanos, a 

qualquer tempo e lugar, conforme a indefinição espaciotemporal da estória parece indicar, 

realçando desníveis culturais na sociedade e suas crenças, propiciadores de novas 

tragédias.  
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Em A menina de lá, constata-se crendices milagrosas em torno do poder da palavra 

da personagem Nhinhinha, garota estranha, indiferente a tudo, quase não brinca, sempre 

quieta e do pouco que fala, ninguém entende o sentido. Mas é tranquila e vive com o Pai, 

um sitiante, a Mãe, muito religiosa e Tiantônia. 

O “desequilíbrio” se instaura quando Nhinhinha começa a “realizar milagres”, isto 

é, seus desejos se concretizam, após expressá-los verbalmente. Entretanto, ela não 

obedece aos pedidos que lhe fazem; solicitam a cura da Mãe e a chuva, porém ela se 

recusa a interferir. Mesmo assim, acreditam que os problemas foram solucionados por 

sua intervenção, pois abraça a Mãe e ela sara e dois dias depois de recusar-se a desejar a 

chuva, a menina quer o arco-íris e chove. A garota passa ser considerada dotada de 

“poderes” e santificada. Subitamente, ela adoece e morre. Tiantônia revela que, no dia do 

arco-íris, a garota desejara um caixãozinho verde e rosa, suposta predição de sua morte. 

Embora o Pai não queira encomendar o caixãozinho desejado, a Mãe confia que este virá, 

como a filha queria, “milagre” de “Santa” Nhinhinha. 

O título do conto aponta para um elemento fundamental em relação à garota; o 

advérbio “lá” enfeixa significados como “longe, além, de outro lugar”, opostos a “aqui”, 

o que pode sugerir que o verdadeiro espaço da personagem não é deste lugar, desta esfera, 

do ambiente em que vive; é de “lá”, de outro lugar, logo, possui outro saber. A enigmática 

menina e o incomum de suas palavras e atitudes constroem uma aura de mistério em torno 

dela, favorecendo a dúvida quanto ao caráter sobre-natural que lhe é imposto pelo grupo.  

Através deste conto, Guimarães Rosa faz retornar a crença no poder e na magia da 

palavra mediadora entre o homem e aquilo que o assombra, situando a palavra de 

Nhinhinha entre o plano do real e do irreal. Tal crença remonta ao tempo primordial, 

quando a palavra era usada pela linguagem sagrada, cabalística, em que havia uma 

veneração mítico-religiosa da palavra. (CASSIRER, 1972) 

Pode-se também relacionar essa tradição da magia da Palavra à “onipotência de 

pensamento, isto é, crer que se pode modificar o mundo externo pelo simples pensamento, 

crença comum aos selvagens e neuróticos.” (FREUD, 1980 p.110). O homem dito 

“primitivo” acreditava fortemente no poder de seus desejos; assim, a verdadeira razão da 

eficácia dos meios mágicos é apenas porque deseja a ocorrência do fato em si; mais tarde, 

acreditará ser o ato mágico isolado o verdadeiro determinante do fato. E, imaginava que 

o controle exercido sobre seus pensamentos, é passível de estender-se também sobre as 

coisas.  

2668



 
Refletindo a respeito das considerações acerca da crença no poder da Palavra, 

percebe-se que família (e a comunidade) atribuem à Nhinhinha a faculdade de controlar 

o mundo através de sua palavra (desejo), quando, na verdade, projetavam nela o Desejo 

inconsciente deles. Sentiam-se “afetados” pelo “poder” da garota, algo de inexplicável 

presente na realidade do grupo, impelia-os a crer no mistério em torno da menina.  

Portanto, as “coincidências” em torno de Nhinhinha, do ponto de vista de seu 

desejar/falar/acontecer, demonstram que a família tem mais responsabilidade que a garota 

na realização dos “milagres” – tentativas que encontram para interpretar o acaso – e que 

estes estariam profundamente enraízados no desejo inconsciente deles que a menina 

representava. 

Toda impressão ou desejo que inquiete o homem pode afetá-lo religiosamente e 

“Para a pessoa que esteja sobre o encanto desta intuição mítico-religiosa é como se nela 

o mundo inteiro afundasse. (CASSIRER, 1972, p.52). Desse modo, a consciência não 

analisa, subjuga-se; assim parece ter ocorrido no caso de Nhinhinha. Por ser diferente 

deles, não era compreendida e serve como suporte religioso para explicarem a si próprios 

sua ignorância diante da realidade. Transferem-na para outra “esfera”, extra-ordinária, 

porque atribuem-lhe um dom sobrenatural.  

É na ordem de tais fenômenos que Guimarães Rosa nos insere neste conto, o qual, 

embora sustentado por crenças da dimensão do sagrado, permite brechas para a razão 

atuar, buscando explicações lógicas, o que é incomum nas atividades da religiosidade. Se 

por um lado, o narrador não tem onisciência, desconhece as motivações e os pensamentos 

da garota, por outro, é responsável pela possibilidade de reflexão dos “milagres” e 

santificação de menina.  

 

Grande sertão: veredas é um exemplo eloquente de como a religiosidade é urdida 

e dos diversos sentidos interpretativos que suscita. A narrativa apresenta vários causos 

nos quais o Bem e o Mal se confundem, provocando sérias reflexões em Riobaldo, o 

narrador-personagem, e no leitor. Guimarães Rosa traz a dúvida existencial já 

mencionada por outros autores (Fausto de Goethe; Dr. Fausto de Thomas Mann): o Diabo 

existe? Tem mesmo poder sobre o ser humano? Faz pacto com o homem? Essas questões 

permeiam toda a estória e atormentam o protagonista: 

 

Explico ao senhor; o diabo vive dentro do homem, os crespos do 

homem – ou é o homem arruinado, o homem dos avessos. Solto por si, 

2669



 
cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum. Nenhum! - é o que 

digo”. Mas em contrapartida, admite: “Eu pessoalmente, quase que já 

perdi nele a crença mercês a Deus; é o que ao senhor lhe digo, à 

puridade. (Grande sertão: veredas, p.10) 

 

Riobaldo, ex-jagunço, agora fazendeiro no sertão de Minas Gerais, narra para um 

visitante, suas aventuras, combates e seus conflitos, sendo o principal, o amor proibido 

por Diadorim, mulher travestida de homem e cuja identidade só vai conhecer quando ela 

morre. Por causa desse forte sentimento, que ambos tratavam como amizade, Riobaldo 

aceita guerrear contra Hermógenes, o maior inimigo da jovem. Na verdade, ele não queria 

ser jagunço, no entanto, devido a necessidade de conduzir o bando ao caminho certo, teve 

de aceitar inclusive uma posição de chefia. 

Não se julga pronto para exercê-la e deseja ajuda sobrenatural para capacitá-lo. 

Acredita em Deus, mas acha que Deus não quer “consertar” as coisas, e apela para o 

Diabo, que acredita seguramente revestir Hermógenes:“- O Hermógenes tem pauta. Ele 

se quis com o capiroto...”(Grande sertão: veredas, p. 45).  

Desse modo, à meia-noite, vai à encruzilhada das Veredas-Mortas, para a invocar 

o Demo e tornar-se dele pactário. O Cujo não se apresenta fisicamente, então surge 

angústia de Riobaldo: se o pacto foi ou não feito, se Deus estava com ele e impediu a 

vinda do Demo.  

Contudo, após essa noite, Riobaldo volta modificado, “a experiência religiosa 

enquadra o homem na sua totalidade e, por conseguinte, também afeta as zonas profundas 

do seu ser” (ELIADE, s/d, p.12); adquire intensa sensação de coragem e poder de decisão 

e mando, realiza feitos grandiosos, como a travessia do Sussuarão, o que permite ao bando 

lutar contra o inimigo e a Diadorim enfrentar e matar Hermógenes. Riobaldo julga vencer 

o Mal, mas perde o amor de Diadorim; daí sua inquietação, culpa e remorso. O Bem e o 

Mal parecem se tocar: “O senhor mire e veja:   (...) o diabo é às brutas: mas Deus é 

traiçoeiro! Ah, uma beleza de traiçoeiro – dá gosto! A força dele quando quer – moço! – 

me dá medo e pavor!” (Grande sertão: veredas, 22) 

 

Considerações finais 

A narrativa é um jogo enigmático e sedutor, que sobrevive desde os tempos mais 

remotos da civilização, continuando eficaz meio transmissor da experiência coletiva 

extraída da própria existência; portanto, capaz de manter sua força de interesse em relação 

ao ouvinte, garantido, principalmente, pela marca do narrador impressa na estória, 
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“mestre e sábio”, espécie de “conselheiro e adjutor” em qualquer emergência 

(BENJAMIN, 1987). 

O narrador reveste-se, então, de especial relevância, pois lhe caberá a função de 

enfocar as diversas faces do tema, categórico ou desafiando o narrado, por meio de 

comentários diretos, ambíguos e indagações responsáveis por possíveis reflexões do que 

é apresentado. É o que ocorre nos contos rosianos, em que a contestação explícita ou 

implícita dos acontecimentos incita o senso crítico e, ao mesmo tempo, questiona a 

percepção do real, oferecendo, sob diferentes ângulos, uma outra cosmovisão na qual a 

aparência dos fatos não assume o papel principal, sendo passível de investigação. 

A hora e a vez de Augusto Matraga evidencia que ninguém é completamente mau, 

nem Matraga ou Joãozinho Bem-Bem; parece haver sempre uma parcela de bons 

sentimentos dentro de cada ser humano. Desta forma, Guimarães Rosa neutraliza os 

limites absolutos entre o Bem e o Mal, basta observarmos o desfecho do conto para 

concluirmos que 

 

(...) Os dois heróis se defrontam e com forças iguais se anulam 

reciprocamente; Matraga representando a força de Deus e Joãozinho 

Bem-Bem, a de Satanás. Mas onde estão realmente as forças do Bem e 

do Mal nesses dois valentes? É só atentarmos para as razões e a 

grandeza de cada um ou pelo respeito que um demonstra pelo outro, 

para ficarmos sem resposta. (COELHO e VERSIANI, p.60) 

 

Bicho Mau mostra o pai entregando o filho à morte e no desfecho, o narrador 

esclarece que o rapaz poderia ter sido salvo tomando as injeções, não fosse a fé ilimitada 

do pai no benzedor. Por conseguinte, a “sabedoria” do narrador confere à estória um 

caráter de exemplaridade, apontando que o atraso cultural, aliado à cegueira fé e da 

superstição, causa um mal, talvez mais devastador e letal que o veneno do ofídio. 

Após a morte de seo Quinquim, quando a esposa adoece, chamam o médico, um 

moço de fora, que classifica Jerônimo de charlatão. Entretanto, dentro de seu universo 

de valores, o curandeiro age com a intenção de salvar o rapaz, tanto que o Pai não se 

revolta contra o malogro da simpatia. De modo semelhante, também o cidadão urbano 

não desacredita de um conjunto de teorias científicas, caso eventualmente não ocorra uma 

cura. Assim, o conto oferece margem à discussão de um sério problema cultural, pondo 

em foco o pensamento científico e a fé na superstição.  

Em A menina de lá, o “milagre” definitivo: a vinda do caixãozinho, elemento 

decisivo para ratificar (ou não) a santificação da garota, que representaria a força 

2671



 
transcendente de sua palavra, não se confirma, permanecendo no âmbito do desejo da 

Mãe. Inconsciente ou sobrenatural? A morte de Nhinhinha torna-a “santa”. Mas o texto 

rosiano permite suspeitar se as coisas aconteceram conforme a palavra do narrador, se era 

mero acaso ou o desejo da comunidade projetado na menina.  

Em Grande sertão: veredas, Deus e o Diabo são a mesma essência do divino 

permeando a estória. Paradoxalmente o Mal se torna um Bem. Após o pacto, Riobaldo 

modifica-se, reveste-se de uma aura sobrenatural e consegue a vitória sobre o inimigo, 

mas vê este Bem como um grande Mal, pois ele perde a chance de felicidade terrena com 

Diadorim. Todavia, só então consegue dar o verdadeiro sentido à sua vida, ser ele mesmo. 

Deixa o cangaço, vira um homem pacato, reflexivo e filósofo. (UTÉZA, 1996). 

Assim, Bem e Mal estão sempre se interseccionando, inclusive na constatação de 

Riobaldo: “O senhor mire e veja:   (...) o diabo é às brutas: mas Deus é traiçoeiro! Ah, 

uma beleza de traiçoeiro – dá gosto! A força dele quando quer – moço! – me dá medo e 

pavor!” (Grande sertão: veredas, p. 24); e causando dúvidas na perspectiva mística de 

compreensão do universo.  

No dizer de Covizzi (1978, p.54), “... o mal existe, a forte presença é superável por 

experiências totalizantes, o que custa, no atual estágio do ser humano, grande parte de seu 

limitado tempo vital. Não importa. O bem existe, é desejado, mas de difícil alcance.” 

Dotado de um profundo conhecimento religioso-místico, o escritor mineiro buscava 

ir além do óbvio. Sua filha, Vilma, assegura: “interessava-lhe a realidade do mundo 

imaterial e a grande significação das coisas criadas. Procurava nexos entre o visível e o 

invisível, o sensorial e o ultra-sensorial.” (sic ROSA, 1983, p.27). E, em correspondência, 

ele próprio afirma: “(...) procuro cada vez mais guiar-me pela intuição, e não pela 

inteligência reflexiva. (...) Fujo das formulações, das definições, das conceituações mais 

ou menos rígidas e esquemáticas, das conclusões gerais.” (ROSA, 1983, p. 345). 

O autor não se apresenta declaradamente como um incrédulo nos fenômenos do 

imaginário, aponta-nos a racionalidade, mas levanta parcialmente o véu que separa os 

fenômenos supra-naturais da “realidade”, é como se respeitasse um ponto em que a razão 

não mais conseguisse devassar o mistério aparente das coisas e apenas à intuição o 

homem pudesse recorrer para atingir a compreensão da existência, o aprender a viver. 

Indiscutivelmente, em Guimarães Rosa, cumpre-se a função humanizadora da 

literatura (CANDIDO, 1992) não abandonando o intercâmbio com a realidade nem sua 

transfiguração. Em seus relatos, as personagens encontram-se em situações passíveis de 

2672



 
serem vivenciadas na realidade referencial, envolvidas em questões insólitas (muitas 

vezes, inviáveis no “mundo real”) e sendo pressionadas a escolhas definitivas, cujas 

soluções lhes indicam os limites humanos. 

A obra rosiana nos faz perceber que diante de inseguranças, temores, vergonhas e 

dificuldades enraizadas na alma humana, urgentes de superação, o homem, busca solução 

na religiosidade, por diferentes caminhos, ocultas veredas e misteriosas encruzilhadas 

“porque a religião é a solução exemplar de toda crise existencial.” (ELIADE, s/d, p.12).  

Nessa perspectiva, através da tessitura do enredo e do comportamento de suas 

personagens, mostra a religiosidade, mas permite ao leitor a reflexão e o questionamento. 

Transcende o cotidiano e o contexto regional que facilitou a formação de suas 

peculiaridades, para atingir dimensões universais: emoções, sentimentos, dúvidas e 

reflexões comuns à humanidade. Tudo o que importa é que “... A vida também é para ser 

lida. Não literalmente mas em seu supra-senso. E a gente, por enquanto, só a lê por tortas 

linhas.” (Tutameia, 1967, p. 4.) 
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MARIA LUÍSA: O ENCONTRO DA CRISE SOCIAL E SUBJETIVA PELO 

DESLOCAMENTO NO DISCURSO RELIGIOSO 

 

Elisa Domingues Coelho (FCLAr/UNESP)1 

 

Resumo: Maria Luísa, de Lúcia Miguel Pereira, já antecede para o leitor, em seu título, a 

singularidade do romance no contexto de 30 ao trazer, em seu centro, a trajetória espiritual de 

uma personagem feminina, representativa das questões de seu tempo. Será através de uma crise 

espiritual profunda da personagem que o romance operará seu deslocamento no discurso, em um 

processo espiralado de rememoração e ressignificação que traz a crise dessa sociedade de 30 

para a subjetividade despedaçada da personagem. Entre as ações externas e a percepção de sua 

consciência, ela permanecerá na impossibilidade, no desencontro, atitudes que atravessam, nas 

esferas social e espiritual, as trajetórias ficcionais da crise profunda que marcou esse decênio. 

 

Palavras-chave: Literatura brasileira; romance; década de 30; Lúcia Miguel Pereira; Maria 

Luísa. 

 

Os anos 30 são palco de profundas reflexões e mudanças no gênero romanesco, 

sintomáticas do mundo moderno – em franca transformação no século XX –, que colocam 

novas problemáticas para o fazer literário. Na literatura brasileira, esse processo se 

caracteriza por um contexto muito específico, em que as polarizações políticas 

começavam ainda a se desenhar e a literatura a enxergar a existência de um mundo 

incoeso, conflituoso e, como sujeito dessas mudanças, a própria existência de um outro, 

representante de todo um universo ainda desconhecido para a intelectualidade. 

No tocante à personagem feminina, o desafio de compreender (e representar) esse 

outro se materializará em um grande número de trajetórias, sempre com a mesma 

narrativa da menina desgraçada que termina na prostituição ou da esposa que ama 

incondicionalmente e não sente desejo, como discute Luís Bueno:  

  

[...] É uma espécie de sintoma de que a ficção brasileira, assim como 

criara uma imagem simplificadora e exótica do homem do campo, do 

pobre, também aprisionara a mulher numa concepção redutora demais. 

De fato, é muito difícil encontrar textos escritos por homens que, 

colocando esse tipo de problema no centro temático de sua obra, pelo 

menos indiquem, como fez Arnaldo Tabayá, que os papéis de prostituta 

e de esposa não dão conta da figura feminina a essa altura do 

campeonato – se é que deram em alguma ocasião. (BUENO, 2006, p. 

301-302) 

 

                                                           
1 Graduada em Letras (UNICAMP), Mestra em Teoria e História Literária (UNICAMP), Doutoranda em 

Estudos Literários (UNESP). Contato: elisadcoelho@gmail.com. 
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O que se percebe por essa conclusão do autor é que a centralidade que ocupou o 

problema da alteridade se estrutura no romance através da voz narrativa, que intenta 

narrar um universo que absolutamente não compreende. Dessa forma, a grande maioria 

dos romances, que trazem personagens femininas com centralidade na narrativa, são 

marcados por essa voz masculina que não consegue entendê-las para além desses dois 

papeis estanques.  

Nesse contexto, a obra de Lúcia Miguel Pereira tem grande importância e 

centralidade por se dedicar não só ao universo feminino como por trazer, em seus quatro 

romances, a narrativa de sua crise. Esse aspecto filia sua obra de sobremaneira ao espírito 

da década por fazer de seu projeto literário tal percurso, que é movimento síntese de uma 

literatura que se fez justamente em função da (in)compreensão de um tempo em 

transformação. 

 

É justamente isso que encontraremos nos quatro romances de Lúcia 

Miguel Pereira. Eles figuram as etapas dessa transformação em toda sua 

complexidade, de modo a evidenciar as dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres que não mais aceitam ser exclusivamente mães e esposas, 

como não aceitam ser relegadas à condição de prostitutas, que buscam 

um meio-termo entre o sufocamento do lar e o abandono da rua. Em 

outras palavras, o que a obra romanesca de Lúcia Miguel faz é 

acompanhar a trajetória da mulher até alcançar sua liberdade, que não 

se restringe a poder sair de casa para "trabalhar como um homem" e 

"pensar como um homem". Essa é apenas uma parte do processo de 

superação de barreiras. [...] (CARDOSO, 2006, p. 501) 

 

Maria Luísa, publicado em 1933, é, então, a primeira etapa dessa trajetória e se 

mostra peça interessantíssima não só por já revelar uma hábil ficcionista como por trazer 

uma protagonista completamente inserida na tradição e moral religiosas e, nesse contexto, 

é uma matriarca que guia com absoluta rigidez seu núcleo familiar, até que o 

envolvimento com um amigo do marido a desloca, justamente, para o lugar que sempre 

julgara implacavelmente. A partir de então, a construção dará espaço para a desconstrução 

e ressignificação de sua subjetividade e disso se ocupará toda a segunda parte do romance: 

as consequências dessa crise.  

Essas duas partes que dividem o romance são essenciais porque trazem em si qual 

é o seu princípio organizador: embora sua história possa parecer bastante corriqueira e o 

próprio encadeamento das ações não trazer grandes inovações, não é em função desse 
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enredo que a obra se organiza. O grande norteador é o tempo da consciência da 

protagonista, de modo que as ações seguirão certa cronologia enquanto interessa ao 

narrador apresentar as personagens e os acontecimentos; feito isso, a narrativa é deslocada 

desse tempo da ação: “[...] De qualquer forma, é de se esperar que uma pessoa que via as 

coisas de forma tão rígida e se coloca numa situação dessas vai viver um inferno. Esse 

inferno é a matéria da segunda parte do livro.” (BUENO, 2006, p. 307), ou seja, o tempo 

exterior dá lugar para o tempo interior.  

Em seu ensaio “Reflexões sobre o romance moderno”, Rosenfeld reflete sobre o 

abandono da lógica mimética e da perspectiva como tentativa de responder à própria 

modernidade:  

 

O fundamentalmente novo é que a arte moderna não o reconhece apenas 

tematicamente, através de uma alegoria pictórica ou a afirmação teórica 

de uma personagem de romance, mas através da assimilação desta 

relatividade à própria estrutura da obra-de-arte. A visão de uma 

realidade mais profunda, mais real, do que a do senso comum é 

incorporada à forma total da obra. É só assim que essa visão se torna 

realmente válida em termos estéticos. (ROSENFELD, 2009, p. 81) 

 

É esse deslocamento operado na estrutura do romance que o inscreve não apenas 

tematicamente – nas questões fundamentais do modernismo brasileiro –, mas também na 

reflexão estética do romance moderno. É dessa relativização e desenlace da mímesis que 

surge a possibilidade de dar outra dimensão para a crise de Maria Luísa: ela não está 

subordinada aos acontecimentos e sim os organiza, de modo que é tema e estrutura do 

romance. 

Outrossim, o modo como isso é feito e a história que parece ser engolida pelo 

universo interior da protagonista se alinham à discussão feita por Rosenfeld porque 

colocam essa crise subjetiva em outro patamar. É um processo que não é restrito a uma 

esfera individual-transcendental, mas se coloca como resposta a sua própria condição de 

mulher na modernidade, porque sua fé não era um sentimento abstrato, era um sistema de 

valores sociais que sustentavam sua existência. 

 

[...] O que se afigurou como resultado de desenvolvimentos “formais”, 

talvez tenha sido em verdade ponto de partida ou parte inerente desses 

desenvolvimentos. Talvez fora básica uma nova experiência da 

personalidade humana, da precariedade da sua situação num mundo 
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caótico, em rápida transformação, abalado por cataclismos guerreiros, 

imensos movimentos coletivos, espantosos progressos técnicos que, 

desencadeados pela ação do homem, passam a ameaçar e a dominar o 

homem. Não se refletiria esta experiência da situação precária do 

indivíduo em face do mundo, e da sua relação alterada para com ele, no 

fato de o artista já não se sentir autorizado a projetá-lo a partir da própria 

consciência? Uma época com todos os valores em transição e por isso 

incoerentes, uma realidade que deixou de ser “um mundo explicado”, 

exigem adaptações estéticas capazes de incorporar o estado de fluxo e 

insegurança dentro da própria estrutura da obra. [...] (ROSENFELD, 

2009, p. 86-87) 

 

Percebe-se, desse modo, a tessitura do encontro de diversos matizes – essenciais 

para o romance moderno brasileiro – compondo esse momento da narrativa. Por muito 

tempo, aspectos sociais e espirituais dessa crise vivida em 30 foram tidos como duas 

pontas opostas da ficção, mas, aqui, quando a consciência de Maria Luísa engole tudo, há 

um cruzamento. Sendo uma esfera profundamente subjetiva e espiritual ao mesmo tempo 

que social, não há como separar, tudo está envolto no fluxo de consciência de sua 

subjetividade cambaleante, que busca desesperadamente se reestruturar.  

Esse emaranhado é posto em movimento quando a narrativa passa a obedecer a 

outro tempo, o tempo da consciência, caminho esse possível apenas no contexto dessa 

revolução estética do romance moderno, que passa a derrubar barreiras. Nessa direção, 

afirma Rosenfeld (2009, p. 81) “[...] espaço e tempo, formas relativas da nossa 

consciência, mas sempre manipuladas como se fossem absolutas, são por assim dizer 

denunciadas como relativas e subjetivas.”, ou seja, inaugura-se a prosa sob essa nova 

perspectiva, que abre espaço para que esse tempo da consciência atue como elemento 

organizador da ficção.  

Em sua análise da narrativa de Virgínia Woolf, Auerbach (2015) ilustra como se 

dá, no desenvolvimento do romance, essa relação do tempo externo e interno e o 

descompasso que pode se operar entre as ações (muitas vezes mínimas) e o processo 

reflexivo da consciência. Parte de sua reflexão se dá sobre as infinitas possibilidades desse 

procedimento de acordo com o caminho escolhido para desenvolver a narração, o que 

dota de grande centralidade a reflexão sobre como se estrutura a voz narrativa. 

 O narrador, afinal, é partícipe dessa experiência humana basilar do novo romance 

e, como afirma também Rosenfeld (2009, p. 96), “[...] o narrador se confessa incapaz ou 

desautorizado a manter-se na posição distanciada e superior do narrador “realista” que 
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projeta um mundo de ilusão a partir da sua posição privilegiada. [...]”, de forma que não 

são apenas as barreiras de tempo e espaço que se modificam, a própria relação narrador-

personagem se faz outra. 

São essas reflexões essenciais para nossa análise, uma vez que o narrador é um 

grande maestro do romance, vai conduzindo as personagens e suas reflexões, mas não o 

faz à distância, conversa de perto com a protagonista, problematiza suas questões – sobre 

si mesma e sobre as outras personagens – enquanto opera o já mencionado movimento de 

deslocamento entre as partes (e tempos) da narrativa. Compreender sua natureza e a 

relação estabelecida com as personagens é, portanto, crucial para entendimento da obra. 

Isso porque revela um projeto literário muito claro de alicerçar a crise da 

subjetividade em uma série de acontecimentos e relações que implodem o “estar no 

mundo” da protagonista. Nesse percurso, podemos observar três momentos 

fundamentais: a apresentação das personagens, a narração das ações e, por fim, a narração 

do processo reflexivo. O primeiro serve ao propósito de apresentar a protagonista em toda 

sua rigidez e moralidade enquanto o segundo é a ponte o momento anterior e o posterior, 

pois termina por solidificar a imagem de Maria Luísa ao mesmo tempo em que introduz 

a crise. 

Como o grande maestro que já descrevemos, nada escapa ao narrador, não há 

focalização em uma só personagem, o que possibilita que ele seja essa mão que a todos 

toca e, dotado dessa possibilidade, movimenta as personagens e ações em função desse 

processo reflexivo que, em realidade, começa a se desenvolver logo na primeira página: 

 

[...] – Não vai à missa hoje? Indagou, vendo a mulher se dirigir para o 

interior da casa. Já está na hora. 

Ele sabia que Maria Luísa2 nunca perdia a missa das dez na Matriz da 

Glória. Era um velho hábito, e ela uma senhora metódica. 

Respondeu que sim; iria, naturalmente; mas ainda tinha tempo, pois 

chegando antes da Elevação não se incorre em pecado. Usaria dessa 

licença, por motivo de força maior; tinha algumas ordens importantes a 

dar; esquecera-se de fazê-lo mais cedo, e não podia sair assim, sem 

deixar tudo determinado. Demorou-se algum tempo e quando voltou 

vinha com a fisionomia carregada. 

– Parece que foi de propósito, explicou ao marido; a cozinheira não 

contava mais comigo, a esta hora. Pilhei-a com a boca na botija, dando 

                                                           
2 Na ficção completa, lançada pela UFPR em 2006, a grafia do nome da protagonista foi atualizada. 

Adotaremos, nesse trabalho, essa nova grafia, mas mantivemos a antiga nas citações em que ela assim 

estava. 
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um embrulho de mantimentos a um molecote, seu filho, com certeza. Já 

está despedida... não quero nem que faça o jantar... um desaforo! 

E lá se foi para as suas devoções, de táxi, a fim de chegar exatamente 

no momento em que o atraso começaria a ser pecado... (PEREIRA, 

2006, p. 13) 

 

Esse trecho inicial do romance é um material primoroso por revelar uma certa 

dubiedade desse narrador que, se peca por “[...] um certo ar de artifício que se sente na 

caracterização da protagonista, especialmente no início do romance, uma certa pressa 

com que o narrador quer dar conta do perfil excessivamente rígido e formal de Maria 

Luiza. [...]” (BUENO, 2006, p. 304), também já se mostra muito hábil e conciso.  Assim 

sendo, com um perfil de voz ativa e sempre presente, comenta e nos dá pequenas dicas 

ou problematizações de modo a abalar essa rigidez moral que é grande tema da narrativa. 

Desse modo, logo nessa primeira página, ele já nos entrega a religiosidade 

contraditória da protagonista, que cronometra os minutos para não pecar, em um espírito 

que mais parece uma barganha que uma preocupação devota, e que, no melhor estilo da 

hipocrisia da religião de aparências, despede a cozinheira por surpreendê-la dando comida 

ao filho. Completando esse movimento, a última sentença reticente, com a repetição do 

horário certo para evitar o pecado, também já introduz essa voz muito atenta ao apontar 

as inconsistências da crença religiosa de Maria Luísa. 

O que há nesse romance, portanto, é o procedimento de um ato narrativo fluido, que 

toma como modus operandi da apresentação das problemáticas das personagens a 

constituição de um afastamento, como analisa Bueno. É justamente nesse espaço que se 

cria a dissonância entre os julgamentos que fazem as personagens – especialmente Maria 

Luísa – e a visão desse narrador que parece ser a própria voz de sua época, dos valores e 

realidades em trânsito.   

Desse modo, as ações que ocorrem, acontecimentos cotidianos do universo familiar 

até a viagem em que ela conhece Flávio, são palco de uma desestabilização operada por 

essa voz narrativa. De modo que essa voz, antes mesmo do processo reflexivo que 

gradualmente se instala, já vai alertando o leitor das armadilhas de um sistema de valores 

tão enrijecidos e afiliados a um passado que se desfazia: “Não podia acreditar honestas 

mulheres que cuidassem de alguma coisa além da casa e dos filhos. Confundia, na mesma 

condenação sumária e inflexível, as elegantes e as intelectuais.” (PEREIRA, 2006, p. 40). 
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Dessa forma, durante o desenrolar dessa primeira parte do romance, a voz narrativa, 

que apresentara de chofre o caráter da protagonista logo no início, atuará reforçando sua 

rigidez ao mesmo tempo que minando-a. Constitui-se, assim, como essa espécie de alerta 

que um sistema de valores daqueles está condenado à ruína, como bem afirmou Bueno 

(2006, p. 309): “[...] No corpo do romance, o que denuncia a certeza de que essa visão de 

mundo vai redundar em fracasso é o contraste entre o que diz a voz do narrador e o que 

sente Maria Luiza. [...]”. 

 

Já nem se lembrava de tudo. 

Porque a ferira muito mais profundamente a atitude de Artur do que o 

que dizia. O tom mais do que as palavras. Horrorizaram-na a voz branca 

e os gestos descompassados desse homem em quem não reconhecia o 

seu marido. E que parecia odiá-la. 

Um estranho. E um inimigo. 

Como se podia viver tantos anos ao lado de alguém e desconhecê-lo tão 

completamente? 

Podia se gabar de tê-la iludido esse sujeito grosseiro e desabrido. Era 

isso, o seu esposo. Aquele que lhe dava o nome. A quem estava 

amarrada. 

Pela primeira vez, desde que se casara, sentiu que ela e Artur não eram 

as partes inseparáveis de um mesmo todo. Que podiam existir um sem 

o outro – pois, um ao lado do outro, haviam vivido separados. E 

desconhecidos. (PEREIRA, 2006, p. 50-51) 

 

Essa briga entre Maria Luísa e Artur é um momento chave do romance. Todo o 

processo que o narrador fizera até aqui foram pequenas fissuras, que serviam de alerta 

para o leitor, mas não eram o suficiente para abalar os princípios da protagonista. Quando 

ela não reconhece mais seu marido, ou seja, seu matrimônio, a relação em que estava 

alicerçada sua moral, é o primeiro momento em que ela perde sua fé inabalável em seus 

princípios. O acontecimento, todavia, não significa muito isoladamente, o que faz crescer 

sua importância é o que o narrador faz dele. 

Auerbach (2015), na discussão a que já nos referimos sobre o descompasso dos 

tempos, afirma que “[...] O que é essencial é que um acontecimento exterior insignificante 

libera ideias e cadeias de ideias, que abandonam o seu presente para se movimentarem 

livremente nas profundidades temporais. [...]” (p. 487). Não falamos aqui de um episódio 

insignificante, mas, de fato, sua importância fundamental se dá pela entrada do processo 

reflexivo que ele possibilita ou, ainda, o eco desse acontecimento construído pelo 

narrador na subjetividade de Maria Luísa. 
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Esse movimento alia, então, a abertura da protagonista para seu envolvimento com 

Flávio – que desencadeará, definitivamente, a crise subjetiva – e da própria narrativa para 

esse processo reflexivo de primeiros questionamentos e incertezas, que conduzirão o 

romance do tempo exterior para o tempo interior: “[...] A consciência da personagem 

passa a manifestar-se na sua atualidade imediata, em pleno ato presente, como um Eu que 

ocupa totalmente a tela imaginária do romance. [...]” (ROSENFELD, 2009, p. 84). 

 

Não. Era nela, que alguma coisa morrera. Alguma coisa que era o 

arcabouço do seu ser. A sua certeza. A certeza de não errar. De ter 

dirigido a sua vida pela única trilha perfeita. A certeza da superioridade 

que todos lhe reconheciam. E da segurança de felicidade dada por sua 

conduta inatacável. (PEREIRA, 2006, p. 57) 

 

A briga não abala apenas sua convicção em seu casamento, nem poderia, afinal era 

ele o espaço em função do qual construíra seu sistema de valores e sua própria 

subjetividade. Sem saber mais quem era seu marido e o que era seu casamento, a crença 

em si enquanto personalidade superior e de conduta impecável é destruída, ou, ainda pior, 

passa a ser incerta. 

O fim da certeza absoluta sobre si traz o que Rosenfeld descreve, a reflexão dessa 

consciência em profusão de pensamentos passa a se manifestar e tomar a narrativa. São 

as reflexões dando lastro a todas essas dúvidas sobre si que fazem Maria Luísa rever seu 

juízo sobre Flávio e se envolver com ele.  

O adultério, assim como a briga, se não é acontecimento insignificante, também 

não tem a magnitude de desencadear tamanha crise pelas ações apenas, o essencial é a 

vazão que essa relação dá para essas reflexões nascentes na consciência da protagonista. 

O adultério sem isso seria apenas um mergulho na culpa e penitência, mas, muito ao 

contrário, o que ele faz é terminar por suspender o tempo externo para que o romance seja 

naufragado por esse processo reflexivo que, tendo se perdido definitivamente das antigas 

certezas, manifesta-se em uma consciência amargurada e perplexa.  

Dessa forma, a segunda parte do romance, uma vez que é guiada pelo tempo da 

consciência da protagonista, é uma narrativa construída por tentativas desesperadas de 

ressignificar seu antigo sistema de crenças. O estado de desespero e angústia que marca 

o início do processo reflexivo retoma e sanciona a derrocada do que ela vai chamar de 

“seu antigo eu” – a mulher de conduta impecável, acima de todos os erros e julgamentos 
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– e, portanto, que nunca havia estado sobre o jugo da doutrina que adotara sem questionar 

e “aplicara” sem perdão. 

O processo reflexivo se fará, então, a partir dessa primeira ressignificação 

aterradora, em um movimento circular de rememoração e ressignificação, que toca o mito 

ao buscar compreender as forças do bem e do mal, em um percurso que vai da culpa e 

desesperança para o alento na fé genuína. 

Compondo essa trajetória, o segundo momento do romance será não a libertação do 

seu antigo sistema de valores, mas a intensificação da certeza dessa mão punitiva aliada 

à descrença do julgamento – o perdão e a benevolência –, pura falsidade para a 

humanidade lidar com sua própria hipocrisia. A convenção social atravessa a crise 

subjetiva novamente aqui, como sistematização da predominância do mal e farsa do bem. 

Essa nova filosofia claramente não serve de alívio à agonizante Maria Luísa, é antes uma 

visão amarga e descrente que substitui a anterior opressão do medo do julgamento divino.  

Depois de redirecionar todo o julgamento, pelo qual se relacionava com o mundo, 

contra si e ressignificar nesse julgo impiedoso sua antiga crença – o que, por sua vez, 

operou uma quebra quase definitiva entre a humanidade e o divino pela impossibilidade 

de conciliar seu novo eu “pecador” com esse novo Deus “vingador” –, ela compreende 

enfim o que dantes apenas aceitara como norma de conduta.  

Nesse momento, uma nova visão, de harmonia entre o bem e o mal, constrói-se e 

só assim a protagonista consegue retornar ao presente – e tempo exterior e interior 

novamente se aliam na narrativa – e recuperar o futuro.  

Por fim, ao traçar essa trajetória de desconstrução e reconstrução, o projeto literário 

desse romance se revela um rico diálogo com as questões mais fundamentais da literatura 

brasileira. De encontro com as reflexões de Rosenfeld, não se ocupa apenas 

tematicamente da trajetória de uma crise subjetiva e social, mas se insere nesse 

movimento de repensar estruturalmente o romance para que o tempo interior possa ganhar 

lastro e complexificar as relações que compõem a narrativa. 

 

A religião da Ordem, da Hierarquia, da Moralidade, tudo assim com 

maiúscula, era a da primeira Maria Luiza, e a conduziu apenas ao 

orgulho e ao adultério – ao pecado, portanto. A religião do amor, da 

compreensão de que não é possível ser rígido demais é aquela que toma 

corpo no final da trajetória da heroína. [...] (BUENO, 2006, p. 313) 
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Além disso, em uma década que a polarização ideológica associou em definitivo o 

espectro religioso ao fascismo – a referida religião da Ordem –, é emblemático que a 

protagonista vivencie o absoluto desterro social que essa moral religiosa trouxe e encontre 

em uma outra, representante de uma visão de mundo totalmente diversa, a única forma 

possível de viver nessa sociedade que está se construindo. 

O romance, portanto, não é significativo apenas – o que já seria muito – pelo 

protagonismo que dá a essa crise da condição feminina e por como realiza esteticamente 

a reflexão sobre o estar nesse mundo em transformação. Revela também um projeto 

literário que claramente dialoga com questões fundamentais da polarização ideológica 

que tanto esteve relacionada com a literatura da década de 30. 
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OS SETE SELOS DO GRANDE SERTÃO 

 

Gregory Magalhães Costa (UFRJ)1 

 

Resumo: O Grande Sertão: veredas, de João Guimarães Rosa, se passa na crise apocalíptica 

jagunça, numa temporalidade cíclica viquiana (1999): divina, heroica e racional, percorrendo as 

sete etapas correspondentes à abertura de cada selo. O primeiro é o do Anticristo, Hermógenes; 

o segundo trata da guerra, como a de Zé Bebelo contra os chefes sertanejos e a de Riobaldo e 

Diadorim contra os Judas, Hermógenes e Ricardão; o terceiro é o da escassez, sendo a fome e a 

sede comuns no Sertão; o quarto libera a peste, que aparece sobretudo nas veredas do Sucruiú; e 

assim por diante. Utilizando os conceitos de paródia e estilização, definidos por Bakhtin (2005 e 

2010) e Tynianov (1969), é possível rastrear os traços bíblicos deste romance rosiano. 

Palavras-chave: Bíblia; Grande Sertão: veredas; Paródia; Estilização; Apocalipse. 

 

Um dos princípios de composição fundamentais do Grande sertão: veredas 

(2006), de João Guimarães Rosa, é a paródia e estilização, na denominação clássica de 

Yuri Tynianov (1969) e Mikhail Bakhtin (2005 e 2010), tendo a Bíblia como uma de 

suas fontes principais. Segundo Bakhtin: 

 

A estilização estiliza o estilo do outro no sentido das próprias metas 

do autor. O que ela faz é apenas tornar essas metas convencionais. O 

mesmo ocorre com a narração do narrador, que, refratando em si a 

ideia do autor, não se desvia de seu caminho direto e se mantém nos 

tons e entonações que de fato lhe são inerentes. Após penetrar na 

palavra do outro e nela se instalar, a ideia do autor não entra em 

choque com a ideia do outro, mas a acompanha no sentido que esta 

assume, fazendo apenas este sentido tornar-se convencional. É 

diferente o que ocorre com a paródia. Nesta, como na estilização, o 

autor fala a linguagem do outro, porém, diferentemente da estilização, 

reveste essa linguagem de orientação semântica diametralmente 

oposta à orientação do outro. A segunda voz, uma vez instalada no 

discurso do outro, entra em hostilidade com o seu agente primitivo e o 

obriga a servir a fins diametralmente opostos. O discurso se converte 

em palco de luta entre duas vozes (2005, p.193/4).  

 

A paródia se liga à concepção de carnaval justamente por ambas promoverem 

uma inversão de valores. Esta inversão carnavalesca é subversiva, pois gera uma 

abolição das hierarquias e uma momentânea noção de um sutil equilíbrio e de alguma 

medida de igualdade. Por isso, esta é a técnica adequada a uma poética da salvação e 

libertação como a rosiana de caráter bíblico, fáustico e apocalíptico. O precursor do seu 

                                                             
1 Graduado, Licenciado, Mestre em Ciência da Literatura e Doutor em Literatura Brasileira pela UFRJ, 

tendo sido professor substituto de Literatura Brasileira na mesma instituição. 

Contato: gregorymagalhaescosta@gmail.com  
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estudo moderno é Yuri Tynianov, que a entende enquanto desvio de uma obra 

precedente, de uma concepção de mundo anterior. A paródia seria “destruction de 

l’ensemble ancien et nouvelle construction des anciens éléments” (1969, p.67). Já na 

estilização: “il n’y a plus cette même discordance, mais, bien au contraire, concordance 

des deux plans: celui du stylisant et celui du stylisé qui transparaît lui” (1969, p.68). 

O mínimo que se pode dizer sobre esta interpretação é que a paródia seria, antes 

de mais nada, uma concepção de literatura e de mundo, um modo de compreensão do 

fazer literário. Prova disso é que para ele “un vers nouveau est une vision nouvelle” 

(1969, p.76). Não é à toa que este é o princípio de composição bíblico básico e 

fundamental. O próprio livro sagrado é uma compilação artística da cultura hebraica, 

ressoando esse processo literário nas obras posteriores, e o Novo Testamento, da época 

de Jesus. Segundo Northrop Frye, “nenhum livro poderia ter uma influência literária tão 

pertinaz sem possuir, ele próprio, características de obra literária” (2004, p.14). Ele vê a 

Bíblia como um trabalho de bricolagem, no termo de Levi-Strauss, que junta várias 

escrituras e mitos em uma unidade. 

No mesmo sentido, Frank Kermode avalia que “novos gêneros literários estão 

continuamente se formando a partir dos existentes” (1997, p.404). Interpretação 

semelhante tem Robert Alter, para quem “esse jogo intertextual ocorre repetidamente na 

Bíblia hebraica, levando seus elementos heterogêneos a uma certa unidade móvel 

imprevista” (1997, p.27). Além de compilar os gêneros literários anteriores, a Bíblia 

também serviu de fonte para os posteriores, por isso, junto com Kermode, ele observa 

que “a Bíblia, outrora pensada como fonte secular [...], agora promete tornar-se parte do 

cânone literário” (1997, p.13). 

Entrando na questão da religiosidade no Grande Sertão, podemos observar, por 

exemplo, que os conselhos do compadre Quelemén ressoam as orientações sobre a 

essência humana de Shiva a Arjuna no “Bhagavad Gita”. Além disso, Riobaldo foi 

guerreiro como Arjuna. Referindo-se à Bíblia, Fokkelman interpreta sobre a essência 

humana: “a essência do homem é definida por duas dimensões dialógicas, sua revelação 

com o(a) parceiro(a) e sua relação com Deus” (1997, p.59).  

Procuramos nos ater aqui às ressonâncias bíblicas no romance rosiano, 

especialmente em relação à ativação do Apocalipse jagunço por meio de seus sete selos. 

Uma etapa substancial dessa crise é a parousia, a segunda volta de Deus para fazer 
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justiça e derrotar o mal, representada pela segunda volta de Zé Bebelo ao Sertão, vindo 

de Goiás numa balsa de Buriti após seu julgamento, para fazer justiça, perseguir e se 

vingar de Hermógenes e Ricardão, chamados de Judas, numa clara alusão bíblica, só 

que, na visão dele, esta paz consistiria em civilizar racionalmente o primitivo Sertão 

bárbaro de sacrifício ritual. 

Esta concepção não é de todo destoante da bíblica que parece considerar a 

transição do sacrifício humano para o animal, como no caso de Abraão e Isaque em que 

o holocausto do filho é substituído por Deus pelo do cordeiro, e daí ao fim do sacrifício 

ritual, como o sofrido pelo próprio Cristo, como passos civilizatórios rumo à paz 

humana. A diferença é que na Bíblia esta passagem não tem um destino meramente 

racionalista e sim de harmonia e fé. Tanto o Sertão rosiano quanto a Escritura se passam 

em uma época crítica e profética de luta por libertação e salvação. 

O caráter místico da obra rosiana é muito conhecido. O próprio Rosa costumava 

classificar sua poética como álgebra mágica, como na sua entrevista a Günter Lorenz 

(1973). Em correspondência com seu tradutor alemão Curt Meyer-Clason, o autor fala 

em “caótico cosmos, no [...] qual forças míticas se empenham em formar o mundo 

segundo sua própria imagem” (2003, p.377). Ao seu tradutor italiano Edoardo Bizzarri, 

ele revela que “no Sertão [...] a magia é inseparável de todos os aspectos da vida” e que 

“os valentões costumam [...] trazer [...] cabalísticas escritas [...] no chapéu-de-couro 

(1980, p.51).  

A sua fortuna crítica é praticamente consensual na identificação deste traço. Só 

para citar alguns, para Antonio Candido (2000), no Grande Sertão se combinam mito e 

logos. Cavalcanti Proença (1958) coloca o plano mítico como um dos três fundamentais 

desta obra. Os outros seriam o plano objetivo de construção épica e o subjetivo 

caracterizado por uma composição dramática. Benedito Nunes (1976) entende o Sertão 

rosiano como um espaço mítico. Pedro Xisto ressalta a “união do artista criador pelo 

mito com a sociedade” (1961, p.25) 

Até mesmo um marxista como Roberto Schwarz reconhece um “mito de origem 

medieval para estruturar sua narração” (1965, p.29). Também percebem esta dimensão 

Kathrin Rosenfield (2006), Davi Arrigucci Jr. (1994), Augusto de Campos (1983), 

Walnice Nogueira Galvão (1986), e José Carlos Garbuglio (1972), entre muitos outros. 

O próprio Riobaldo diz: “muita religião, seu moço! Eu cá, não perco ocasião de religião. 
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Aproveito de todas. Bebo água de todo rio” (2006, p.16). Uma dessas águas é a bíblica, 

como vemos em: “entrei com ele na casa da fazenda, para ela pedindo em voz alta a 

proteção de Jesus” (2006, p.453), inclusive com uma tessitura narrativa apocalíptica. 

Esta tradição se liga não só, mas sobretudo ao nome João, com autores como João 

de Patmos e Johann Wolfgang von Goethe, influências diretas de João Guimarães Rosa. 

Diz o livro do filho de Zebedeu e Salomé: “Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe 

concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve deve se realizar, e 

que Ele, por intermédio do seu anjo, expressou a seu servo João” (2007, p.594). João 

Guimarães Rosa, por intermédio de seu anjo Riobaldo, revela o Sertão primitivo, a 

humana capacidade poética original e originária. Os chefes sertanejos guiam os 

jagunços, seus servos que detêm o livre arbítrio, assim como os filhos de Deus.   

Provavelmente, o nome de Rosa o levou à tradição apocalíptica que tratou de tecer 

em sua poética. O Grande Sertão narra o Apocalipse jagunço, que consiste no fim da 

linguagem divino-heroica do Sertão antigo e a emergência da idade da razão de onde 

Riobaldo narra, resgatando o frescor da linguagem originária. Prova disso é que em 

entrevista a Günter Lorenz, Rosa situa como sertanejos Goethe, Balzac, Dostoievski e 

outros escritores dessa estirpe universal, sendo que nenhum deles nunca pisou no Sertão 

geográfico, de modo que se trata de um símbolo da capacidade poética humana, que nos 

constituiu e nos permitiu permanecer na face da terra. Os seus “livros [...] defendem o 

altíssimo primado da intuição, da revelação, da inspiração, sobre o bruxolear presunçoso 

da [...] megera cartesiana” (1980, p.58), como confessa em carta a Edoardo Bizarri. 

Como se processa este Apocalipse jagunço, que remete aOs sertões de Euclides 

da Cunha, um dos únicos poetas apocalípticos que Rosa se inspira que não se chama 

João? O bíblico se baseia em grande parte na ideia de julgamento e salvação e o ponto 

nodal do Grande Sertão é o julgamento do chefe civilizador Zé Bebelo, que consiste na 

tentativa de salvação do Sertão jagunço da modernização racionalista que equivale ao 

fim de sua poética linguagem primitiva. Northrop Frye destaca que “as religiões bíblicas 

têm uma moral muito vigorosa e são extremamente voluntaristas, colocando muita 

ênfase sobre a salvação, seja social, seja individual” (2004, p.135). No romance 

sertanejo, a salvação individual de Riobaldo equivale à social do Sertão. 

O julgamento civilizado de calibre é onde todos os bandos jagunços, todos os 

chefes e todas as linhas narrativas se reúnem. Ao ser capturado por Joca Ramiro – que 
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iria sacrificar o personagem civilizador, dando sequência à primitiva lei sertaneja –, Zé 

Bebelo pede julgamento, causando confusão em Joca, que acaba concedendo o arbítrio 

– o sistema de vingança racionalizado – causando a subversão da antiga ordem sertaneja 

do sacrifício ritual dos inimigos. No meu entendimento é aí que se começam a abrir os 

sete selos do livro da vida culminando no fim da travessia bárbara. 

Também Jesus foi julgado. Seu julgamento, com sua via-crúcis e crucificação, 

acaba se consumando em cosmofania teocríptica, termo que Eudoro de Souza cunhou 

para expressar o significado de mitologia. O julgamento de Jesus marca uma mudança 

de era, do auge do império romano, com poder absoluto de mando e comando para o 

mundo cristão, da boa-nova, em que o império acaba ruindo em apenas três séculos, 

atirando o mundo na Idade Média, a era das cruzadas, do romance de cavalaria, no qual 

Rosa, em parte, se inspira, como demonstram Antonio Candido e Cavalcanti Proença. 

A crucificação de Cristo é uma ocultação de um Deus que forma uma nova 

dimensão do mundo. Apesar de os romanos se considerarem civilizados, ela encarna o 

Apocalipse da barbárie do seu poder absoluto de mando e comando para o mundo da 

cura, da libertação pela divina palavra poética. Riobaldo quer justamente pelo dom 

curativo de sua palavra poética se salvar do poder demoníaco de mando e comando 

contraído no pacto fáustico que realizou nas Veredas Mortas para adquirir o recurso 

mágico necessário para realizar o ato de vingança familiar de Diadorim contra os Judas 

Hermógenes e Ricardão, o primeiro também pactário, de modo que só outro 

endemoniado pode atingi-lo. 

Toda a narrativa sertaneja se dá para Riobaldo tentar se salvar do pacto demoníaco 

que realizou. Nas palavras de Ronaldes de Melo e Souza (1978), a narração de Riobaldo 

é um diálogo cujo logos é um katharmós verbal, ou seja, seu monodiálogo visa à catarse 

ou libertação de seu pacto. É por isso que o narrador se esforça o tempo todo para 

convencer o seu interlocutor oculto, e simultaneamente o leitor, de que o seu pacto é 

inválido, ou simplesmente não se pode considerar que aconteceu e que, se foi realizado, 

o diabo não existe, não podendo cobrar sua alma em morte como Mefistófeles a Fausto. 

Ao narrar para se salvar do Demo, o Range-Rede revela o Sertão antigo, com seu 

pacto social, sua cultura, costumes e sua linguagem primitiva divina e heroica. O 

Apocalipse é traduzido para o inglês precisamente como revelação, inclusive pela Bíblia 

de King James, e se trata de uma interpretação de João sobre o sentido da Bíblia, como 
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observa Northrop Frye. Segundo ele: “descreve-se o conteúdo da Bíblia como 

revelação; parece haver uma sequência ou uma progressão dialética nela [...]. Vejo nesta 

revelação sete fases principais: criação, revolução ou êxodo, lei, sabedoria, profecia, 

evangelho e Apocalipse” (2004, p.136). Ao narrar o Sertão antigo, Riobaldo o revela 

para o seu interlocutor oculto e para o leitor resgatando sua linguagem e promovendo 

seu retorno cíclico. Este é o sentido apocalíptico fundamental desta narrativa. 

A revelação bíblica se dá pela abertura dos sete selos que lacram o livro da vida, 

sendo que os quatro primeiros são representados por cavalos, cada um de uma cor 

simbólica, cavalgados por seus cavaleiros. O primeiro é o do cavalo branco que se liga 

ao Anticristo: “observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. [...] Olhei, e 

diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe 

outorgada uma coroa; e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor, determinado a 

vencer” (2007, p.602). 

No Grande Sertão, o Anticristo seria Hermógenes, mas também pode ser Zé 

Bebelo ou o próprio narrador-protagonista. Uma dica é que Hermógenes é identificado 

ao leão, animal não oriundo do Sertão, sendo uma metáfora ou correlato estranho para 

ser usado pelo narrador sertanejo, podendo ser mais uma alusão bíblica, sobretudo à 

abertura dos selos, já que nos conta João de Patmos: “não chores, pois o Leão da tribo 

de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro” (2007, p.601). 

Deste modo, Hermógenes seria o responsável pela abertura dos selos, porém 

como há a citação da raiz de Davi e a filha de Joca, rei do Sertão, é Diadorim, também 

os dois podem ser os responsáveis pela abertura. Como Riobaldo assimila os traços de 

cada um dos seus chefes jagunços, formando as doze dimensões do Sertão, também ele 

pode ter aberto os selos. É Antonio Candido quem observa que “Riobaldo [...] encarna 

significativamente um pouco de cada predecessor” (2000, p.133), sendo, então, a síntese 

dos jagunços anteriores. 

O segundo é o cavalo vermelho, que vai tirar a paz da terra, causando as guerras: 

“quando Ele abriu o segundo selo, [...] então, partiu outra cavalgadura, um cavalo 

vermelho; e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que 

os homens matassem uns aos outros. E lhes foi entregue também a grande espada” 

(2007, p.602). A narrativa sertaneja se passa entre duas demandas épicas, que consistem 

em duas guerras apocalípticas. A primeira é a contenda civilizatória de Zé Bebelo contra 

2690



 

 
 

todos os outros seis chefes jagunços, liderados na margem direita, divina, por Joca 

Ramiro e na esquerda, diabólica, por Hermógenes e seu fiel escudeiro Ricardão. Além 

dos sete chefes sertanejos de Riobaldo existiram outros cinco, formando o doze da 

totalidade dos céus, acima citado. 

A outra demanda heroica é desencadeada pelo julgamento e gerada pela primeira, 

se tratando de um conflito de vingança familiar, de Riobaldo e Diadorim contra 

Hermógenes e Ricardão, os Judas, por terem atraiçoado Joca por conta de seu voto de 

Minerva a favor da vida de Bebelo, que acaba exilado em terra estranha como os 

hebreus no Egito e os judeus na Babilônia. Frank Kermode avalia que “o Apocalipse é 

sempre uma literatura de crise” (1997, p.414) e o Grande Sertão se passa justamente na 

crise sacrificial dos sete chefes jagunços ou sete anjos apocalípticos. Mais uma vez é 

Antonio Candido quem fala em “simbolismo sacrificial para compor o plano profundo 

do livro (2000, p.134). 

O terceiro é o cavalo preto, que aparece causando a fome: “quando o Cordeiro 

abriu o terceiro selo, [...], então, reparei e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro 

ostentava na mão uma balança. Então, ouvi o que parecia uma voz grave, [...] 

exclamando: ‘um quilo de trigo por dinheiro’”. Segundo os comentários da própria 

Bíblia King James: “o cavalo preto representa os períodos trágicos de extrema 

necessidade de alimentos que, normalmente, se seguem aos tempos de guerra e graves 

conflitos políticos” (2007, p.602). Características do inferno do Sucruiú, onde Riobaldo 

desce qual Orfeu, Odisseu ou Dante, para realizar seu pacto demoníaco, ganhando os 

poderes necessários para vencer o outro pactário, Hermógenes, a fim de realizar a 

contenda de vingança familiar, satisfazendo o amor de sua vida, Diadorim. 

O quarto é o cavalo amarelo que libera a peste: “quando Ele abriu o quarto selo, 

[...] olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se 

Morte [...]. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que 

matassem à espada, pela fome, por meio da pestilência” (2007, p.603). O que se 

coaduna com esta passagem sertaneja: “muitos estavam doentes, sangrando nas 

gengivas, e com manchas vermelhas no corpo, e danado doer nas pernas, inchadas” 

(2006, p.55), causando mais fome, guerra e mortes, constituindo o cenário após o pacto 

demoníaco. 
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Quando o discurso de Riobaldo se moderniza pós-pacto e ele ganha clareza de 

ideia fica claro que eles estão cercados pela peste, que na linguagem sertaneja se traduz 

por maleita: “urgente é se mandar portador, a lugar de farmácia, comprar adquirido 

remédio forte, que há, para se terminar com a maleita, em definitividade” (2006, p.426). 

O quinto e sexto selos têm a ver com perseguições e mortes, como as geradas por 

Riobaldo e Diadorim ao bando de Hermógenes e Ricardão, e vice-versa, formando os 

quatro cavaleiros do Apocalipse. O sétimo selo abre as sete trombetas e as sete taças 

resultando na Batalha Final no Armagedom, ou Monte Megido, e na salvação dos 

justos. Talvez seja por isso que narrador Range-Rede tenta o tempo todo convencer o 

interlocutor oculto e simultaneamente o leitor de que mesmo os seus atos mais 

duvidosos foram para fazer prevalecer a justiça no Sertão. 

No Grande Sertão podemos observar a existência dos quatro cavalos com suas 

respectivas cores apocalípticas montados por seus cavaleiros. A palavra “cavalo” possui 

263 aparições nessa narrativa e seus derivados 342. Como a estória não segue uma 

ordem cronológica, muitas passagens do ciclo apocalíptico em si se apresentam na 

primeira metade da obra. O cavalo de Joca Ramiro é branco, ligando-o ao lado divino 

ao mesmo tempo o situando com o cavalo que libera o Anticristo. Os cavalos vermelhos 

são os sangrados, um deles por Riobaldo por estar doente ou com peste: “os cavalos em 

sangue e espuma vermelha” (2006, p.341). 

Já o cavalo de Hermógenes é preto: “cavalo dele era escuro, era um alazão bom de 

pisar” (2006, p.118), ligando-o ao lado esquerdo e infernal do São Francisco, à guerra, 

fome e justiça. Diz o narrador: “o Hermógenes, que – valente e valentão – para demais 

até ao fim deste mundo e do juízo-final se danara, oco de alma” (2006, p.302). Esta é 

uma das poucas passagens narrativas, provavelmente a única, que se refere diretamente 

ao Apocalipse bíblico. Quando Zé Bebelo é aprisionado, é levado a julgamento em um 

cavalo preto, sendo condenado e retornando qual Cristo. O cavalo amarelo aparece na 

raça de ruços e baios, em geral amarelados em cor mel, o gateado que em geral é de um 

amarelo avermelhado, além desta passagem rumo à Batalha Final: “o Quipes entrando 

em boas roupas, montado em cavalo amarelo” (2006, p.486). 

Quando Riobaldo adquire poderes demoníacos e não tem mais medo ganha um 

cavalo do próprio senhor dos infernos, Seo Habão, uma das faces do Demo, e o nomeia 

Siruiz, sua obsessão musical quixotesca, sendo provavelmente malhado já que o 
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narrador diz que tem manchas e riscas, possivelmente branco e preto, entre Deus e 

Demo, no claro-escuro barroco. Segundo Antonio Candido, o cavalo Siruiz lembra “a 

família mágica dos corcéis encantados, que com as armas encantadas completam o 

equipamento do cavaleiro e permitem operar prodígios” (2000, p.133). Quando Zé 

Bebelo é julgado e vai para o exílio “tinha ido embora, para sempre, no cavalo de duas 

cores” (2006, p.283). 

Bernard McGinn ressalta que “muitos estudiosos modernos [...] consideram o 

Apocalipse de João uma apresentação cíclica de visões que representem a mesma 

mensagem básica de perseguição presente, destruição futura e recompensa dos justos” 

(1997, p.565). A fase final do Apocalipse sertanejo se passa na perseguição presente que 

gera a destruição futura de sua cultura e linguagem e Riobaldo é recompensado com 

duas das três fazendas de seu pai padrinho Selorico Mendes, que, não por acaso, tem em 

seu nome o selo, como observa Ana Maria Machado (2003), sendo ele rico de 

simbologia, como o bíblico. 

O Grande Sertão se situa em uma temporalidade cíclico-espiral, como deixa 

entrever a resposta de Guimarães Rosa ao seu tradutor italiano Edoardo Bizarri quando 

questionado sobre Giambattista Vico. Northrop Frye avalia assim o processo histórico 

viquiano: “há três idades num ciclo histórico: uma idade mítica, ou idade dos deuses; 

uma idade heroica, ou idade de uma aristocracia; e uma idade do povo, depois do qual 

sobrevém um ricorso ou retorno que recomeça o processo todo”. Simultaneamente, 

“cada idade dessas produz seu próprio tipo de langage, [...] poético, heroico ou nobre, e 

vulgar” (2004, p.28). 

Não só os selos do livro da vida são sete, como este número é recorrente em todo 

o livro derradeiro da Bíblia, sendo, com isso, não só número da criação e do Gênesis, 

como o da renovação. Se fosse definir a poética de Rosa seria propriamente a da 

renovação. No livro de João, o conteúdo do sétimo selo são as sete trombetas, que 

acarretam nas sete taças, além de haver as sete igrejas, sete anjos, sete estrelas, sete 

trovões, sete espíritos e muitos outros elementos aparecendo nesta quantidade. No 

Grande Sertão aparece recorrentemente o Setestrelo. 

Os sete reis bíblicos correspondem no Sertão aos sete chefes jagunços que 

lideraram Riobaldo. Bernard McGinn considera que o padrão do sete como número 

sagrado representa plenitude e conclusão. Segundo os comentários da Bíblia King 
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James, “mais de cinquenta vezes o número sete aparece em todo o livro, significando 

inteireza, perfeição” (2007, p.594). 

O número sete é o segundo mais importante da narrativa rosiana, o primeiro é o 

três que aparece já no título, em que o Grande Sertão é singular, ou o um, e as veredas 

o plural ou o dois, que somados dão três, e o um na frente do dois forma o doze, como 

são doze as tribos de Israel citadas no livro do profeta e são doze os apóstolos. O doze 

também é um número recorrente deste livro, sendo selados doze mil integrantes de cada 

uma das doze tribos de Israel. Há também os vinte e quatro anciãos que representariam 

justamente os doze patriarcas de Israel e os doze apóstolos. 

Todos estes processos são gerados pelo julgamento civilizado de calibre de Zé 

Bebelo que sofre uma espécie de sacrifício ritual, sumindo do Sertão bárbaro, 

produzindo a seguir uma espécie de parousia sertaneja, com a segunda volta desse Deus 

da terra para fazer justiça e derrotar o mal, leia-se Hermógenes e Ricardão. Ele passa o 

bastão a Riobaldo que se regozija de ter civilizado o Sertão ao manipular a Batalha 

Final com seus poderes demoníacos, de modo que não se sabe quem promoveu o 

Apocalipse, se foi Bebelo ao passar a chefia a Riobaldo, o protagonista com seus 

poderes mágicos ou Diadorim em sua morte mútua com Hermógenes. Sobre a morte, 

Riobaldo faz uma alusão bíblica sobre a renovação representada pelo batismo e sobre a 

cura: “riacho desses que os que vão morrer chamam de rio-Jordão” (2006, p.463). 
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CACERÍA INFERNAL Y MISE EN ABYME: SECULARIZACIÓN LITERARIA 

EN LA NOVELLA DE NASTAGIO 

 

Julia Berardozzi (I.S.P.J.V.G.) 1 

 

 
Resumen: El Decameron, sistematización de los postulados formales de la novella en un 

programa narrativo (PICONE, 1989), es a la vez testigo y actor de la descomposición de la 

forma mentis medieval. La reconceptualización de la noción de sujeto que ésta trajo aparejada 

está intimamente ligada al innovador status de auctor configurado por Boccaccio en la obra. Se 

hace presente, a su vez, en la octava novella de la Quinta jornada a través de una mise en abyme 

en el personaje de Nastagio. Contrastándola con sus fuentes, pertenecientes a la tradición pero 

reescritas en clave laica, emergerá su aporte fundamental para una modernización de la 

institución literaria y de los propósitos sociales que la literatura había sido llamada a cumplir. 

 

Palabras clave: Nastagio; mise en abyme; modernización; institución literaria. 

La problemática de gli originali 

Boccaccio narrador inaugura la IV Jornada del Decameron instando a sus 

detractores, que lo habrían acusado de falsedad en la materia narrada, a presentar “los 

originales” para demostrarlo. Como subraya Picone (1989), en aquel gesto innovador 

evidencia que la verdad buscada por su obra ya no será in factis –histórica- sino in 

verbis –retórica y artística-. Así, se distancia con ironía de la reguladora auctoritas 

medieval. Éste es, tal vez, el punto de mayor ruptura respecto de la configuración de 

verdad que emerge de las fuentes de la novella que analizaremos: tanto en el exemplum 

de Passavanti como en el canto XIII del Infierno, la verdad representada se pretendía 

universal, ahistórica, providencial e independiente de la experiencia humana. Y es, 

simultáneamente, una indicación de lectura dada por Boccaccio, narrador 

extradiegético2: la de jugar el juego de la intertextualidade. Recorreremos, entonces, ese 

camino sin perder de vista el alto grado de conciencia que el autor manifiesta en su tarea 

de reescritura. 

Repongamos primeramente algunos puntos por los que el lector del Decameron 

habrá pasado antes de llegar a la novella de Nastagio, situada aproximadamente en la 

mitad de la obra (jornada V, novella 8º). Las novelle de la V Jornada narran sobre 

                                                           
1 Contacto: julia.berardozzi@yahoo.com 
2 Reenviamos a la terminología de Picone (1989) quien discrimina en el Decameron los niveles narrativos 

extradiegético (Boccaccio narrador), intradiegético (el marco, del que participan los diez narradores), 

diegético (lo narrado en cada novella) y metadiegético (los ‘relatos dentro del relato’, es decir, 

enmarcados dentro de las novelle) 
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aquello que “ad alcuno amante dopo alcuni fieri o sventurati incidenti felicemente 

avvenisse” (Boccaccio, 2009:348). Ahora bien, es en virtud de una motivación 

intradiegética que Fiametta establece este tema. Obedece a una intención declarada por 

Filostrato, rey de la IV, al coronarla, a saber: que ésta escogiera un tema que supiera 

racconsolar a la compañía del dolor provocado por las narraciones de amor trágico 

oídas el día anterior. Estamos frente a una reproducción en escala de la declaración de 

poética del Proemio según la cual uno de los efectos de lectura del Decameron es 

brindar passamento di noia, ofreciendo a sus lectores (o, mejor dicho, a sus lectoras)  

alleggiamento, sostentamento y conforto. 

Por lo tanto, con la novella de Nastagio estaremos moviéndonos en el corazón de 

aquello que Tartaro (1997) llamó el nuevo horizonte existencial del proyecto 

decameroniano, el diletto. En tanto efecto de lectura, el diletto había sido condenado por 

la institución literaria medieval cuyo propósito social fue preponderantemente 

didascálico, en los términos del dogma cristiano (baste recordar, por ejemplo, los versos 

127-129 del Inf. V, en los que la lujuriosa Francesca alega [el diletto de] la lectura como 

causa de su “inocente” pecar). 

Como nota Picone, las novelle de la V Jornada se proponen como un antídoto, 

formando con la jornada que lo antecede un díptico terapéutico que es el punto de 

partida para alumbrar los sentidos implicados en Nastagio, ya que éstos -como sucede 

programáticamente en el Decameron- circulan por el total de los niveles narrativos, 

refugiándose en las microestructuras y habilitándonos a leer numerosas mise en abyme. 

Las microestructuras narrativas reflejan “l’immagine ricomposta dalla macrostruttura 

dell’opera, [e] vogliono in qualche modo offrire una chiave per la sua lettura e la sua 

interpretazione” (Picone, 1989:141). 

La última consideración de Picone que funciona como premisa del presente 

trabajo será la de entender el Decameron como una verdadera summa de los géneros 

marginales de la narrativa medieval. Proponiéndose la legitimación del género naciente 

para su entrada en el canon italiano –hasta ese momento, privativamente lírico-, 

Boccaccio debió recurrir a modelos prestigiosos para enaltecerlo, creando una línea de 

descendencia poligenética respecto de una tradición no canónica. El doble movimiento 

de abrazo y desprejuiciado distanciamiento de las fuentes en su labor de reescritura es el 

que lleva a Segre (1979) a caracterizar a Boccaccio como demiurgo del gioco di 
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strutture. Así, en la línea de análisis de este crítico italiano, la intertextualidad de la que 

participa el topos de la cacería trágica en la 8ª novella de la V Jornada excede la mera 

contaminatio, reclamando para la narrativa un nuevo status literario. Intentaremos 

demostrar que las operaciones literarias allí desarrolladas por Boccaccio empujan los 

límites históricos de la institución literaria medieval hacia nuevos territorios. Por esto, 

las innovaciones en las representaciones del Amor, Ingenio, Naturaleza y Fortuna del 

Decameron que no estudiaremos aquí3 son inescindibles de las representaciones de 

autor, sujeto y verdad que Boccaccio está redefiniendo, haciéndolas entrar en tensión 

con las configuraciones que la cosmovisión medieval había forjado. Su caracter díscolo 

puede ser inferido de los procedimientos desplegados en nuestra novella. 

Pasemos entonces a analizar el tratamiento de las dos fuentes escogidas para 

dilucidar en qué medida la novella de Nastagio configura de manera germinal aspectos 

de una institución literaria en proceso de modernización.  

 

El exemplum y el poema sacro: sus nuevos ropajes en Nastagio 

Ya Segre en “La novella di Nastagio: i due tempi della visione” (1979) había 

demostrado, a propósito del exemplum de Jacopo Passavanti, que su manipulación a 

manos de Boccaccio redunda en un vaciamiento de las concepciones medievales allí 

presentes. Dicha hipótesis es extensible a los intertextos de la Divina Commedia. 

Veamos en primer lugar la cita que,   

 a nivel diegético, recupera del canto XIV del Purgatorio a las familias protagonistas de 

la novella. En la terraza de los envidiosos, los Anastagi y los Traversari habían sido 

enumerados por Guido del Duca –ghibellino perteneciente a la familia de los Onesti- 

entre otros casos ejemplares de la noble y extinguida moral ravanesa. Es ocasión para 

que Dante autor informe que “e l’una gente e l’altra è diretata” (Pg XIV, v. 107) es 

decir, que ninguna de las dos familias habían dejado descendencia. La resolución de la 

novella -y, en particular, la disposición final de la Traversari de Boccaccio de unirse a 

Nastagio incluso antes de celebrar las nupcias- reabren las puertas para que dichas 

figuras sean nuevamente modeladas por la esfera literaria más allá de la rígida moral 

                                                           
3 Para un análisis detallado de las rupturas introducidas por Boccaccio en torno a los temas 

enumerados, véase Asor Rosa, “Decameron” en Letteratura Italiana. Le opere dalle origini al 

cinquecento, Torino, Einaudi Ed. 1992 
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medieval... o más acá de la verdad in factis recusada por el narrador extradiegético al 

inicio de la Jornada anterior.  

Pero sin duda es el XIII canto del Infierno el intertexto dantesco de mayor peso. 

Allí, la cacería trágica irrumpe en los versos 111-132, donde las almas de los 

derrochadores Lano da Siena y Iacopo da Sant'Andrea son perseguidas y desmembradas 

por “nere cagne / bramose e correnti” (Inf XIII, v.125). Es la primera vez en la literatura 

italiana que el pecado punido por este topos no pertenece a la jurisdicción de las penas 

de amor (novedad temática dantesca que, como veremos, Boccaccio descartará).  

Al valor que posee la cacería infernal en este canto se arriba, en realidad, 

procediendo por inferencias desde el canto XI del Infierno, donde Virgilio despliega la 

taxonomía de los pecados que organiza la arquitectura de los tres reinos (cf. Inf. XI, 

vv.40-45) y que no podremos ponderar aquí. Nos limitamos a notar la ausencia, en 

Boccaccio, de un sistema de clasificación de pecados que contenga, en su interior, la 

pena castigada por nuestro topos, índice que informa sobre la fracturación de la 

monolítica e integralista forma mentis medieval. Recordemos sumariamente que el 

Infierno XIII se ubica en el VII círculo, sede de los violentos, y que los mismos se 

subdivididen en tres recintos, dependiendo del objeto contra el cual ejercitaron dicho 

pecado. El subgrupo que nos ocupa, del 2º recinto, fueron en vida violentos contra su 

persona4 y su patrimonio: evidencia de la contigüidad entre los pecados del quitarse la 

propia vida, entendida como regalo divino, y la dilapidación de los propios bienes. La 

condición común de estos dos pecados diferentes es la disperatio en la que las almas del 

2º recinto habían estado sumidas en vida. Pronto veremos que el vínculo entre derroche 

y violencia contra la propia persona reaparecerá en Nastagio:  Boccaccio se ubicará, por 

un momento, del lado de la imitatio de la fuente prestigiosa para cruzar la línea de la 

aemulatio descartando la condición pecaminosa dantesca y estableciendo en su lugar 

una laica pena de amor como motivación del riesgo que Nastagio corre en la situación 

inicial de la novella.  

Ahora bien: con la disperatio dantesca estamos de frente al vicio que en la 

cosmovisión medieval se opone a la virtud de la speme y que ofrece una clave de lectura 

para analizar el grado de identificación entre Dante personaje y las almas perseguidas en 

                                                           
4 No los nombramos suicidas, pues la acuñación de este término no pertenece a las condiciones de 

producción medievales y emplearlo invisibilizaría las problemáticas de lectura derivadas de la disperatio 
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la cacería5. Este es otro punto que excede los límites del presente trabajo; nos 

contentamos con traer a colación las observaciones de Segre (1979) sobre una 

identificación equivalente entre Nastagio degli Onesti y el ‘cazador’ de la visión en la 

novella: nombrado con un patronímico (Guido degli Anagasti) y protagonista de un 

relato metadiegético cuyas premisas son idénticas a las de la historia de Nastagio. 

Estamos, entonces, frente a otra similitud con la fuente dantesca que apoya la imitatio 

boccacciana... y que acarrea –nuevamente- una disruptiva novedad respecto de aquella: 

en el Decameron la identificación entre narrador y personaje ‘cazado’ vehiculiza, 

además, una puesta en abismo que atraviesa tres niveles narrativos. En efecto, la 

observación de Segre para los niveles diegético y metadiegético (Nastagio ≈ Guido) es 

válida también para el extradiegético, ya que en el Proemio el mismo Boccaccio se 

había presentado a los lectores como un sobreviviente de la experiencia de amor no 

correspondido. A favor de extender la hipótesis de Segre al nivel extradiegético está 

también el rol fundamental asignado a los amigos: gracias a sus consejos, Boccaccio se 

habría salvado de las fatiche de amor sufridas y que habían amenazado, ¡también a él!, 

con la muerte-. Un verdadero espejo del rol que se les atribuye en la diégesis de nuestra 

novella, donde los amigos aconsejarán a Nastagio el retiro en el pinar posibilitando el 

escenario para la visión de la cacería.  

Al parecer, los puentes textuales que Boccaccio tiende aquí con la Divina 

Commedia son tales apenas en el plano de la superficie: ligan, sí, los personajes a un 

linaje literario canónico, retomando una fuente de la prestigiosa lírica que acompañe el 

exemplum del predicador Passavanti, pero deteniéndonos a observar su reescritura 

encontramos puntos de notable distanciamiento respecto de la cosmovisión dantesca. 

Inclusive la imprescindible valencia simbólica del bosque de los desesperados en el que 

se sitúa el topos en el XIII del Infierno desaparece en el pinar de Nastagio, representado 

en los términos de un verdadero locus amoenus: el retroceso de la analogía puede ser 

sumado a la lista de índices dados por Segre que informan del vaciamiento de las 

concepciones medievales efectuado por el Decameron. 

                                                           
5 Dos son los ejes sobre los que se articula esta identificación: por un lado, el hecho de que Dante 

personaje fuera elegido entre los demás mortales para realizar el viaje es motivado en virtud, justamente, 

del alto grado de speme que lo caracteriza. A su vez, lo anterior puede ser analizado a la luz de las 

similitudes entre el paisaje del Inf. XIII y la selva scura que abre el poema, verdadero correlato objetivo 

de la disperatio, analizado por Gabriele Muresu en “Il bosco dei disperati” en Il richiamo dell’antica 

strega. Roma, Bulzuni editore, 1997. 
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Examinemos, ahora, las bases sobre las que el crítico extrae la hipótesis anterior 

en su análisis de la otra fuente en cuestión, Il carbonaio di Niversa. A diferencia del 

canto, en el exemplum la pena ya no es infernal y eterna sino que el topos forma parte de 

una penitencia purgatorial, finita. La cacería trágica tiene por función el castigo de 

almas pertenecientes a la nobleza que -como ya adelantamos, respetará Boccaccio- 

toman la palabra para desarrollar un relato enmarcado (perteneciente, en la terminología 

de Picone, al nivel metadiegético). Segre lo concibe como una segunda fabula que 

posee autonomía de la primera –es decir, del nivel diegético- pues el accionar de los 

personajes de la novella marco –Nastagio, la Traversari, etc.- no puede influir sobre el 

desarrollo de la cacería.  

En Passavanti, la culpa de la mujer ‘cazada’ es doble: haber cedido al placer del 

amor adúltero y haber, por esto, asesinado a su marido.  

El Dios de Boccaccio, en cambio, castiga a la mujer menos por su responsabilidad en el 

suicidio del enamorado Guido y más por su falta de remordimiento. El caracter de la 

culpa se sitúa en las antípodas de la condenada por Passavanti: culpable, en Nastagio, 

puede ser la mujer que no ama. Sin embargo, en la novella marco el desenlace cambia 

de rumbo gracias a aquel simple pero decisivo procedimiento en el que se detiene Segre. 

Al Conde de Niversa, en Passavanti, el significado de la visión le había sido revelado 

por el alma del caballero a posteriori, en un segundo tiempo de la visión, anclando así 

la verdad monovalente que los lectores debían extraer del exemplum. En cambio, 

Nastagio recibe de Guido el significado de la visión en un primer tiempo. Esta 

anticipación posibilita la gran innovación que Boccaccio operará con nuestro topos: el 

dato de que el episodio de la cacería se repite todos los viernes en aquel mismo lugar 

posibilita al protagonista un usufructo de la misma. De este modo, la segunda fabula es 

transformada en espectáculo: sobre la base de la previsión y el cálculo (humanos) que 

caracterizarán más tarde a la racionalización moderna, Nastagio obtendrá beneficio de 

un dato divino. Como explica Segre (1979), el núcleo de la función ejemplar de la 

visión cambia significativamente: deja lugar a la elección del sujeto, ya que su valor es 

la de mostrarle a la Traversari una de las alternativas posibles entre las que elegirá 

racionalmente. Lo trascendente pasa a ser un dato susceptible de ser modificado por la 

experiencia humana: gracias a las operaciones autoriales de montaje realizadas por 
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Nastagio, la visión se convierte en material artístico. Nastagio, segundo emisario 

inmanente de la visión/mensaje, desplaza al emisario ‘original’, Dios. 

La utilización de la visión por parte de este Nastagio demiurgo se constituye como 

mise en abyme de las operaciones realizadas por Boccaccio autor con los géneros 

menores de la narrativa medieval. La segunda fabula, luego del montaje orquestado por 

Nastagio, transforma su valor: en su instrumentalización para lograr una situación final 

beneficiosa -que es la inversión exacta de la desventajosa premisa de partida-, también 

ella reclama un nuevo status literario.  

 

Nastagio, una novella di motto 

Si, en virtud de su instrumentalización, la visión de la cacería es equivalente a la 

inserción de un relato enmarcado, sería válido considerarla una narración no verbal de 

Nastagio devenido autor. Tendrían que ser válidas, entonces, las consideraciones de la 

crítica que dan cuenta de los nuevos usos sociales exigidos a la palabra en el 

Decameron. Así, la noción de motto, entendida por Asor Rosa como “forma più incisiva 

ed elementare della parola” (ROSA, 1992:80), adquiere una relevancia cardinal. De 

hecho, el montaje de Nastagio en el pinar tiene por función una de las dos atribuídas al 

motto la definición intradiegética dada por Elissa al final de la V Jornada: la de evitarle 

un daño al protagonista. 

Es posible dar incluso un paso más en esta dirección y considerar nuestra novella 

como una del género novelle di motto. Permítasenos una paráfrasis de la secuencia 

narrativa que las caracteriza, según Asor Rosa (1992): en la situación inicial el 

protagonista se encuentra en peligro o tiene motivos para temer por sí o por su fortuna; 

con una battuta, de mortificado pasa a ser mortificador y devela una situación que el 

interlocutor obtusamente no había tenido en consideración. Sigue la mortificación de su 

contrincante y puede haber resarcimiento del daño sufrido por el protagonista. Como se 

ve, la adecuación de la estructura de nuestra novella es total. Tal vez se deba a que “il 

motto rappresenta il nucleo molecolare (...) presente embrionalmente quasi ovunque. La 

novella di motto è in nuce il tipo della novella boccacciana” (Rosa, 1992:83). La 

secularización que Nastagio lleva adelante con la visión de la cacería se presenta como 

un caso de la amplia fenomenología del motto, conformación del universo boccacciano.   
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Secularización de la cacería trágica: corrimiento de límites de la Institución 

literaria medieval 

El concepto de institución literaria6 se basa en la premisa de concebir la 

Modernidad en tanto escisión de la praxis humana en esferas autónomas, que 

encuentran su validez en criterios específicos. Aquí nos han interesado los límites que la 

institución literaria, en tanto perteneciente a la esfera artística, trazó con aquellas que 

construyen conocimiento según un criterio de verdad (la científica) y aquella que se 

valida en el principio de la fe (la esfera religiosa). Reformulando estos límites a través 

de los procedimientos estudiados, Boccaccio y su figura abismada, Nastagio, abren 

nuevos horizontes literarios. Aquello que Picone (1989) anotó como la transformación 

fundamental que opera del Decameron, saliendo de las figuras del predicador, 

compilator o scriba dei netamente medievales para erguir al auctor-fabulator moderno 

no es otra cosa que una traducción del cambio histórico en sus propias condiciones de 

producción. También aquí Nastagio es figura de la nueva conciencia literaria del 

narrador extradiegético: a pesar de ser un personaje noble, desarrolla el naciente 

paradigma de acción humana. Como explica Le Goff (1969), su modelo será el 

mercader, de cuya praxis es posible inferir una concepción cada vez más laica de 

inteligencia. En este punto es pertinente recordar que la lógica del beneficio que regirá 

tanto al mercader como a Nastagio se había perfilado antes entre los fundamentos del 

nuevo género: recordemos que ya el anónimo Novellino se había propuesto buscar el 

máximo de eficacia narrativa con un mínimo de palabras... acaso como lo hace 

Nastagio, con su narración no verbal de la cacería trágica. 

Con la disolución de los propósitos sociales de edificación moral a los que había 

servido la institución literaria medieval, el topos se emancipa también de la función 

subordinada que había desempeñado de demostración de la tesis contenida en el tratado 

que lo englobaba (Passavanti) o de reconducción a la dritta via dantesca. 

Si efectivamente el exemplum fue no solo un género literário sino un verdadero método 

cognitivo medieval (Battaglia, 1965), el operar de Nastagio sobre nuestro topos es 

síntoma del retroceso histórico de toda una cosmovisión. Desde otro ángulo analítico, 

                                                           
6 Retomamos esta noción de Peter Bürguer tal y como es definida en “Literary Institution and 

Modernization”, a saber: como un conjunto de prácticas cuyos rasgos distintivos son servir a propósitos 

sociales, desarrollar un código estético que delimita el estatuto de lo literario y, por reclamar validez 

ilimitada, postular normativa literaria. 
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eso mismo destacan las observaciones de Asor Rosa (1992) cuando señalan la 

inescindibilidad entre la ecléctica absorción de los ideales de la clase dominante saliente 

que estaba realizando, en la serie de la Historia, la clase mercantil y los escenarios del 

Decameron en los que la nueva inestabilidad del mundo humano (producto de la caída 

de los principios reguladores trascendentes a los que había estado subordinado) es 

representada como el campo de luchas no definidas previamente en el que los 

personajes batallan. 

A la línea de Asor Rosa podemos agregar, por un lado, la idéntica absorción de 

procedimientos que pone en acto Nastagio director del montaje. Por otro lado, la lucha 

equivalente que la novella estaba librando, como consecuencia de su búsqueda por la 

inserción en el canon, dentro de la institución literaria, arena del duelo entre la 

legitimadora imitatio y la renovadora aemulatio. 

También en lo que respecta a la circulación y consumo el Decameron es punta de 

lanza de la modernización literaria. Ciertamente, la construcción de un lector ideal 

femenino es, por un lado, adhesión a la tradición canónica italiana de restringir el 

público lector (cf. por ejemplo los destinatarios de cor gentil del Dolce Stil Novo). Pero 

es, simultáneamente, innovación: por la marca de género elegida –que no debe ser leída 

literalmente, sino como conciencia de la ampliación del público lector- y por el valor 

que adquiere en la economía de la obra la justificación de esta decisión: las mujeres son, 

entre el total de los destinatarios, las más necesitadas del utile consiglio que la obra 

brinda. De idéntica manera, el público al que va destinado el montaje de Nastagio 

termina por ser no sólo su amada Traversari sino, por extensión del efecto traumático de 

la visión, todas las mujeres ravenates. Servir a estos nuevos propósitos sociales no podía 

sino acarrear la pregunta por los nuevos criterios de validez para la legitimación de las 

obras literarias. Como lo demuestra el accionar de Nastagio, en la intención de volver 

canónica la novella, el Decameron funda nuevos límites para la afirmación de los 

códigos estéticos, abriendo camino a la separación de las esferas literaria y religiosa. Es 

precisamente de este modo que la institución literaria determina, según Bürger (1992), 

el status de lo literario: en virtud de su caracter normativo, el corrimiento de sus límites 

es, por lo tanto, esencialmente político.  
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HADEWIJCH DE AMBERES E ADÉLIA PRADO: DIÁLOGOS POSSÍVEIS NA 

MÍSTICA MEDIEVAL E CONTEMPORÂNEA 

 
Paloma do Nascimento Oliveira (UFPB)1 

 
Resumo: Da Idade Média ao contemporâneo, a mística do amor percorreu um trajeto de certo 

esquecimento, ou até marginalização na academia; por isto, a proposta deste trabalho é refletir 

sobre as contribuições que as poetisas deixam acerca da temática, fruto da pesquisa que vem sendo 

desenvolvida para a construção da tese de doutorado intitulada “Amor e mística em Hadewijch 

de Amberes e Adélia Prado: aproximações e distanciamentos” e orientada pela professora Luciana 

Eleonora de F. Calado Deplagne (PPGL/UFPB). Para tanto, alguns autores da área foram 

utilizados para embasar a construção do texto, contamos com os estudos de Cirlot & Garí (1999), 

Épiney-Burgard & Brunn (2007), Teixeira (2014), Duby (1990), entre outros. 

 
Palavras-chave: Poesia; Mística; Mulher. 

 

Considerações Iniciais 

Imaginemos que há mais de 800 anos uma mulher, na província de Brabante (atual 

Bélgica), chamada Hadewijch de Amberes, passava por experiências místicas em que era 

amante de Deus. No século XIII, seria impossível para a Igreja aceitar esse tipo de contato 

com o Senhor, principalmente se não havia intermédio eclesial. Não se sabe bem o porquê 

(talvez amigos influentes), mas Hadewijch não passou pelo processo inquisitório, como 

tantas outras místicas contemporâneas a ela e seus escritos foram encontrados no século 

XIX, intactos. São cartas, visões e poemas que legitimam seu diálogo com Cristo e 

ressaltam a ousadia de se sentir íntima de um Ser tão superior à sua condição de mulher 

na Idade Média.  

Num salto para o século XX, nasce uma menina em Divinópolis, Minas Gerais, que 

só se sentiria confortável em dialogar com Deus através da escrita aos 40 anos: Adélia, 

filha católica, mãe dedicada e fundadora de novas linhagens nos presenteia com poemas 

dialogais com o Divino. Apesar de um largo espaço de tempo essas duas mulheres trazem 

em seus versos a experiência do contato com Outro, cada uma com sua linguagem, seu 

modo de descrever a atuação de do Sagrado em suas vidas, especialmente em seus corpos 

e suas almas. De um lado temos a experiência de uma beguina: uma religiosa autônoma 

que participava de uma comunidade em que o Divino podia ser acessado de forma livre 

e direta, sem a intercessão da Igreja; Ele podia ser sentido dentro de cada uma, sendo 

                                                           
1 Graduada em Letras (UFCG), Direito (UEPB), Mestre em Literatura (UFPB), Doutoranda em literatura 

comparada (UFPB). Contato: palomaoliveira03@gmail.com. 
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desnecessária a ida ao Templo Sagrado. Do outro uma religiosa que escolheu formar 

família e inserir Deus e a religiosidade no seu dia a dia, na sua cozinha, na sua cama, nos 

seus textos: Adélia Prado não abandonou os ritos e dogmas propostos pela Igreja, mas 

igualmente a Hadewijch de Amberes, se deleita em suas experiências compartilhadas 

apenas entre ela e Ele. Assim, nas linhas que seguem, veremos um pouco de cada uma e 

como elas lidam com a relação entre Deus e o amor. 

 

Em que caminhos se enveredou Hadewijch de Amberes e Adélia Prado? 

Mais ou menos na metade século XIII, uma Hadewijch de Amberes escrevia em 

neerlandês-médio, língua que se falava na zona de Brabante, atual Bélgica. Seu nome era 

muito comum na região Flandres e como não havia um sobrenome nos escritos 

encontrados, atribuíram ao nome o seu lugar de origem devido a um de seus manuscritos 

que traz as seguintes palavras: “Bem-aventurada Hadewijch de Amberes”. Seus dados 

biográficos são muito escassos e o que se pôde saber até hoje é proveniente de sua 

contribuição literária, que se dá através de cartas e fragmentos poéticos em que Deus e o 

Amor são a temática central. Já que documentos oficiais inexistiam sobre a vida da beata, 

Pablo María Bernardo diz que ela nasceu, “com toda probabilidade, pelos fins do século 

XII, que foi o verdadeiro renascimento depois dos tempos bárbaros e das invasões 

normandas” (1989, p. 14). 

Sua vida íntima chega a ser uma incógnita, pois, como vivia entre as beguinas, não 

estava em um meio monástico e não se tem registros precisos. O que se percebe é que ela 

poderia ser de família abastada, pois naquela época as mulheres só tinham acesso à 

erudição se estivessem em posição social privilegiada. De acordo com Cirlot & Garí, ela 

é “la mujer que inaugura la literatura neerlandesa en Brabante y, en gran parte, la 

literatura religiosa europea en lengua vulgar” (1999, p. 78). Nas palavras de Tabuyo 

(1999), ela é considerada a primeira grande escritora em língua flamenca; mulher de 

cultura considerada assombrosa, tanto do ponto de vista teológico como profano, sua obra 

tem refletida a influência da poesia cortês, que dá à sua linguagem uma aura de encanto. 

Além disto, tinha domínio sobre o neerlandês, latim e francês. 

 

Sabía latín, conocia las reglas de prosodia, la retórica y el arte 

epistolar. El uso de numerosas palabras francesas se remonta sin duda 

a su conocimiento de la poesía de los trovadores del norte de Francia. 
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Desde el punto de vista religioso, da prueba de sus conocimientos 

bíblicos, litúrgicos y teológicos. (ÉPINEY-BURGARD & BRUNN, 

2007, p. 156). 

 

As autoras supracitadas ainda destacam que Hadewijch sabia manejar o verso, que 

às vezes era largo, às vezes era curto, com a intenção de traduzir a intensidade, a emoção 

e todo o drama existencial da relação que tinha consigo mesma e com Deus. Segundo as 

medievalistas, o amor é cantado diante da sua polivalência; sempre feminino, ele é 

apresentado como uma pessoa e personificado na dama, na rainha, na mestra e ao tema 

do amor se unem imagens da vida cavalheiresca: a aventura, a cavalgada, a caçada em 

que o amor persegue e se deixa perseguir. Ela fazia parte do grupo que congregava da 

liberdade e se opunha ao sistema do alto clero da Baixa Idade Média. Junto a outras 

beguinas, estas mulheres responsáveis pelo relevante protagonismo feminino na 

sociedade, Hadewijch se dedicava aos pobres e doentes, mas lembrando que sempre 

distanciadas do controle da Igreja.  

Seu desejo era de exercitar sua experiência com Deus distante dos mosteiros e 

congregações religiosas, já que seu grupo tinha uma prática distinta de outros grupos 

religiosos. Além da atuação caridosa, muitas beguinas, como já vimos no capítulo 

anterior, contribuíram para a produção de conhecimento, atuando ativamente no campo 

das letras e Hadewijch é uma das que mais se destaca nessas produções. Ela viveu numa 

“época de dudas e independencia, de intensa vida espiritual, pero también intelectual, no 

separadas todavía” (TABUYO, 1999, p. 16). De acordo com Tabuyo, na Baixa Idade 

Média se invoca a Bíblia a Platão, a Virgílio e a Horácio, e os monastérios são um foco 

de irradiação cultural em que as mulheres brilham com luz própria, com palavra e 

autoridade. 

Os anos de produção desta beguina ficam entre 1220 e 1244 e ela deixou registradas 

Visões, Cartas e Poemas que estavam perdidos entre velhos arquivos até o século XIX, 

quando dois medievalistas, em 1838, chamados Mone e Snellaerte, resgataram do 

esquecimento. Em 1897, Maeterlinck escreve um artigo sobre a mística flamenca em que 

cita a escritora. Anos mais tarde, no início do século XX, Joseph Van Mierlo faz uma 

edição crítica de sua obra.  

 Quanto aos poemas há uma separação entre poemas estróficos e poemas de rima 

mista. De acordo com as autoras supracitadas há 45 nesta primeira série de estróficos 
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(sendo 16 deles de atribuição segura à autoria dela) e 13 de rima mista. Entretanto, na 

edição de poemas de Tabuyo (1999) só há 33 poemas no total; divididos entre Poemas de 

Hadewijch – em número de 20 – e Outros Poemas – 13. Este segundo título dá-se por 

haver a possibilidade de existência de outra Hadewijch, a II. A desconfiança da autoria é 

colocada pela data dos poemas que seria um pouco mais tarde que a expectativa de vida 

da beguina, fins do século XIII. O que confunde a maioria dos estudiosos é que “origen, 

medio y tradición son los mismos de Hadewijch. Por estilo, vocabulario y desarrollo 

temático se inscriben plenamente en la mística de la esencia” (TABUYO, 1999, p. 29). 

 Estes ‘Outros poemas’ são a imprecisão que os medievalistas ainda não 

conseguiram sanar. O fato é que não fossem as datas, talvez a incerteza fosse quase nula. 

Nessa série de uma possível Hadewijch II, há um compartilhamento da mesma 

experiência interior que encontramos na reunião de 20 poemas feita por Tabuyo. O que 

os diferenciam de alguma maneira é que Hadewijch II tem um estilo “más abstracto y 

metafísico que el de Hadewijch” (TABUYO, 1999, p. 29), mas nada que as distancie 

significativamente. Por esta incerteza e pela falta de elementos conclusivos para que se 

comprove se houve ou não outra Hadewijch, serão considerados todos os poemas como 

de sua autoria e levados em conta no decorrer das análises por acreditar que, neste caso, 

conteúdo seja mais relevante que autoria. 

Sua poesia funde amor e divino e deixa marcas de uma visão distinta da então 

praticada pela Igreja: cuja figura da divindade se encontrava num nível tão superior que 

apenas os clérigos seriam capazes de transmitir-lhe a comunicação humana. Hadewijch 

abandona esse intermédio e, no poema II, traz um eu lírico feminino amante do Senhor 

que conversa intimamente com seu Amado: “¡No tengo otra cosa, Amor, de la que pueda 

vivir!/ Sed mío por completo!”.  

 Ela se introduz nessa refinada forma de amor que surge na Idade Média como um 

ideal de vida superior. Segundo Nunes Jr., Hadewijch de Amberes foi uma das místicas 

que expressou as mais intensas ânsias dirigidas a Deus, como vemos no poema VIII: 

“¿Qué queda, Amor, de aquel inmenso ardor?”. Sob a influência dessa corrente ela foi 

capaz de se expressar de modo apaixonado em relação a Deus e lançou mão do amor 

místico. Ainda segundo o autor, ela, tais quais as beguinas, desejava registrar suas 

vivências íntimas, apresentando o testemunho “como transbordamento da experiência” 

(NUNES, 2015, p. 39). 
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 Essa forma de ver Deus como Amor é oriunda da lírica cortês. O substantivo 

próprio o distancia do metafísico e o aproxima da humanização, com Amor, o eu lírico 

conversa, apela, sofre e idealiza-o. Há nos seus versos os dizeres de uma trovadora que 

canta todo o seu amor e dedicação, algo que se aproxima do romantismo cavalheiresco. 

A declaração desmedida para seu Amante traz alguns pontos temáticos que se sobressaem 

em toda poesia. Destacamos alguns que iremos ressaltar nas próximas linhas: a relação 

erótica/corporal, um Amor que atemoriza/maltrata e pede entrega e um Amor que 

recompensa essa entrega. Esses tópicos entram em consonância com o que Almeida 

(2001, p. 112) alega: “A poesia das místicas visionárias era construída com os mesmos 

elementos da canção dos trovadores: desejo pelo amado, ansiedade, depreciação de tudo 

que não seja o bem anelado, submissão ao amante, que neste caso era Cristo”. Do ponto 

de vista erótico não há uma referência direta à consumação sexual, mas há uma 

considerável quantidade elementos que direcionam a poesia ao campo semântico do 

desejo, do fogo, do amor passional, a exemplo desse trecho do poema IX:  

 

¿En que dicha estuvo 

aquella que Amor encadena 

cuando quiere gozar libremente 

y libre correr en su inmensidad? 

 

A mulher que ama pergunta: Que felicidade é aquela em que Amor prende/acorrenta 

quando quer gozar livremente e livre correr em sua imensidão? O caráter erótico se 

apresenta em gozo, liberdade e felicidade e mostra que mesmo com a perspectiva de 

alcance de elementos que darão prazer, o Amor prende e acorrenta o sentimento e a 

amante. A trovadora canta uma entrega, declara o seu não pertencimento e, em alguns 

momentos, tem um discurso semelhante ao de Marguerite Porete quando da aniquilação 

de si, da alma, para alcançar a plenitude junto ao seu Amado. Assim como vemos no 

poema VIII: 

 

Al noble Amor 

me he dado por completo: 

pierda o gane, 

todo es suyo en cualquier caso. 
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Uma das características da poesia de Hadewijch é essa entrega total, não há espaço 

para parcialidade. O intenso sofrimento e a confiança no Amado transbordam no 

arrebatamento de si. Há uma confissão do seu desejo que transgride o lugar da mulher 

religiosa à época. Quanto a isso, Cirlot & Garí afirmam que “la lírica cortés, cuyos 

secretos ella aprendió en la infancia, ofrecía a la beguina la posibilidad de hablar de sí, 

de exteriorizar un yo, una existencia personal y una experiencia que la atemorizaba” 

(1999, p. 88).  

 Falar de desejo, de entrega e sensações corpóreas de fato era uma experiência de 

temor, sobretudo, porque muitas que subverteram a ordem e se aventuraram na ousadia 

foram queimadas pela Santa Inquisição. Não obstante, parece que Hadewijch não temia 

essa repressão e declarava em seus escritos o fogo e a paixão que a envolvia com o 

Amado, como se vê nestes versos do poema IX: 

 

Al principio Amor se complace en colmarnos: 

cuando el primer día se apoderó de mí, 

¡ah! toda suya, cómo me reí de todo. 

 

Fica bastante claro que a intimidade é algo natural nesse eu lírico: ser toda dele é 

um presente para si mesmo, causa risos e prazer simultâneos. O Amor/Amado se apodera 

da amante, se compraz em colmarse (satisfazer) com ela. Há um campo semântico muito 

ligado ao erótico, ao prazer: colmar, complacer, apoderarse, ser suya. A serva é 

arrebatada e se sente livre dentro desta relação para descrever seu prazer; ri, porque o 

Amor permite esse gozo.  

O mesmo Amor que inspira vontades corpóreas é o que decreta à sua serva a 

entrega, assim como é capaz de maltratar e atemorizá-la. No poema IX, o eu lírico deixa 

clara essa exigência, “Amor viene y nos consuela, se va y nos aterra;/ Así es nuestra 

dolorosa aventura”; assim como também consente a entrega e a faz com consciência: 

“pues toda al Amor me entregué./ Pero he sufrido también toda la pena.”. Da dor que 

provém o ato de dar-se, surge uma amante que se anula em nome do Outro: 

 

¡Ah! No tengo de qué vivir: 

¡tú bien lo sabes, Amor! 

Nada mío conservé, 

Dame, pues, de lo que es tuyo. 
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No poema IV, cujos versos acima foram retirados, a serva admite que não tem do 

que viver, sua alma está consumida pelo Amor e nada restou. Foi uma escolha da amante 

que pode ser lida também sob a perspectiva de Vauchez em relação às formas de vida 

espirituais dos séculos XII e XIII: a escolha da pobreza “indicava um desejo de 

aproximar-se dos marginalizados do progresso e dos excluídos da sociedade: nômades, 

prostitutas, leprosos, etc. Era um protesto contra o luxo dos poderosos e principalmente 

da hierarquia eclesiástica” (1995, p. 95). Nos versos, o eu lírico suplica que diante desta 

doação (material e espiritual) ele também se entregue; algo que deixa muito clara a 

influência do fin amour, cujo amante implora à amada por sua rendição. 

 A entrega, como no amor cortês, é muito mais da amante do que do Amado e este 

silêncio do Outro, em certa medida, causa medo e maltrata àquela que se doa, como 

vemos no poema IV: 

 

¡me traiciona con descaro! 

Faltan a mi corazón palabras 

para expresar su desdicha. 

La agonía no es tan dura 

como el hambre del amor. 

 

A dor e o sofrimento são parte da jornada que o eu lírico tem que percorrer para 

atingir o Amor. Apesar de uma aceitação declarada, a amante passa por uma infelicidade 

que a agoniza; mas, adverte que sua fome de amor é maior que suas privações oriundas 

da rejeição do Amado. Ela crê fielmente que esse Amor a completará, mas reconhece, a 

exemplo dos versos do poema III, que para estar ao lado Dele o sofrimento é uma 

prerrogativa: 

 

Aquel a quien Amor 

toca en el fondo del alma 

conocerá muchas horas sin nombre [de desolación]. 

 

Horas de desolação, calafrios, tremores, insônia, febre, muitas místicas 

experenciaram esses sintomas em nome do amor que dedicaram a Deus. E se lermos os 

escritos que elas nos deixaram, como herança desses momentos místicos, constataremos 

que eram momentos recompensadores, como descreve Hadewijch no poema V: 
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Qué dulce es la buena nueva, 

por más que traiga 

dolores y sufrimientos nuevos. 

 

 Uma consciência muito equilibrada, de que para atingir o ápice da união com 

Amor é necessária a dor, é colocada nos versos do poema supracitado:  

 

El abismo en que me hundo 

es más profundo que el mar, 

y sus sismas, aún más hondas, 

renuevan mi herida. 

 

Vejam que a ferida é renovada, mas não do ponto de vista negativo. A ferida, 

naquele verso é fruto do processo de entrega ao Amado, faz parte do crescimento pessoal 

da amante. No poema VIII, há um lamento que ao mesmo tempo é entendimento desse 

processo: “cuán duro/ ¡ay, cuánto!/ Es esperar su consuelo”. Esse consolo que demora, 

que fere na espera, em algum momento virá. Assim, surge como em meio aos versos: o 

Amor que recompensa.  

 

pues Amor nos pagará 

con alta y nueva dignidad. 

Amor nos elevará 

al más alto consejo del Amor, 

donde se encuentra la novedad en plenitud 

y en alta fruición renovada. 

  

O retorno do Amor vem, no poema V, através princípios que elevam a alma: a 

dignidade e a plenitude. À dignidade, que porventura pode ter perdido as forças durante 

a jornada, lhe é dada nova roupagem: é alta, no sentido de sublime e superior; é nova, 

pois foi dada pelo Amor. 

 A serva, a mesma oriunda da relação de vassalagem amorosa tal qual nas cantigas 

trovadorescas, agradecida, reconhece que seus esforços diante de Deus não são vãos. No 

poema VIII, há um agradecimento por sentir que o Amado poderá levar-lhe ao melhor 

lugar: “Si el Amado/ me conduce a su victoria, /le daré gracias por siempre”. Trabalhando 

com a fé de que esse retorno é algo palpável, a amada não desiste em nenhum momento, 

mesmo sob influência da dor, pois para ela “Del mismo Amor recibirá/ la fuerza que le 

falta” (poema IV). 

2715



 

 
 

 Conhecendo alguns trechos da poesia de Hadewijch, veremos nas linhas que 

seguem um pouco do ponto de vista de Adélia Prado sob a mesma temática. No clima de 

adoração e reflexão sobre o divino, Adélia Prado se insurge numa nova forma de falar 

de/com Deus e traz nos seus escritos as marcas uma aliança que perduraria por todos os 

seus livros. Este modo de escrever/falar com Deus, sem amarras, sem pudor, é fruto da 

vivência espiritual que a mineira acumula em seus 81 anos de vida. A cidadã de 

Divinópolis é o que se pode chamar de mística de nosso tempo, ela desvela os mistérios 

de Deus e do desejo tão humano e tão divino. De acordo com Maçaneiro, o misticismo é 

praticado de forma muito natural, há uma vivência do lugar comum: 

 

[...] a experiência dos místicos é um fenômeno pé-no-chão: 

redimensiona e torna mais exigente seu próprio cotidiano. A oração, 

vida, a justiça, a missão e a própria personalidade – tudo é assumido 

como autenticamente humano. O místico vive no coração do mundo e 

de seu tempo, porque nele pulsa o coração de Deus, do Deus da história. 

(MAÇANEIRO, 1995, p. 62) 
 

 Nos oito livros de poesia lançados por Adélia Prado não há um que dispense a 

ligação com o religioso. Se o leitor folear apenas as epígrafes de suas obras, perceberá 

que esta relação com a religião é, de fato, muito forte. Não há como negar que a presença 

de elementos religiosos, sobretudo do contexto católico, é uma das marcas desta escritora 

que empresta ao eu lírico todos os contrastes de uma humana dividida entre o profano e 

o sagrado, entre a certeza de suas crenças e a dúvida de seus atos. 

É no catolicismo que Adélia Prado vive sua crença. Como ela afirma a religiosidade 

é fonte para registrar a vivência com Deus, é dela que nasce a experiência de vida e parte 

da sua obra. O catolicismo estará, de fato, presente com seus elementos enquanto 

influência no texto dela; é pela imersão nele que nascem poemas que resgatam ritos, 

dogmas e simbologia próprios da doutrina. Em muitos versos encontramos a presença de 

instrumentos ritualísticos da Igreja como a hóstia, o confessionário, o cálice, o cordeiro; 

assim como hinos entoados, citações e passagens bíblicas e os mais variados termos para 

designar Deus e fé que entranha a alma do eu lírico. Deus e fé que entram de maneira 

arrebatadora na sua vida e que não representarão um símbolo de opressão, mas adquirirá 

significados de dúvidas momentâneas, afirmação pessoal e fortalecimento da crença, 

assim como revelará uma forma única de expressão religiosa cristã na poesia. É sob essa 

perspectiva que Coelho (1993) explica que Deus é visto como alguém que se deve amar 
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mais do que temer, pois ele não é mais a representação da ira e do flagelo, daquele 

condenou a humanidade aos tabus castradores, mas um Pai que sabe das fragilidades e 

contrários de que a vida humana padece. 

No poema “Canto eucarístico”, por exemplo, o eu lírico se vê em pecado na fila da 

comunhão, ápice da celebração do cordeiro imolado para os católicos: “Olha, filha, aquela 

mulher que vai ali/ não é digna de nosso cumprimento” (PRADO, 1978, p. 73). Esta 

mulher, conta o eu lírico, foi responsável pelo sofrimento de uma vida conjugal, cujo 

marido lhe foi infiel, mas o ódio lançado não é sobre ele. A mulher na fila é seu algoz e 

em meio ao sacramento em que Cristo entrará em seu corpo: “O perdão tinhas espasmos 

de cobra malferida/ e não queria perdoar,/ era proparoxítono, um perdão grifado,/ que se 

avisava perdão” (PRADO, 1978, p. 73). O perdão que Deus lhe dava no ato penitencial –

“Senhor eu não sou digno/ que neste peito entreis,/ mas vós, ó Deus benigno,/ as faltas 

suprireis” (PRADO, 1978, p. 73) –,  antes de entrar em seu corpo e sua alma, agora era 

refletido, era longo e quase impossível, por isto, grifado. Ambas cantam na fila da 

comunhão e ela deixa muito clara sua humanidade e sua fraqueza no momento em que se 

faz necessário ser divina. 

A poetisa que diz, em um livro em que a temática religiosa como O Pelicano, que 

“cu é lindo” (PRADO, 1987, p. 23) mostra que sexo e fé podem se comunicar em uma 

mesma dimensão. O desejo é natural, tal qual a fé, é algo que vem de dentro, que perpassa 

o corpo e o espírito. Nesta perspectiva, um personagem surge naquele livro, assim como 

em A faca no peito, seu nome é: Jonathan. E um pouco diferente do Jônatas, do livro de I 

Macabeus, esse é uma espécie de metáfora para Cristo: “A matéria de Deus é seu amor./ 

Sua forma é Jonathan” (PRADO, 1999, p. 407). Sob nome de uma representação bíblica 

da luta, diplomacia, força e coragem, Jonathan é o Amor e nele o desejo pode ser 

despejado em toda sua intensidade: “Jonathan que amo é divino,/ acho que é humano 

também/ Um dia vai tomar minha cabeça com insuspeitada doçura” (PRADO, 1999, p. 

418) “Jonathan chegou./ E meu amor por ele é tão demente/ que me esqueci de Deus, eu 

que diuturnamente rezo” (PRADO, 1999, p. 397). 

É da figura deste homem, forma de Deus que o erotismo lança sua forma mais 

próxima do religioso na poesia adeliana. O eu lírico não se contém com a ausência do 

amado, há um desejo carnal, há uma saudade que ultrapassa seu racional: “me surpreendi 

grunhindo,/ beijando meu próprio braço./ Estou louca mesmo./ De saudade” (PRADO, 
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1999, p. 412). O forte desejo de adorá-lo, senti-lo, traduz-se em sensações corpóreas como 

o beijo no braço, o grunhido tão animal, tão instintivo. Erótico e sagrado se hibridizam. 

 O corpo se entrega ao desejo de maneira naturalizada. Sexo, desejo, carne, se 

fixam em sentido positivo, numa atmosfera em que aquilo que é institucionalmente visto 

como profano também faz parte de um templo. O divino e humano não se anulam, não se 

sobrepõem, mas, juntos, compõem uma concepção da vida que precisa ser desmitificada, 

afinal, às vezes há situações em que se encontra “Uma mulher espantada com sexo:/ mas 

gostando muito” (PRADO, 1978, p. 55). Nesse contexto, as perguntas surgem com 

bastante curiosidade, de uma mulher que procura permissões na sociedade em que vive: 

“A mulher pode ter vinte orgasmos?” (PRADO, 1978, p. 67), “podemos gemer sem 

culpa?” (PRADO, 1981, p. 23). É desses questionamentos que tabus são quebrados e 

novas formas de se enxergar diante de si e de Deus surgem. 

 

Palavras Finais 

A partir desta breve leitura é possível concluir que ambas mesmo sob um olhar 

institucional religioso, o questionamento e a reflexão flutua sob sua poesia; os dogmas 

não são verdades absolutas, pelo contrário, são colocados sobre a mesa para serem 

pensados, debatidos. Assim como também os sacramentos são colocados dentro de uma 

realidade vivida, em que o humano experencia e se vê diante deles com a escolha entre 

ser divino ou errante, como é mais forte em Adélia Prado.  

Do humano ao divino, surge um eu lírico que transita entre erótico e sagrado e 

desconstrói paradigmas oriundos de uma tradição patriarcalista judaico-cristã. Assim 

Adélia Prado e Hadewijch associam humano e divino e não separam esses elementos de 

sua vivência com Deus e o sexo.  Fica claro que ambas se liberam de convenções e fazem-

se confiantes com sua forma particular lidar com Deus: a mulher sai do cenário da 

vergonha e culpa pela sexualidade e se sente à vontade para ter prazer dentro de sua fé, 

gerando um equilíbrio diante de tanto conflitos que o ser mulher lhe insere dos pontos de 

vista social e religioso. 
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SENTA-TE SOZINHO E EM SILÊNCIO: AS RESSONÂNCIAS DA 

PHILOKALIA NOS RELATOS DE UM PEREGRINO RUSSO1 

Victor Hugo Pereira de Oliveira (UnB)2 
 

 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da pesquisa acerca da presença de textos religiosos 
na narrativa literária. Para ser mais preciso, trata-se da investigação sobre a existência de 
citações ou referências indiretas da Philokalia nos Relatos de um Peregrino Russo. Viu-se que o 
autor dos Relatos, no intuito de fundamentar os seus argumentos acerca da necessidade da 
prática da Oração de Jesus, citou abundantemente diversos textos da Philokalia. 
Palavras-chave: Hesicasmo; Philokalia; Relatos de um Peregrino Russo; 

Introdução3 

 Este artigo tem por objetivo a análise das ressonâncias da Philokalia nos Relatos 

de um Peregrino Russo. Tal livro, publicado no final do século 19, compõe-se de sete 

narrativas contendo o relato do Peregrino Russo ao seu mestre espiritual. Nos Relatos, o 

Peregrino Russo narra a tal mestre espiritual as suas perambulações pela Sibéria tendo 

como companhia íntima a Oração de Jesus. O exercício da Oração de Jesus começara 

quando o Peregrino Russo entrara em contato com um Stárets que a ele ensinou uma 

forma eficaz de estar sempre em oração. O Stárets fizera uma referência ao Peregrino 

Russo de um livro que, além de ser uma importante chave hermenêutica para a 

interpretação das Sagradas Escrituras, estava imbuído da prática da Oração de Jesus. 

Trata-se da Philokalia. 

 A Philokalia encontra-se intensamente presente – implícita e explicitamente – em 

toda a narrativa dos Relatos de um Peregrino Russo. Significando, em grego, amor pela 

beleza, a Philokalia é uma coleção de textos da cristandade oriental escritos entre os 

séculos IV e XV. 

Através de uma leitura atenta da Philokalia, dos aconselhamentos de um Stárets e 

de uma vida sacramental, o Peregrino Russo – e, virtualmente, todo cristão – pode 

atingir o estado avançado da quietude, ou seja, do hesicasmo. Do hesicasmo viria, 

também, a concentração – népsis – a ideia de se estar sentado, fixado. E a amerimnia 

                                                                 
1
 Este trabalho traz um recorte ligeiramente expandido da dissertação de mestrado intitulada Um Caminho 

entre a Literatura e Espiritualidade: As Ressonâncias do Hesicasmo nos Relatos de um Peregrino Russo  

conforme Oliveira (2018). 
2
 Graduado (2016) em Letras/Inglês pela UnB. Mestre (2018) em Estudos Literários Comparados  pela 

UnB. E-mail para contato: victorhpoliveira@gmail.com. 
3
 Agradeço a A. C. S. pelas observações feitas à versão preliminar deste texto. Gostaria de ressaltar, 

entretanto, que as eventuais incongruências e incoerências presentes neste trabalho são de minha inteira e 

exclusiva responsabilidade. 
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viria, portanto, logo em seguida, pois esta refere-se à tranquilidade. Além disso, viria, 

com um grande destaque, a iluminação que serviria como prelúdio da Unio Mystica, ou 

seja, da via unitiva com Deus através do amor filial. 

Sobre a Philokalia 

A palavra φιλοκαλία (philokalia) é composta de dois vocábulos de origem grega, a 

saber: φιλία (philia) e κάλλος (kallos). A palavra philia significaria amor de amizade 

enquanto que a palavra kallos significaria beleza. Sendo assim, conforme Jean-Yves 

Leloup, a palavra “Philokalia quer dizer literalmente „amor à beleza‟” (LELOUP, 2003, 

p. 126). Trata-se, portanto, de um amor pela “beleza não apenas estética mas antes a 

beleza divina e humana proveniente e criadora duma escola mística da oração interior” 

(MONTEIRO, 2017, p. 5). 

Monteiro (ibid.) também frisa que estes textos permitem uma imersão nos 

princípios da Igreja antes dos grandes cismas. Tal imersão, conforme Monteiro, poderia 

ser feita por cristãos de, virtualmente, todas as denominações. Além disso, tais textos 

serviriam como caminhos para abordagem de temas essenciais para a espiritualidade 

cristã, a saber: a imagem e semelhança de Deus no homem e na mulher e o sentido do 

mundo e da história que se plenificam na Pessoa de Jesus de Nazaré. No entanto, este 

tema traz, consigo, a necessidade de “uma prática e um combate espiritual, o qual passa 

pela luta contra as paixões e, na Filocalia, a paixão fundamental é a morte” 

(MONTEIRO, ibid., p. 7). 

Enquanto título textual, a Philokalia traz em si uma coletânea de textos de 

natureza ascética e mística compilados por Macário de Corinto e Nicodemos, o 

Hagiorita. Tais textos apresentam-se organizados em ordem cronológica e compõem-se 

de escritos originalmente monásticos, tendo como representante máximo o autor 

Evágrio, o Pôntico, que traz uma síntese do pensamento patrístico4. Ademais, a 

Philokalia contém textos de São Gregório de Palamas, um dos grandes defensores do 

Hesicasmo. São Gregório de Palamas é considerado por alguns autores como se fosse 

um equivalente a Tomás de Aquino no âmbito da Igreja Bizantina.  

                                                                 
4
 A Patrística refere-se ao período do cristianismo também designado com Igreja Antiga. Consiste no 

pensamento filosófico e teológico desenvolvido no primeiro milênio da Era Cristã. 
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Desta forma, é possível pensar na Philokalia como o livro mais importante – no 

âmbito do cristianismo bizantino – depois da Bíblia, uma vez que os grandes monges do 

oriente consideram que as Sagradas Escrituras são mais bem interpretadas através da 

chave hermenêutica proporcionada pelos textos da Philokalia. 

No Brasil a Philokalia é mais bem conhecida através de uma tradução intitulada 

Pequena Filocalia, editada e publicada pela Editora Paulus através da coleção 

alcunhada oração dos pobres. Ademais, todos os textos presentes na versão original da 

Philokalia, de acordo com Palmer, Sherrard e Ware (1984), estão em grego. No entanto, 

diversos monges – em diversos períodos da história – fizeram traduções da Philokalia 

para as línguas eslavas. E, conforme os tradutores da Philokalia para o inglês, o 

Peregrino Russo levava consigo a tradução feita por Paisii Velichkovski, que fora um 

monge russo que havia visitado o Monte Athos e, na Moldavia, traduzira uma seleção 

de textos da Philokalia. O título, em eslavônico, lê-se: Добротолюбие (dobrotoljublje). 

Fora impressa em Moscow pela primeira vez no ano de 1793 e reimpressa no ano de 

1822. Além disso, os tradutores da versão inglesa salientam que o impacto que a versão 

eslava desta teve na cultura russa do século XIX fora portentoso. Tal impacto fora 

salientado pelos tradutores quando mencionam o fato de que o próprio Dostoiévski era 

um leitor assíduo da Philokalia russa, como os seus livros atestariam. Trata-se, portanto, 

de uma coleção de textos escritos entre os séculos IV e XV pelos mestres espirituais da 

tradição cristã oriental. No que concerne à relação entre a beleza e a mística, para os 

cristãos ortodoxos, “o termo Philokalia também é fundamental. Significa literalmente 

„amigos da beleza‟. A ortodoxia entende a própria tradição mística transposta em texto 

como Philokalia. A ideia de que Deus se manifesta pela beleza é muito forte na mística 

ortodoxa” (PONDÉ, 2003, p. 105-106). Sendo, também, um dos atributos de Deus, a 

beleza e a sua importância foi explicitada naquele icônico excerto de Dostoiévski onde 

se lê: “A beleza salvará o mundo”. (DOSTOIÉVSKI, 2010, p. x).  

Os textos contidos na Philokalia seriam, então, guias para a prática da vida 

contemplativa através do método do Hesicasmo. Eles constituem a tradição mística da 

Oração de Jesus, onde aqueles que a praticam podem cultivar a semente divina que foi 

inserida em seus corações através do batismo e fazê-la crescer espiritualmente de forma 
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que possam se tornar filhos de Deus atingindo, através da Theósis, logo, de acordo com 

a linguagem de São Paulo, a medida e a estatura da plenitude do Cristo5:  

Eles mostram o caminho para despertar e desenvolver a atenção e a 
consciência, para alcançar aquele estado de vigilância que é a marca 
da santidade. Eles descrevem as condições mais eficazes para 
aprender o que os seus autores chamam de a arte das artes e a ciência 
das ciências, um aprendizado que não é questão de informação ou 
agilidade do pensamento, mas de uma mudança radical da vontade e 
do coração que guia o homem em direção às mais altas possibilidades 
abertas para ele, moldando e alimentando a parte invisível do seu ser e 
ajuda-lo na realização espiritual e união com Deus. (PALMER et 
SHERRARD et WARE, 1979 in PHILOKALIA, p.  17).

6
 

Sendo assim, a Philokalia apresenta, ao longo de vários textos, o fundamento do 

Hesicasmo, que é a principal prática contemplativa da Igreja Oriental. Significando, em 

grego, a prática da quietude, o Hesicasmo depende intensamente, de acordo com 

Chryssavgis (2003), da custódia do coração - ou seja, da guarda dos cinco sentidos 

físicos - e da observação do silêncio. Conforme Evdokimov (2011 e 1998), Lossky 

(1976, 1983 e 1989), Clément (1993) e Leloup (2003), a prática do Hesicasmo consiste, 

basicamente, na Oração de Jesus –  também conhecida como Oração do Coração –  na 

qual o hesicasta procura repetir a expressão "Jesus Cristo, Filho de Deus, tem 

misericórdia de mim, pecador". Além disso, os diversos autores da Philokalia 

recomendam que tal repetição, ao longo da sua prática assídua, seja sincronizada com o 

ritmo da respiração e com o ritmo das batidas do coração numa forma de unir a mente – 

sede do intelecto – ao coração – sede da alma. Tal união viria em contraposição à 

fragmentação anímica fomentada pela estrutura divisória do pecado enquanto agente 

que mancha e desmembra a alma humana. Esta união do coração e da mente como 

forma de salvar a pessoa humana da fragmentação infernal parece ser mais bem 

resumida em uma das sentenças dos Padres do Deserto: "Se você tem um coração, você 

pode ser salvo" (WARD, 1984 p. 197)7.  

                                                                 
5
 Cf. Bíblia do Peregrino (Ef. 4:13). 

6
 “They show the way to awaken and develop attention and consciousness, to attain that state of 

watchfulness which is the hallmark of sanctity. They describe the conditions most effective for learning 

what their authors call the art of arts and the science of sciences, a learning which is not a matter of 

information or agility of mind but of a radical change of will and heart leading man towards the highest 

possibilities open to him, shaping and nourishing the unseen part of his being, and helping him to spiritual 

fulfillment and union with God” (PALMER et SHERRARD et WARE, 1979 in PHILOKALIA, p.  17).  
7
 Esta é uma das sentenças do Abba Pambo, um monge e sacerdote egípcio que fora considerado 

posteriormente por São Jerônimo – o principal tradutor das Escrituras para o latim – como um dos 

grandes mestres da espiritualidade do Deserto.  
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A prática do Hesicasmo encontra-se sintetizada na citação que o Stárets fizera da 

Philokalia ao Peregrino Russo no primeiro encontro de ambos: 

Sente-se sozinho e em silêncio. Incline a cabeça, feche os olhos, 
respire suavemente e imagine que está olhando para dentro do seu 
coração. Faça sua mente, ou seja, seus pensamentos, passar da sua 
cabeça ao seu coração. Respire e diga: "Senhor Jesus Cristo, tenha 
piedade de mim!" Pronuncie essas palavras em voz baixa, movendo 
suavemente os lábios, ou pronuncie-as, simplesmente, em espírito. 
Tente afastar todos os outros pensamentos. Esteja tranquilo, seja 
paciente e repita essa frase tanto quanto puder (ANÔNIMO DO 
SÉCULO XIX, 2008, p. 42). 
 

Esta forma de oração apresenta, portanto, um aspecto psicossomático através da 

união da mente ao coração por meio da repetição lenta e paciente da Oração de Jesus. O 

Hesicasmo, conforme a citação acima, exige que aquele que o pratica observe, tanto 

quanto possível, o silêncio e a tranquilidade. É necessário, além disso, que os 

pensamentos sejam afastados através da invocação do Nome do Cristo. 

Chumley (2011) apresentou a trajetória histórico-geográfica do desenvolvimento 

da prática do Hesicasmo. A prática do hesicasmo tivera a sua gênese no seio do próprio 

cristianismo com as constantes exortações de São Paulo nas quais o apóstolo convidava 

os cristãos à oração incessante. Desta forma, os cristãos que se retiraram para o deserto 

– também conhecidos como Padres e Madres do Deserto – foram desenvolvendo os 

aspectos ascéticos e místicos do Hesicasmo. No entanto, foi no Monte Athos, conforme 

Leloup (2013), depois do acúmulo de experiências místicas, teológicas e filosóficas, 

onde foi desenvolvido um arcabouço teórico que servisse como apoio para o hesicasmo. 

Conforme os autores citados, a Philokalia apresenta os três estágios da prática do 

Hesicasmo, a saber: a purificação (κάϑαρσις – katharsis), a iluminação (θεωρία – 

theoria) e a deificação (θέωσις – théosis). 

Figura 1 – Hesicasta experimentando a Luz Tabórica.
8
 

 
                                                                 
8
 Disponível em: https://citydesert.wordpress.com/2015/06/07/hesychasm-before-hesychasm/. Acesso em 

3 de setembro de 2018. 
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No que concerne o estágio da katharsis pela qual passa o hesicasta, a Philokalia 

indica a necessidade da purificação do composto alma-corpo-espírito dos pecados 

capitais e das suas ramificações através da necessidade da vida sacramental e da prática 

da oração incessante. 

E quanto à etapa da theoría, que também pode ser compreendida como 

contemplação, o hesicasta começa a experimentar o fenômeno da Luz Tabórica, que 

refere-se à luz que três dos discípulos do Cristo viram quando subiram com ele para o 

Monte Tabor. Desta forma, o hesicasta participaria das Energias Incriadas de Deus, ou 

seja, o místico ortodoxo estaria em comunhão com o Santo Espírito de Deus. Esta luz 

também envolveria a iconografia oriental e a Divina Liturgia. 

Por fim, a última etapa do Hesicasmo consiste na théosis, ou seja, a união do fiel 

com Deus. A teologia da deificação, em linhas gerais, fora desenvolvida a partir de um 

trecho específico da Segunda Carta de Pedro onde se lê:  

“O poder divino deu-nos tudo o que conduz à vida e à piedade, por 
meio do conhecimento daquele que nos chamou com sua própria 
glória e mérito. Com elas, nos deu as maiores e mais valiosas 
promessas, para que por elas participeis da natureza divina  e escapeis 
da corrupção que habita no mundo pela concupiscência” (BÍBLIA DO 
PEREGRINO, 2000, 2Pd 1:3,4, grifos meus).  

O Peregrino Filocálico 

Os Relatos de um Peregrino Russo consistem de sete relatos intimistas escritos 

por um Peregrino Russo anônimo ao seu pai espiritual. Ao longo dos relatos, o 

Peregrino expõe, para o seu pai espiritual, o seu percurso pelas estepes da Sibéria tendo 

como companhia a Oração de Jesus. Neste percurso, o Peregrino fora observando um 

crescente aprofundamento na prática do Hesicasmo, na leitura da Philokalia e na 

participação da Divina Liturgia. 

Lê-se, no primeiro relato da narrativa, uma apresentação do Peregrino na qual ele 

se identifica: “pela graça de Deus, sou um homem cristão; pelas minhas ações, um 

grande pecador; pela minha condição, um Peregrino sem lar da mais humilde origem, 

sempre errando de lugar em lugar” (ANÔNIMO DO SÉCULO XIX, 2008, p. 33). É, 

ainda no primeiro relato, que o Peregrino informa ao seu pai espiritual como que ele se 

entregou a uma busca incessante por alguém que lhe explicasse o como da Oração de 

Jesus. Tal busca espiritual tivera início quando o Peregrino escutara, durante a Divina 

Liturgia, um trecho de uma epístola paulina na qual São Paulo exorta os cristãos à 
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oração incessante9. Este trecho enchera o Peregrino de uma inquietação vibrante que fez 

com que ele procurasse por um velho sábio que pudesse lhe ensinar a oração incessante. 

Depois de um ano, o Peregrino tivera um encontro definitivo com um velho sábio cujo 

arquétipo, na tradição cristã ortodoxa russa, é manifestado na pessoa do Stárets10. Deste 

Stárets, o Peregrino recebeu a primeira catequese digna deste nome sobre a Philokalia e 

a necessidade da oração incessante: “Nós aprenderemos a maneira como chegar à 

oração perpétua com a ajuda desse livro, a Philokalia, que contém uma descrição exata e 

detalhada sobre essa ciência, explicada por vinte e cinco santos Padres” (ANÔNIMO 

DO SÉCULO XIX, 2008, p.41). 

O Stárets dera ao Peregrino Russo o seu rosário – conhecido na tradição ortodoxa 

russa como chotki (чётки) – para que este pudesse começar a recitar a Oração de Jesus. 

E, depois da morte do monge, o Peregrino Russo decidira comprar a sua própria cópia 

da Philokalia de forma que pudesse continuar na aprendizagem da Oração de Jesus. 

O Peregrino Russo passara, então, a perambular incessantemente tendo como 

companhia, além da Bíblia, da Philokalia e do Chotki que pertencera ao seu Stárets, a 

Oração de Jesus que o Peregrino Russo procurava repetir cada vez mais até o ponto em 

que esta se tornasse como se fosse uma segunda natureza. 

Figura 2 - Peregrino
11

 

 

No segundo relato, o Peregrino menciona um episódio no qual ele fora atacado 

por dois bandidos que lhe roubaram tudo o que tinha: a sua Bíblia e a sua Philokalia. 

Depois da curta aventura em busca dos seus pertences, o Peregrino continua a sua 

perambulação encontrando-se com diversos tipos de pessoas. Além disso, o Peregrino 

                                                                 
9
 Cf. Bíblia do Peregrino (1Ts, 1:5). 

10
 Cf. OLIVEIRA, 2018, p. 310. 

11
 Disponível em: https://lessonsfromamonastery.wordpress.com/2014/01/03/an-orthodox-documentary-a-

pilgrims-way/. Acesso em 03 de setembro de 2018. 
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narra que ele tinha prolongados períodos de solidão nos quais podia dedicar-se ao 

estudo da Philokalia: “eu me acomodava na floresta o dia inteiro para ler a Philokalia, 

de onde extraía conhecimentos surpreendentes e profundos. Meu coração inflamava-se 

com o desejo de unir-se a Deus através da oração interior” (ibid., p. 61). 

No terceiro relato, o Peregrino limita-se a contar, ao seu pai espiritual, a sua 

origem e a maneira como a sua vocação de peregrino foi sendo construída. Neste curto 

relato, entretanto, não há nenhuma menção à Philokalia. 

 E quanto ao quarto relato, a menção mais importante feita à Philokalia está 

presente na narração que o Peregrino Russo fez sobre o seu encontro com uma família 

ortodoxa que tinha bastante apreço pelas leituras de tratados sobre a oração. Com esta 

família, o Peregrino Russo tivera intensos diálogos que culminaram na interessante 

reflexão sobre a generalizada fuga do conhecimento de si mesmo enquanto ser 

espiritual: 

O que acontece é que estamos longe de nós mesmos e não nos 
interessa aproximarmo-nos, estamos sempre fugindo para não nos 
encontrarmos face a face com nós mesmos, preferimos ninharias à 
verdade e pensamos: bem que eu gostaria de ter uma vida espiritual, 
passar mais tempo orando, mas não tenho tempo, os negócios e os 
problemas impedem-me de realmente dedicar-me a isso. Mas o que é 
mais importante e necessário? A vida eterna da alma santificada ou a 
vida passageira do corpo que tanto nos faz sofrer? Isso pode levar as 
pessoas à sabedoria ou à estupidez. (ANÔNIMO DO SÉCULO XIX, 
2008, p. 113). 

Ademais, as ressonâncias da Philokalia se fazem mais intensas no próprio coração 

do Peregrino Russo. M. Evdokimov dissera “o homem filocálico aspira a entrar no amor 

de Deus por toda a criação, a estabelecer o coração no silêncio longe das especulações 

abstratas” (EVDOKIMOV, 1990, p. 167). É importante observar que o Peregrino Russo 

apresentava a Oração de Jesus inscrita no seu coração, posto que esta oração brotava 

por si própria. Além disso, o Peregrino experimentava um amor sadio por toda a 

criação: “quando orava no fundo do meu coração, tudo que me cercava surgia sob seu 

aspecto mais encantador: as árvores, a grama, os pássaros, a terra, o ar, a luz” 

(ANÔNIMO DO SÉCULO XIX, 2008, p. 62). 

Os três últimos relatos, agrupados sob o título O Peregrino Russo: Três Relatos 

Inéditos12, apresentam, basicamente, o mesmo conteúdo dos relatos precedentes de 

                                                                 
12

 Tais relatos, conforme a apresentação à edição brasileira feita por José Comblin, aparentam ter sido 

escritos pelo mesmo autor dos quatro primeiros relatos. No entanto, Comblin ressalta a possibilidade 
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forma mais sistematizada. As referências à Philokalia encontram-se, na maior parte do 

texto, de forma implícita fazendo com que o foco destes últimos relatos esteja no 

diálogo do Peregrino Russo com um certo monge, um certo padre e um certo professor 

acerca das nuances da Oração de Jesus. 

Considerações Finais 

 Percebeu-se como os Relatos de um Peregrino Russo, consoante ao seu tom 

autobiográfico e hagiográfico, mostra a intenção do seu autor de tornar mais difundida 

as práticas espirituais da Igreja Ortodoxa Russa. Através da descrição didática dos 

passos do Hesicasmo, o Peregrino Russo também procurou popularizar, entre as pessoas 

com as quais ele se encontrava nas suas perambulações, a sabedoria da Philokalia que 

estava restrita ao ambiente monástico e eclesial. 

 Esta pesquisa – sendo, originalmente, um recorte ligeiramente expandido da 

dissertação de mestrado intitulada Um Caminho entre a Literatura e a Espiritualidade: 

As Ressonâncias do Hesicasmo nos Relatos de um Peregrino Russo13 – buscou 

evidenciar a maneira como o Peregrino Russo apoiou-se tanto na Philokalia quanto nas 

Sagradas Escrituras no intuito de aprofundar-se na Oração de Jesus.  

 A interface entre os estudos literários e a teologia (ou a mística) ficou bastante 

evidenciada na pesquisa sobre os Relatos de um Peregrino Russo através da presença de 

inúmeras citações dos principais textos espirituais da Tradição Ortodoxa Russa numa 

narrativa literária. Espera-se, com este artigo, contribuir para as pesquisas sobre a 

interface entre a literatura e as espiritualidades no âmbito da academia brasileira.  

  

                                                                                                                                                                                              
destes últimos relatos terem passado pela revisão de alguns monges  do Mosteiro de Optino. Cf. José 

Comblin. APRESENTAÇÃO. In: O Peregrino Russo: Três Relatos Inéditos. 1986 
13

 Cf. OLIVEIRA, Victor Hugo Pereira de. Um caminho entre a literatura e a espiritualidade: as 

ressonâncias do hesicasmo nos Relatos de um Peregrino Russo . 2018. 131 f. Dissertação (Mestrado em 

Estudos Literários Comparados) – Programa de Pós-Graduação em Literatura, Departamento de Teoria 

Literária e Literaturas, Instituto de Letras, Universidade de Brasília, Brasília. 
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A CENTRALIDADE DA NARRATIVA E SEU CARÁTER TRANSITÓRIO 

 

Alessandra Barros Pereira Ferreira
1
  

 

 

 

RESUMO  

A escrita, como forma de persuasão do sujeito moderno, tende a padronizar conceitos: seja para o lado 

de domínio hegemônico, seja para o lado do diferente. A questão da escrita marginal, e 

consequentemente, o relato daqueles que vivem tal experiência, é permeado de impressões pessoais, 

análises de casos, ou mesmo circunstâncias socioeconômicas. O relato do Carandiru não foi diferente. 

Drauzio Varela (1943), no papel de narrador, percorre os pavilhões da extinta penitenciária de segurança 

máxima, Carandiru (1920-2002), a fim de descobrir casos de contaminação de HIV, entretanto, o que o 

médico encontra vai além de doenças, descobre relatos com alto valor biográfico, e com isso resolve 

traçar os percursos por onde alguns detentos passaram e o que fez com que chegassem até ali. 

 

Palavras-chave: Escrita hegemônica, marginalidade, biografia. 

 

Contamos histórias porque afinal de contas 

as vidas humanas precisam e merecem ser 

contadas. 

                                           

                           Paul Ricoeur
2
 

 

Escrever é transitar por verdades e falsas verdades, para que o texto seja passível 

de transformação social deve-se saber, inicialmente, que é uma arma de liberação. 

Porém, para que tal transformação ocorra é necessário considerar fatos importantes da 

narrativa, como: códigos diversos, abordagem do assunto e referências que levaram o 

autor querer abordar tal assunto. 

Drauzio Varella
3
, autor de Estação Carandiru (2002), aborda, como tema central 

o HIV, em contrapartida, encontra testemunhos que aproveitou. Escreve, analisando os 

                                                           
1
 Mestranda em Estudos Literários (UFJF). Contato: leletrasmestrado@gmail.com. 

2 RICOEUR, Paul. Temps et récit. Paris: Seuil, t. 1, 1983, p. 115. Ler também: SCHAFF, W. Empêtrés 

dans des histoires. Paris: Cerf, 1992. 

 
3
 Drauzio Varella é médico cancerologista, formado pela USP. Nasceu em São Paulo, em 1943. 
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xadrezes (forma como são chamadas as celas), escuta com atenção, as narrativas dos 

detentos sobre assuntos pessoais e coletivos, mostrando o dia a dia da maior 

penitenciária de São Paulo: Carandiru (1920-2002). 

Estação Carandiru (2002) é um relato das vidas marginalizadas que lá se 

encontravam, percebendo-se que o local de onde parte o discurso faz toda a diferença. 

Ver na marginalidade apenas a questão socioeconômica é insuficiente, pois tais 

sujeitos são atuantes na esfera pública. “Ser marginal” e “estar marginal” são 

diferentes, pois o “ser” vivencia a realidade, enquanto que o “estar” focaliza apenas 

uma circunstância do fato, não abrangendo a totalidade do assunto. 

Na década de 60/70, o termo marginal era utilizado como “relação 

marginalizada” frente ao consumidor e práticas culturais dominantes, ou seja, marginal 

era aquele que não pertencia ao centro dominante, os “socialmente constituídos”. 

O movimento “marginal” surgiu ao se ter necessidade da divulgação de textos 

que conjugavam com o dia a dia e a realidade do autor, dentre esses escritos cita-se o 

filme Cidade de Deus (2002), focalizando assuntos relativos à violência nas favelas do 

Rio de Janeiro, além de músicos como o grupo Racionais Mc’s 
4
, que usam letras 

falando do malandro, entre outros assuntos, pois individualizam o movimento social 

que diverge da elite. 

O marginal é aquele trabalhador, mas também o que lida com o tráfico. Assim, 

ao abordar o termo marginal, cria-se uma ruptura com a produção literária, pois as 

obras surgem como identificação da cultura periférica, já que são diferentes do 

socialmente constituído, fazendo entrever um certo preconceito da maioria da 

população. 

A modernidade é formada sob um discurso conciliando a produção literária 

nacional e a literatura marginal, unindo as diferenças entre elas e quebrando a 

hegemonia daquela, o que conclui a diferença, mas, não torna a literatura marginal 

menos importante. Ferréz (1975) 
5
 é um exemplo de autor da literatura marginal, que 

em suas obras instaura uma identidade a partir da marginalidade. 

                                                           
4
 Racionais MC's é um grupo brasileiro de rap, fundado em 1988, e formado pelos mcs Mano Brown, Edi 

Rock e Ice Blue e o DJ KL Jay. 
5
 Ferréz, nome artístico de Reginaldo Ferreira da Silva é um romancista, contista e poeta. É ligado à 

corrente considerada literatura marginal por ser desenvolvida na periferia das grandes cidades e tratar de 

temas relacionados a este universo. 
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Faz algum tempo que autores tentam inserir em nossa cultura a literatura 

marginal, afirmando que o ser pertencente à periferia teria legitimação ao abordar tal 

fato, pois conseguem mostrar a realidade por que passaram, confirmando o discurso, 

inserindo-os numa realidade testemunhal em oposição ao código socialmente 

constituído. 

A literatura marginal sofreu e sofre inúmeras rejeições por parte de estudiosos 

clássicos, mas, como Ferréz (1975) e Allan da Rosa (1976) 
6
, os textos indicam que a 

sociedade precisa receber o “soco no estômago” ao ler, entendendo e respeitando a 

cultura que descende de contextos diversos do costume. 

Estação Carandiru (2002) foi influenciada pelos relatos pessoais dos detentos, 

percebendo-se a interferência do autor, Drauzio Varella (1943), nos testemunhos, pois 

este tece uma visão mais científica sobre os problemas, enquanto que os “autores” da 

própria história são subjetivos na sua narrativa. 

Na obra, percebe-se a ginga dos malandros, a lábia dos assaltantes, os passos 

dos assassinos e as histórias dos ajudantes. A colocação da oralidade na escrita é um 

meio de dar vida aos personagens, garantindo a estes um espaço no universo 

socialmente constituído, tornando-os imortais na literatura. 

 

1. A HISTÓRIA 

Drauzio (1943) inicia sua introdução demonstrando que a vontade de conhecer 

penitenciárias sempre foi latente, e que desde novo, foi curioso por isso. Ao assistir a 

filmes, imaginava como era viver atrás das grades e como os indivíduos conviviam uns 

com os outros que, pois todos haviam infringido as leis: “Quando eu era pequeno, 

assistia àqueles filmes de cadeia em branco e preto. Os prisioneiros vestiam uniformes 

e planejavam fugas de tirar o fôlego na cadeira do cinema” (VARELLA, 2002, p.9). 

                                                           
6
 Allan da Rosa é escritor e angoleiro. Integra desde o princípio o movimento de Literatura Periférica de 

SP e foi editor do clássico selo “Edições Toró”. Historiador, mestre e doutorando na Faculdade de 

Educação da USP. É autor de Da Cabula (Prêmio Nacional de Dramaturgia Negra, 2014), Zagaia 

(juvenil), dos livros-CD A Calimba e a Flauta (Poesia Erótica, com Priscila Preta) e Mukondo Lírico 

(Prêmio Funarte de Arte Negra, em 2014), além do ensaio “Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem” e 

outras obras. 
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Mas ao adentrar na penitenciária, constatou que a realidade se diferia muito das 

telas do cinema. As imagens dos filmes em nada se igualavam aos enormes portões e 

ao calafrio que sentia indo ao presídio. Não havia outra maneira: estava envolvido com 

aqueles indivíduos e seus problemas. 

Com os dias, passou a conviver com os detentos, e suas histórias eram tão 

interessantes, que procurou mostrar como “a perda da liberdade e a restrição do espaço 

físico não condizem com a barbárie” (VARELLA, 2002, p.10). 

As leis vigentes ganham novos contornos. São refeitas para que todos possam 

conviver, garantindo os princípios fundamentais do ser humano, assim, condutas não 

embasadas nesses princípios devem ser punidas com rigor. O que é percebido diversas 

vezes pelo médico, que constata, por relatos, que a lei é mais eficaz dentro do presídio. 

Os nomes descritos nem sempre são verdadeiros, como afirma a malandragem: 

“- Numa cadeia, ninguém conhece a moradia da verdade” (VARELLA, 2002, p.11), 

pois tal ficção dá espaço às histórias, numa cena, cujo foco principal é criar uma ponte 

entre detentos, funcionários do presídio e o público-leitor, indicando o dia a dia e a 

vida desses indivíduos marginalizados e/ou vítimas social. Mas até que ponto todos 

são inocentes? Tal interrogação remete à obra de Ferréz, Ninguém é inocente em São 

Paulo (2006) 
7
, retratando o ser periférico esquecido pela sociedade, não diferindo da 

história em questão, onde seres humanos são excluídos pelas autoridades e sociedade 

por não serem dignos de confiança. 

O presídio tinha meios de segurança antigos, as portas só se abriam quando a 

anterior se fechava, e o sistema de revista não era encenação, quem fosse pego com 

drogas nas visitas, era preso e deveria cumprir pena nas dependências do COC (Centro 

de Observação Criminal). Mas, nem tudo era visto, pois a quantidade de visitas era 

enorme, ocorrendo diversas situações não condizentes com a lei vigente no país, como 

a passagem de armas, drogas e telefones aos detentos. 

Os detentos tinham livre acesso nos pavilhões do Carandiru, atrapalhando o 

andamento da segurança e ocorrendo várias disputas, não sendo apenas socos. 

Pauladas e facadas é que decidiam a disputa, ocorrendo diversos crimes nas celas, 

                                                           
7
A realidade refletida no livro é aquela vivida diariamente pelo escritor, e retrata um cenário comum para 

muitos brasileiros. A obra carrega consigo críticas acerca da estagnação do status quo da sociedade e 

sobre a situação na qual foram deixadas as pessoas que habitam as favelas: esquecidas pelo poder público, 

marginalizadas pela sociedade e constantemente vítimas de preconceitos enraizados na cultura brasileira. 
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desde simples assaltos a latrocínios, influenciando o surgimento de gangues nos 

pavilhões. Os mais espertos influenciavam os “ingênuos”, fazendo-os coparticipes nos 

diversos tipos de crimes dentro do complexo penitenciário. 

Os pavilhões eram divididos em nove, que possuíam um número razoável de 

presos. O pavilhão Dois é a entrada da cadeia, 800 presos cuidavam da administração, 

sendo ali que os “recém-chegados” recebiam o uniforme e realizavam o corte de 

cabelo, além de ouvirem os “mandamentos” do presídio: 

“- Vocês estão chegando na Casa de Detenção de São Paulo para 

pagar uma dívida com a sociedade, Aqui não é a casa da vovó e nem 

da titia, é o maior presídio da América Latina. Aqueles que forem 

humildes e respeitarem a disciplina, podem contar com os 

funcionários para ir embora do jeito que a gente gosta: pela porta da 

frente, com a família esperando. Agora, o que chega dizendo que é 

do Crime, sangue nos olhos, que é com ele mesmo, esse, se não sair 

no rabecão do Instituto Médico Legal, pode ter certeza que vamos 

fazer de tudo para atrasar a vida dele. Gente assim, nós temos mania 

de esquecer aqui dentro” (VARELLA, 2002, pp. 22/23). 

 

Muitos que chegavam, por saber da periculosidade dos pavilhões, pediam para 

ficar no Dois, pois sabiam que ali, por ficar próximo da administração, era mais 

tranquilo e mais difícil de ocorrer “encrencas”. 

O pavilhão Quatro ficava ao lado do Dois, contendo menos de 400 presos com 

celas individuais, por problemas de saúde, ou por terem sido jurados de morte. Sem 

sol, trancados todo o tempo, as celas eram infestadas de baratas, sarnas e todo tipo de 

doenças, o que, para a organização de direitos humanos era “desnecessário”, pois os 

detentos, residentes nesse pavilhão não aprenderiam nada, contrariamente ao que era 

esperado. Os detentos jurados de morte preferiam ficar ali, recusando-se a serem 

transferidos de pavilhão, pois poderiam morrer por conta de antigos desafetos. 

No pavilhão Cinco era o que se encontrava em piores condições: fios fora da 

parede, água empoçada e lâmpadas queimadas. Os presos penduravam roupa para 

secar nas janelas, conferindo um “clima de cortiço” ao lugar. 

Além da biblioteca, da enfermaria e da sala de aula, existe a área “Isolada”, vinte 

celas comportando de 4 a 10 homens em cada, que foram pegos no presídio com armas 

ilegais, traficando ou com plano de fuga. Ficavam 30 dias neste local, com janelas 

cobertas por uma chapa perfurada e sem sol, aproveitando para fabricarem ás 

escondidas, as facas utilizadas na penitenciária para algum crime. 
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No pavilhão Seis havia mais ou menos 300 presos, onde se encontravam pessoas 

de países diferentes cumprindo pena por tráfico de droga, que não foram extraditados, 

por terem cometido crime no Brasil. Neste pavilhão, que as palestras sobre prevenção à 

AIDS ocorriam. Já o pavilhão Sete foi construído para o trabalho, permanecendo até o 

fim do presídio. Era o mais tranquilo, por ter pouca lotação e abrigar as práticas 

esportivas. Por ser o mais próximo da muralha, era o preferido para as fugas 

subterrâneas. 

No Oito, a solidão acompanhava quem lá habitava, era o conhecido “fundão”. 

Continha enormes galerias e quase 100 metros de comprimento. Moravam quase 1700 

indivíduos, todos calados, cumprindo seus anos de pena. Era esse o pavilhão com o 

maior campo de futebol da cadeia, onde os detentos disputavam partidas contra os 

times de rua convidados pelo complexo. Nessas disputas não ocorria desrespeito com 

os visitantes, se houvesse, o detento responsável era punido e proibido de voltar aos 

campeonatos. Nesse pavilhão só detentos reincidentes chegavam. Rolney descreve que 

um detento que cumpriu 12 anos, quando foi liberado, matou seu melhor amigo por 

estar morando em sua casa com sua companheira: “- Aqui mora quem já passou pelo 

jardim- de- infância da cadeia. Entre nós não existem meias palavras. Não pode 

confundir a com b. Ou é ou não é. Se não é, morreu” (VARELLA, 2002, p. 33). 

O pavilhão Nove chegou a ter mais de 2000 presos, a maioria réu primário, onde 

existiam duas celas de triagem, chegando a ter 30 prisioneiros dormindo no chão e em 

condições precárias. Os condenados eram liberados as quartas ou aos domingos para 

receberem visitas ou procurar uma vaga num xadrez, tarefa difícil, pois todas as celas 

tinham um dono, tendo direito ao lugar. Nesse pavilhão, os desafetos se encontravam, 

ocorrendo confusões frequentes, fazendo com que os recém-chegados procurassem 

abrigo no pavilhão Cinco. Mas, após o massacre de 1992, percebeu-se que nesse 

pavilhão, pela existência de réus experientes, as discussões eram frequentes, como 

afirma um faxineiro, condenado a 27 anos por assalto a um banco: “ – Em nenhum dos 

dois pode pisar no ovo, só que no Oito é você mesmo que coloca o ovo. No Nove, são 

os outros, e ainda espalham sabonete no chão para escorregar.” (VARELLA, 2002,  p. 

35). 

As discussões e brigas dentro da penitenciária eram tidas como “acerto de 

contas” por problemas dentro e fora, antes ou depois da pena. A vingança era rotina 
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dos encarcerados. Por essa narrativa, carregada de malandragem, que se conhecem 

algumas histórias, abarcando desde os crimes até suas justificativas. 

 

1.1 A Casa 

As celas (xadrez) eram organizadas e limpas, principalmente, em dias de visita. 

Cada detento, para ter direito a um “canto” deveria pagar de R$ 150,00 a R$ 200,00 

pelos mais simples, os luxuosos, como o que existia no Oito valia até R$2000,00. 

A cobrança se deve a antiguidade, os detentos mais antigos possuíam direitos 

sobre a cela, principalmente, após os recursos destinados à manutenção acabarem, 

ficando a manutenção por conta dos presos. Ocorria uma privacidade dentro das celas, 

com uma divisória feita por um lençol, chamado de “come-quieto”, para que os 

transeuntes não pudessem ver as “intimidades”. 

Toda cela possuía um vaso sanitário, chamado de “boi”, limpo de várias formas, 

mas a principal era jogar água fervente, para que ratos não subissem, tapando com um 

plástico cheio de terra, para evitar odores. Existiam também uma pia e um cano, para 

tomarem banho. Alguns detentos, viciados pela cocaína, vendiam seus chuveiros 

elétricos para os mais espertos. 

O beliche era de madeira, conseguida de formas escusas. As camas eram 

colocadas junto às portas ou encostadas ao teto, cognominadas de “galhada”. O detento 

que quisesse privacidade devia colocar cortinas coloridas, separando sua beliche das 

outras, como narra VARELLA, 2002, p.39: “-O cortinório é de lei, devido que senão, 

tem gente olhando para mim o tempo todo. Sabe lá o que? É onde que muito 

companheiro de mente fraca perde as faculdades e dá cabo da própria existência”. As 

características físicas da cadeia são sempre as mesmas: fotos de mulheres nuas e de 

santos. Ninguém pode entrar no xadrez do companheiro, sem permissão do morador, 

caso contrário, sofria violências físicas. 

 

 

1.2 O Amanhecer 

Às 5 horas da manhã começava o dia no Carandiru, os da faxina, como eram 

chamados, passavam com o carrinho de pães e café. Os que não queriam acordar cedo 

deixavam suas canecas penduradas, e um saco plástico para o pão. Havia grande 

2737



 

 
 

respeito pelo sono alheio, como explica Sem – Chance, um mulato franzino que ganhou 

apelido de tanto repetir essas palavras no final das frases: “Tem que ser na manhã. Se 

acordar cedinho, todo mundo dormindo, se for urinar no boi e der descarga ou fazer 

qualquer zuadinha, o senhor tem que mudar no xadrez. Acordar vagabundo é sem 

chance.” (VARELLA, 2002, p. 44). 

Às 8 horas inicia o destranque e os detentos assumem seus postos, há um corre-

corre nos corredores. Às 9 horas o almoço era servido, o silêncio e o respeito nos 

corredores são imensos, a presença na galeria é vista como algo contra a higiene 

alimentar e punida severamente. As regras para a alimentação eram rígidas: não poderia 

usar o boi, nem cuspir ou escarrar, caso contrário tomava “paulada”, o respeito era 

grande. 

Como a cozinha foi desativada, a comida era servida através de quentinhas, que 

eram ricas em gordura e amido, acrescendo o número de obesos, hipertensos e 

diabéticos nas celas. Em contrapartida, partidas de futebol eram realizadas, muitos 

detentos enxergava, como uma “fuga” da realidade que viviam. A janta era servida às 

14 ou 15 horas, porque às 17 horas era a contagem para voltar. Quem tivesse fome 

depois disso, tinha que contar com os “jumbos”, sacolas trazidas pela família e deixadas 

na portaria nos dias de semana. 

Fechadas às celas, o silêncio caía e a solidão imperava. Os corredores, com o 

silêncio da noite, se tornavam sombrios, e é nesse pânico que muitos suicídios 

ocorriam, até que visitas íntimas foram permitidas, diminuindo o número de casos. 

 

1.3 As Visitas 

Todas as Sextas-feiras, as celas eram limpas e higienizadas para que as visitas 

fossem recebidas a contento: “- Para as visitas encontrar nós num ambiente mais 

adequado nos princípios da higiene e civilização.” (VARELLA, 2002, p. 51). As 

famílias dormiam nas filas para entrarem rapidamente. A maioria das visitas era feita 

por mulheres: namoradas, mães e esposas, onde muitas mulheres concebiam filhos, 

mas não era comum ver crianças de colo chegando para visitar seus pais. 

O cansaço das filas só era vencido quando a saudade era quebrada, pois só 

poderiam se ver uma vez na semana. “As mulheres, geralmente, levavam drogas para os 

companheiros venderem nas celas, pois diziam ser o “sustento” da família, mas os 

2738



 

 
 

revistadores, por terem anos de prática nas revistas conheciam os tipos de mulheres que 

as levavam: “– Se a mulher se aproxima e diz: “Ô, chefão”, já sei que é mulher de 

ladrão!”(VARELLA, 2002, p. 57).  

Por sua vez, o trabalho dos guardas na penitenciária mexe com o seu psicológico e 

muitos não conseguiam dar conta do serviço e da vida pessoal, esquecendo-se da 

família, já que passam muito tempo longe deles. 

 

ESTUDO 

O trabalho no Carandiru, com Varella, iniciou em 1990, indicando o número de 

pessoas que haviam contraído o HIV. Foram examinados 2492 detentos, com a ajuda de 

seis presidiários ex-usuários de cocaína injetável, que poderiam ajudar na coleta de 

sangue. Os resultados foram: 17,3% dos presidiários estavam infectados, assim como 

78% dos 82 travestis também, sendo preocupante, pois uso de drogas injetáveis e o 

número de parceiros sexuais era a maior causa de transmissão da doença. 

O problema detectado pelo médico era o uso comunitário de seringas, sendo 

estimulado pelo confisco de seringas nas celas, pelos guardas, disseminando o surto de 

hepatite e AIDS, não era diferindo da periferia de São Paulo e de outras cidades 

brasileiras. 

Varella observou que os filmes uma forma de orientar os encarcerados quanto ao 

uso de seringas e prevenção de doenças, com vídeos e propagandas de pessoas 

conhecidas falando sobre a conscientização da doença, logo depois, Drauzio (1943) 

subia ao palco e falava sobre a epidemia e suas causas. Ao ser percebido pelo médico 

que o slogan de “diga não às drogas” não era viável, inseriu, com a ajuda de um detento, 

vídeos sobre sexo, pois sabia que a atenção dos detentos seria maior, o essencial era 

assistirem primeiramente às palestras, para depois assistirem os vídeos. 

Varella percebeu que os homens nutriam uma consideração por ele, além das 

grades, o desrespeito era inconcebível e se houvesse um mínimo de desrespeito, havia 

alguém para chamar a atenção. Com isso, o médico percebeu que sua responsabilidade 

era maior do que imaginava: “... foi no meio daqueles que a sociedade considera como 

escória que percebi com mais clareza que o impacto da presença do médico no 

imaginário humano, um dos mistérios de minha profissão.” (VARELLA, 2002, p. 75). 
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 A TEORIA  DE LEJEUNE E ARFUCH  NO RITUAL BIOGRÁFICO DE 

VARELLA 

Lejeune
8
 parte do conceito de pacto como um compartilhamento entre autor, 

narrador e protagonista, representando a natureza da referência na autobiografia, pois o 

parecer do protagonista é captado pelo leitor, ou seja, ocorre um acordo entre o dono da 

história e seu público, decidindo a autenticação da história. 

Em “El pacto autobiográfico” (1973), Lejeune (1805-1859) propõe um contato 

direto entre o autor e leitor, determinando a forma como o texto será lido e interpretado 

e suas possíveis visões sobre o problema abordado, havendo um conjunto de discursos. 

O autor resume seu trabalho à união de investigações e autobiografias, mas com 

mesclagens, ou seja, usa entrevista, crônica ou pastiche, resultando num trabalho 

conjunto: o “eu” que conta, o “eu” que escreve e o “eu” que lê, defendendo um ponto de 

vista, sobre as projeções que o texto pode ter. O sentido leva à reflexão sobre a 

motivação do autor de determinado texto a escrever sobre tal assunto, levando a suscitar 

os sentidos percebidos, enquanto leitores. 

Assim, escrevendo livros, crítica ou poesia, tece-se com o leitor um fio condutor, 

levando ao conhecimento da história, os personagens e o tempo proposto na narrativa, 

validando a classificação de um texto como aceitável ou não. Devendo-se, para tal, 

considerar que Lejeune (1805-1859) afirma que a escrita e a leitura não são iguais, 

podem ter traços que se assemelham, mas considera-se o testemunho e a forma como 

será interpretada. 

O autor embasa seu estudo no funcionamento experimental da autobiografia, ou 

seja, torna possível várias experimentações sobre a escrita do “eu”, retoma as 

características dos textos autobiográficos, como uso da primeira pessoa, a subjetividade 

no tratamento de assuntos e a relativa postura retomada ao longo dos escritos, 

percebendo que pode se aprofundar, criando pactos com seu leitor. 

Com isso, ocorre mais de uma visão sobre a abordagem do tema: na primeira em 

que se vê a forma pessoal de tratamento do temático, a outra é mais objetiva, relativa 

aos assuntos abordados. Percebendo-se que não se tratar apenas da identidade do autor, 

                                                           
8
 Philippe Lejeune (1805-1859) foi um estudioso na área do discurso pessoal, escreveu ensaios e análises 

falando sobre autobiografia, com o intuito de coloca-los como conjunto de manifestações literárias e 

artísticas, centrou-se no conceito: “pacto-autobiográfico” para fazer uma distinção entre a narrativa 

ficcional e um relato de vida. 
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mas como trata essa identidade nos textos analisados, chegando a uma espécie de 

voyeur da identidade a ser abordada, e assim, apagando-se histórias e desenvolvendo-se 

outras. 

O problema dessa junção de histórias é a relação entre o texto escrito e as 

relações extratextuais assumidas por ele, podendo causar problemas de referência com 

o leitor, pois a autobiografia gera pontos de conhecimento numa realidade que talvez, 

seja diversa do que este entende, perdendo seu caráter autobiográfico. 

Não se trata aqui de estabelecer, como o autor diferencia entre autobiografia e 

biografia, porém, há que se estabelecer o intento do autor, ao determinar a narrativa 

como forma de protesto e cunho ficcional, até que ponto Estação Carandiru se torna 

ficção? Ou, em que medida a obra possui um tom biográfico? Nesse contexto, será um 

parâmetro sobre as histórias relatadas e as performances de ficção e biografia. 

A obra de Varella aproxima leitor e autor porque, abre a parte mais íntima das 

pessoas, formando um elo entre os dois. Existe nesta obra, um enlace de vários tipos de 

introspecção: testemunhos, diálogos, confissões, etc. O autor mergulha mais 

profundamente nas pessoas e com elas vivencia, desde os bons pensamentos (conceito 

de família e amigos), até confissões de um delito,  afirmando sempre serem inocentes. 

“Em inocência, a cadeia é farta. Na primeira conversa, o observador se 

convencerá de que ninguém é culpado. São todos vítimas de alguma 

armação da polícia, de um delator, do advogado sem-vergonha, do 

juiz, da mulher ingrata ou do azar” (VARELLA, 1999, p.158). 
 

Na obra analisada, existe o pacto zero, pois o “Eu” que narra não é o mesmo “Eu” 

que age, tornando a narrativa, um marco indeterminado, nem autobiográfico, nem 

romanesco, assim o narrador não é o protagonista, buscando de  fora os acontecimentos 

e interagindo com os principais sujeitos. 

Lejeune (1805-1859) ensina que a identidade é percebida implicitamente através 

dos títulos, aparecendo os nomes dos autores ou seção inicial do texto, em que o 

narrador cumpre o papel do autor, assumindo um compromisso com o leitor, deixando-o 

convencido de que ele é quem diz ser na capa. Existe ainda, a forma explícita, onde o 

nome narrador-personagem é o mesmo nome que está na capa do livro, por exemplo, 

Varella relata a história de detentos que pagam suas dívidas com a justiça e o autor 

acaba vivendo com eles o dia a dia da prisão, também é um testemunho, pois o autor faz 
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uma reflexão sobre o que sente perante sua vivência, o que Arfuch 
9
 (2010), 

contextualiza como referência de internalização à vida: 

“O vivido é sempre vivido por nós mesmos, e faz parte de seu 

significado que pertença à unidade desse ‘nós mesmos’. [...] A 

reflexão autobiográfica ou biográfica na qual se determina seu 

conteúdo significativo fica fundida no conjunto do movimento total 

que ela acompanha sem interrupção” (ARFUCH, 2010,  p.38). 

 

O autor assevera que a cada história relatada revisitam-se as celas, redescobrindo 

os delitos e junto, torna-se testemunha das confissões do outro, pois contar uma história 

é “dar vida a ela” e as conclusões tiradas oscilam entre o que é o certo e o errado, 

fazendo ter uma visão particular com a aparição da vida “real” nas palavras, levando ao 

voyeurismo do cotidiano de violência, seja nas ruas do Rio de Janeiro ou São Paulo, ou 

até mesmo no Carandiru. Observa-se, através do relato, que a vida particular ganha um 

caráter público, tornando o leitor cúmplice, resgatando a fórmula de Lejeune (1805-

1859) menos “contratual”, mas algo como essência de “autobiografia”. 

 

 O PACTO E A DIMENSÃO DISCURSIVA DE ESTAÇÃO CARANDIRU 

O pacto com o leitor se dá pelas formas e tons com que o discurso, como 

testemunho é elaborado, destacando o quão inesperado, mas ao mesmo tempo tão 

óbvio é o desfecho. A busca de identidades pessoais e coletivas dá forma à importância 

do “biográfico vivencial nos gêneros discursivos contemporâneos” (ARFUCH, 2010, 

p.64). 

A dimensão do discurso narrativo se torna mais ampla conforme o enunciado se 

torna diretivo, ou seja, direto para um receptor que “eu” já espero que receba a 

mensagem da maneira como a postulei, e esse “outro” já formula uma resposta para as 

vozes deixadas nas lacunas do texto, distribuindo no texto, tons afetivos através da voz 

do narrador. Assim se tece um texto, com intenção do outro já formular uma resposta, 

isto é, existindo uma interação dos participantes nessa escrita, ou um acordo, como um 

“pacto”, segundo Lejeune (1805-1859). 

Mas não se deve esquecer que as vozes das lacunas são expressas pelo autor e 

pelo receptor, tornando o discurso subjetivo, pois: “O fato de prefigurar o destinatário e 

                                                           
9
 Leonor Arfuch em sua obra, O Espaço Bibliográfico, faz uma reflexão sobre questões como: 

subjetividade, modo de narrar e razão dialógica, questões importantes na Modernidade. Faz uma 

investigação sobre a relação do sujeito com sua linguagem, com a sociedade, e tipos de discurso que são 

compartilhados, bem como os discursos imaginários. 
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sua reação de resposta frequentemente apresenta muitas facetas que apontam um 

dramatismo interno muito especial ao enunciado (alguns tipos de diálogo cotidiano, 

cartas, gêneros autobiográficos e confessionais)” (BAKHTIN, 1982, p. 286). 

A narração de vida do “outro” se torna aceitável, ao passo que as várias atitudes 

do “herói” vão se configurando na esfera da escrita, combinando fatos anteriores aos 

presentes, desembocando no “anti-herói” da modernidade, através da visão do malandro 

moderno, se podendo comparar com Macunaíma, em que o protagonista mostrou sua 

malandragem, conseguindo o que queria enquanto que nas narrativas heroicas, 

mostram-se unicamente os grandes feitos de um povo ou de um herói. Assim, é o 

homem comum aproximando-se das mazelas e do cotidiano da sociedade. 

São os laços existentes entre o autor/narrador e seu receptor fazendo com que a 

biografia exista, pois as cumplicidades fazem com que a receptividade seja perfeita. O 

que o leitor espera é que o texto traduza sua vida “real”. Mas não se trata de verdades, e 

sim sobre o sentido que o texto terá para quem o ler. 

Portanto, o valor biográfico ganha importância quando há a busca da identidade 

e da identificação, formas que instauram o deslocamento do “eu” que conta e do “eu” 

que escuta, formando leitores capazes de debater sobre a vida e os problemas 

encontrados nela: “é possível se perguntar agora sobre o trânsito que leva do “eu” ao 

“nós”, o que permite revelar o nós no eu, um “nós” não como simples somatória de 

individualidades [...],  mas em articulações com  algum valor compartilhado[...]” 

(ARFUCH, 2010, p. 82), fazendo com que o leitor encontre uma relação instantânea 

com a “totalidade da vida”, indo em busca de significados para a existência do “Eu”. 

 

 CONCLUSÃO 

Depreende-se que a obra Estação Carandiru (2002) possui um caráter narrativo 

com enfoque no ser humano, objetivando valores como amizade ou proteção. Varella 

busca uma conciliação ou valor moral entre detentos e o leitor, numa possibilidade de 

conhecimento de vida alheia. 

A narrativa, ora contada, suscita a uma temporalidade relacionada ao mundo 

próprio do protagonista, do relato e do tempo em que será lido, configurando as várias 

formas de diálogo com o leitor, articulando os acontecimentos numa ordem de 
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estruturação e importância para quem lê e quando lê, pois o acolhimento dos 

acontecimentos depende do momento em que será lido. 

O tempo da narrativa equivale a um tempo de quem escreve e outro de quem lê, 

experimentando-se uma transformação no campo prático do relato, o que configura um 

relato biográfico e não autobiográfico. 

Em relação à história, a obra se mostra com acontecimentos verdadeiros, mas não 

deixa de trabalhar alguns fatos como ficção, trabalhando, enquanto obra literária, um 

testemunho de época ou “experiência” literária a partir das características dos 

indivíduos mencionados. Ao analisar a sociedade brasileira, percebe-se que a 

desigualdade social assola muitas famílias, e que seja um dos maiores problemas que 

levam um indivíduo a se “meter” com a malandragem. 

Os personagens reais se misturam aos da ficção, tecendo a narrativa, cujos nomes 

são verdadeiras representações do anti-herói, com isso se tornam partes de uma novela 

da vida real, ao passo que há uma afirmação sobre a falta de identidade da sociedade 

brasileira, porém, o autor concilia as diferenças na tentativa de convivência dentro da 

penitenciária. 

Assim como Roberto Da Matta, em Carnavais, Malandros e Heróis (1997) 

assevera que todos aspiram ao status de pessoa em relação à condição de indivíduo, os 

detentos se tornam pessoas com identidades, aceitando e respeitando as leis: “– Alfinete, 

é o seguinte: no final da tarde, vai aparecer um finado na rua Dez do quarto andar. Você 

desce para a Carceragem e se apresenta. Diz que o cara ofendeu a senhora tua mãe que 

está no hospital, cuidando da filha viúva.” (VARELLA, 2002,  p. 149). 

Os indivíduos escolheram aceitar para sobreviver, aceitaram o destino que lhes 

foi imposto pela maioria e pela violência imposta, percebe-se o enfrentamento da 

situação através da omissão e da exploração pela violência social. 

O papel do narrador em 1ª pessoa faz perceber um ponto de vista claro, pois 

expõe seu engajamento no problema, comprovado através das metáforas sobre 

sobrevivência na penitenciária: “Nem tudo são flores entre elas, brigam e falam mal 

umas das outras, porém se unem diante do perigo, por instinto de sobrevivência.” 

(VARELLA, 2002,  p. 155), relatando sobre os travestis no meio carcerário. 

É através da obra analisada que são percebidas dos que por infringir as leis, 

acabaram em celas lutando pela sobrevivência. Assim, o autor mostra o lugar-comum 
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onde o leitor se equipara a essas vozes: que vive uma rotina comum como a de um 

homem na sociedade. O autor expõe na narrativa, o malandro já acostumado no crime 

“ensinando” os inexperientes a sobreviver no cárcere, aprendendo a ter vantagem e se 

protegendo, já que é melhor apanhar dos guardas do que delatar um “amigo”, pois 

malandro é aquele que sobrevive nas adversidades. 

O autor transcreve as cenas e as falas, indicando como o discurso pode ser 

aceitável a partir do instinto de sobrevivência, sendo como um discurso resignado, que 

se entende a desigualdade até mesmo dentro de um lugar fechado, mostrando a 

solidariedade entre os “amigos” e tornando a obra aceitável, pois ao se terminar a 

leitura, volta-se ao lar e o problema fica ali, preso nas páginas no livro, pois o que se 

almeja é que assunto não se desenvolva para além das páginas, fazendo dos leitores, 

bons ouvintes, mas sem envolvimento com o problema, tornando-o latente e persistente. 
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BORIS SCHNAIDERMAN: LITERATURA E TESTEMUNHO 

                                                                            Evelina Hoisel (UFBA, CNPq/ BRICS)1                                                                         

Resumo: Esta comunicação investiga a produção literária e cultural de Boris Schnaiderman, a 

partir dos textos Guerra em surdina (2004) e Caderno italiano (2015). Com perspectivas 

escriturais distintas, eles relatam a participação de Schnaiderman na Força Expedicionária 

Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Guerra em surdina assume um caráter mais ficcional e 

Caderno italiano retoma a mesma temática, no relato autobiográfico de um ex-combatente que 

se sente eticamente compelido a prestar o seu testemunho sobre os absurdos que os soldados 

experimentaram durante a guerra. Em Os escombros e o mito: a cultura e o fim da União Soviética, 

Schnaiderman investiga o testemunho de pessoas que viveram no sistema stalinista.  

Palavras-chave: Boris Schnaiderman; Literatura; Testemunho. 

                                               

   

As reflexões que serão realizadas no espaço desta comunicação fazem parte do 

projeto “Boris Schnaiderman: um intelectual entre fronteiras”. A expressão entre 

fronteiras traduz um importante traço biográfico do intelectual Boris Schnaiderman, 

ucraniano de nascimento, porém radicado no Brasil desde os oito anos de idade, até a sua 

morte em 2016, aos 99 anos de idade. Os diversos lugares que ocupou no cenário cultural 

brasileiro, como ensaísta e tradutor, ficcionista, professor da Universidade de São Paulo, 

têm como tema as mediações culturais, a disseminação da literatura e da cultura russas 

no Brasil. A sua atividade tradutória ultrapassa a tarefa estritamente linguística - na qual 

se destaca, por ter sido no Brasil o primeiro a traduzir diretamente do russo obras de 

escritores clássicos e de teóricos desconhecidos no país, expandindo a sua produção para 

as traduções culturais, as mediações interculturais e difundindo a cultura russa no Brasil 

e a brasileira na Rússia.  

Se a vivência de Boris Schnaiderman é marcada por estar entre um cá e um lá, que 

caracteriza o estar entre limites geográficos distintos – Brasil e Rússia – ele também se 

manteve no limiar do idioma, pois viveu em um país de língua portuguesa e, com sua 

família ou mesmo na sua atividade profissional de docente e de tradutor, manteve o russo 

como idioma principal. Desse modo, a sua produção se faz em constante movimento de 

expansão e de desfazimento de fronteiras linguísticas e culturais. 

A vida de Boris Schnaiderman foi atravessada por complexas questões de ordem 

política. Ele viveu em contextos repressores distintos – a Rússia stalinista, a ditadura de 

Vargas, a experiência como soldado e ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira 

                                                           
1 Contato: hoisel@ufba.br 
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(FEB), na Itália, durante a segunda guerra mundial, lutando contra as forças alemãs, e a 

ditadura militar de 64 no Brasil. Todavia, o intelectual Boris Schnaiderman não permitiu 

que sua atuação fosse neutralizada pelas forças repressoras que caracterizavam esses 

contextos.  Uma vez foi preso quando ministrava uma aula de russo na Universidade de 

São Paulo. Em uma entrevista à TV Cultura, programa Provocações 198, ele se refere a 

este episódio, declarando que protestou diante da invasão da sala de aula pela polícia e, 

por este motivo, foi preso, tendo que prestar depoimento. No final do seu relato à TV 

Cultura, ele comenta: “Fui imprudente em vários momentos, mas era o que eu devia 

fazer!” Na sua trajetória prevalece uma ética que afirma como traço fundamental do perfil 

do intelectual a resistência, o dever moral de falar, de agir, sem abdicar de seu saber sobre 

os fatos em relação aos quais esteve diretamente envolvido, ou que conhece a partir de 

sua atividade de pesquisador. 

Nesta perspectiva, da experiência como soldado e ex-combatente da Força 

Expedicionária Brasileira na Itália (1944-1945), resulta a sua vivência entre trincheiras, a 

qual lhe forneceu farto material para sua produção ficcional, memorialística, crítica e 

ensaística. Guerra em surdina (2004) e Caderno italiano (2015) dramatizam esta 

experiência, recorrendo, contudo, a procedimentos escriturais distintos. Estes textos 

estampam o olhar crítico e a aguçada sensibilidade desse intelectual que se tornou uma 

memória viva da história recente, por ter vivenciado os episódios mais marcantes dos 

séculos 20 – 21, como já citado anteriormente: a revolução russa, a segunda guerra 

mundial, o estado novo no Brasil e a ditadura militar de 64. 

Com o objetivo de discutir algumas das questões traçadas para este simpósio, e 

considerando a sua proposta de mapear a “avassaladora existência da literatura de 

testemunho, na sua salutar diversidade conceitual,” recorremos à produção de Boris 

Schnaiderman, para flagrar as possíveis relações entre literatura e testemunho, delineando 

os limites (ou os deslimites) através dos quais estas relações podem ser pensadas. 

Boris Schnaiderman assinala o valor testemunhal de seus textos ao declarar o seu 

dever moral de falar sobre as experiências traumáticas que vivenciou – sejam aquelas da 

infância, quando emigrou com seus pais para o Brasil, uma família de judeus russos, ao 

fugir de Odessa em decorrência da perseguição nazista, seja a sua experiência entre 

trincheiras, na segunda guerra mundial, como soldado da Força Expedicionária Brasileira.  

Nas narrativas de Guerra em Surdina e, principalmente, do Caderno italiano declara o 
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“dever de vir a público, sempre que possível,” prestar o seu depoimento em face da 

incompreensão generalizada em relação ao desempenho dos soldados brasileiros na Itália. 

Para Schnaiderman, dar o seu testemunho é uma maneira de fazer justiça à atuação da 

Força Expedicionária Brasileira e reverter as interpretações históricas distorcidas sobre a 

participação dos soldados nas trincheiras da Itália, lutando contra o nazismo. 

Como resultante da sua atividade de pesquisador e de mediador cultural, a 

estabelecer pontes entre a Rússia e o Brasil, Schnaiderman adentra-se profundamente nos 

arquivos secretos do stalinismo, divulgados a partir da pierestróika e da glasnost, em 

1985. Aderindo ao próprio sentido da palavra glasnost – “aquele estado em que tudo é 

anunciado, em que nada pode ser escondido” (SCHNAIDERMAN, 1997, p.15), ele efetua 

uma revisão de vários (poderíamos mesmo afirmar de todos) aspectos  da cultura russa a 

partir de 1917, revelando fatos desse período cuja existência não suspeitávamos. Logo no 

primeiro capítulo de Os escombros e o mito: a cultura e o fim da União Soviética (1997) 

ele ratifica  a “sua obrigação de trazer o resultado  dessa pesquisa a público” [...] para se 

conhecer “a cultura russa em meio às vicissitudes históricas de um povo tão sofrido e 

realizador, que passou por crises morais tão profundas que nos obrigam a refletir sobre a 

nossa condição humana.” (SCHNAIDERMAN, 1997, p.14) 

Se, para este intelectual humanista, há o desejo de tudo dizer, de tudo revelar e 

expor, seja através do testemunho pessoal, seja como intérprete do testemunho de pessoas 

que protagonizaram  eventos traumáticos, como as barbáries do stalinismo,  observa-se 

também um movimento na escrita de  Schnaiderman que aponta para a dificuldade de 

verbalizar, de traduzir em palavras acontecimentos experienciados nas trincheiras da 

guerra, evidenciando também a dificuldade de interpretar e de confiar na veracidade de 

depoimentos de pessoas que vivenciaram os limites do extremo, que escreveram sob forte 

pressão emocional e cuja sobrevivência estava sob as constantes ameaças de um regime 

autoritário,  como o stalinismo. 

No Caderno italiano (2015), no capítulo intitulado “No limiar da palavra”, aparece 

uma reflexão sobre a intraduzibilidade de sentimentos e vivências desnorteantes que 

marcaram a vida de um indivíduo. É importante lembrar que Schnaiderman, além de 

tradutor,  foi um teórico da tradução e, com a participação dos poetas do concretismo 

brasileiro, Augusto de Campo e Haroldo de Campos,  traduziu e difundiu poetas russos 

no Brasil. Além disso, escreveu  diversos ensaios teóricos e críticos sobre a tradução como 
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um ato desmedido, sendo este o  título de um dos seus livros, no qual ele define a tradução 

interlingual como  transcriação.  

No capítulo citado, todavia, ele se refere à impossibilidade de traduzir em palavras 

vivências traumáticas, permeadas pela perplexidade diante de fatos pungentes e 

dolorosos. Schnaiderman recorda-se especificamente do episódio com os soldados 

brasileiros após a fuga das tropas alemãs do front de batalha, quando estavam acampados 

ao sul de Pisa, em 1944.  

Os rastros de sangue e de morte deixados pelos alemães no campo de batalha não 

foram apagados durante a fuga e representam uma cartografia daquele espaço onde 

muitos soldados brasileiros tinham morrido. Em uma foto da infantaria alemã, encontrada 

pelospracinhas da FEB após a fuga dos soldados, a expressão de alegria e de júbilo 

daqueles jovens invasores causava-lhe grande mal-estar e perplexidade. Atordoado diante 

daquele registro do júbilo estampado na face de cada componente da infantaria alemã, 

Schnaiderman não consegue expressar em palavras o seu sentimento de pasmo e de 

incredulidade, afirmando: “Como não lembrar, por trás destes sorrisos, os fornos 

crematórios, a abjeção e a ignomínia daqueles anos?” [...] “Como verbalizar aquilo? 

Como encontrar uma tradução?” (SCHNAIDERMAN, 2015, p.70-72) “Vendo este 

retrato, não posso deixar de lembrar: antes que eles expressassem aquele sorriso 

triunfante, as terras da Itália foram esvaziadas de judeus, ciganos e suspeitos de 

esquerdismo...” (SCHNAIDERMAN, 2015, p.72), concluindo:  

 

“Realmente, a palavra humana tem o seu limite intransponível, sua 

barreira final.”  

................................................................................................................. 

“Tudo isso é forte demais e eu só posso transmitir a minha perplexidade 

no limiar da palavra”  

................................................................................................................. 

Este episódio foi narrado por mim  para este livro bem no comecinho 

deste século. Os fatos a que me referi, continuam a me perturbar.”  

(SCHNAIDERMAN, 2015, p.72-73)  

 

Talvez estas indagações expliquem o motivo pelo qual a primeira opção de Boris 

Schnaiderman tenha sido narrar estes acontecimentos a partir de uma ficção literária, 

ainda em 1964, em Guerra em Surdina (2004). Através da voz narrativa de João Afonso, 

um jovem estudante de medicina, recrutado pela FEB para combater as tropas alemãs na 

Itália, Boris Schnaiderman registra a sua experiência pessoal na segunda Guerra Mundial, 
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entre os anos de 1944-45, em um diário fictício, uma narrativa de teor testemunhal sobre 

sua experiência contra o fascismo.  

A narrativa em primeira pessoa, contracenando com uma terceira, expõe uma guerra 

que explode silenciosamente na intimidade de cada subjetividade – de forma mais intensa, 

na intimidade do protagonista narrador que vive em um turbilhão desde que foi para o 

Vale do Pó. Esta guerra, todavia, só pode ser percebida e traduzida a partir das cicatrizes 

inscritas nos corpos dos soldados, apreendidas pela escrita do diário do narrador-

protagonista.  

Alguns capítulos são escritos em um experimentalismo linguístico, em ritmo 

bastante acelerado, procedimento produtivo para dar visibilidade à circulação dos fluxos 

de pensamento – a corrente de pensamento – do personagem João Afonso, como se  o 

espaço literário, com sua liberdade de representação, fosse a  possibilidade de resgatar da 

memória e materializar em palavras o sentimento diante dos acontecimentos traumáticos, 

além do conflito que o perturbava: ter saído do Brasil para lutar na Itália contra o nazismo, 

quando o Brasil estava submetido a  um regime opressor, a ditadura de Vargas. Ao 

perquirir estas indagações, percebemos como elas constituem uma problemática que 

atormenta o soldado-escritor-intelectual Boris Schnaiderman, encorpado nesta narrativa 

no personagem João Afonso.  Guerra em surdina pode, então, ser interpretado como um 

registro testemunhal da história do Brasil e do mundo na segunda metade do século 20, 

através da experiência de um sujeito na guerra. 

Como tal, é uma narrativa construída a contrapelo da história oficial. Na visão dos 

dirigentes brasileiros daquela época, como a do general Eurico Dutra, os pracinhas 

voltariam “empesteados pelos germes da Revolução Soviética”, ou seja, do comunismo,  

e,  por este motivo, segundo José Luiz del Roio (2017), a FEB foi dissolvida ainda na 

Europa e seus integrantes não tiveram o reconhecimento que deveriam receber quando 

retornaram  ao país2.  

                                                           
2José Luiz Del Roio, no seu prefácio ao livro 1917. O ano que abalou o mundo  (SESC, 2017),  ao comentar 

uma carta do general Eurico Dutra sobre a participação dos soldados brasileiros na guerra, na qual manifesta 

o seu pavor em relação à possibilidade de influências comunistas sobre os pracinhas,  esclarece que “a FEB 

foi dissolvida ainda na Europa e seus integrantes não receberam as honras a eles devidas no solo pátrio. 

Foram tratados como empesteados, que poderiam trazer os germes da revolução Soviética para o país”. (p. 

29) 
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Por este viés, é possível entender o impulso quase obsessivo de Boris Schnaiderman 

de  prestar o seu depoimento sobre a experiência nas trincheiras italianas, como um ato 

reparador do que considera uma injustiça contra aqueles pracinhas que foram mandados 

para o campo de batalha sem saber lutar e sem conhecer  o motivo pelo qual o Brasil teria 

que participar daquele conflito. 

A publicação do Caderno Italiano, em 2015, possibilita a releitura do texto de 1964, 

em  outra modalidade de escrita: um caderno de anotações que traz a assinatura de Boris 

Schnaiderman e no qual estão as suas memórias como integrante da FEB, nos anos de 

1944-45. Na abertura do livro, Schnaiderman comenta sobre a publicação deste texto: 

“Pode parecer estranho: tantos anos depois de publicar meu livro de ficção sobre a FEB, 

Guerra em Surdina, que saiu em 1964 e teve ao todo quatro edições, venho agora a 

público trazendo estas páginas de pura e simples narração autobiográfica”. 

(SCHNAIDERMAN, 2015, p.11).  

Ao acionar suas memórias através do caderno, Schnaiderman ratifica o valor 

testemunhal de seus textos, revisitando questões de cunho histórico, político, social. O 

seu Caderno pode ser lido como um documento que atesta a potência da ética de um 

intelectual brasileiro-russo na segunda metade do século 20 e nas primeiras décadas do 

século 21, que aposta na importância de passar a limpo a história política de seu tempo, 

em um incessante movimento de reinterpretação dos fatos. Na “Nota prévia” que abre  o 

Caderno italiano, ele confirma: 

 

Acontece, porém, que nós outros, ex-combatentes, temos o dever de vir 

a público, sempre que possível, e prestar nosso depoimento em face da 

incompreensão generalizada em relação ao nosso desempenho na Itália. 

[...] Lembrando agora meus companheiros, cada vez menos numerosos, 

faço questão de divulgar estes meus relatos. (SCHNAIDERMAN, 

2015, p.11) 

 

E prossegue, no capítulo 8 “O que fizeram da nossa vitória”, já no final do Caderno: 
 

Mas, por mais curta que seja a memória dos povos, ninguém me tira a 

lembrança de certa manhã nublada de primavera em que vi filas e filas 

de soldados nazistas depositando as armas aos pés dos nossos 

soldadinhos franzinos, vindos do Nordeste ou dos confins do Mato 

Grosso. E agora? (SCHNAIDERMAN, 2015, p. 96) 

     

É ainda com o objetivo reinterpretar a história que Boris Schnaiderman publica a 

coletânea Os escombros e o mito: a cultura e o fim da união soviética (1997), através da 
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qual nos deparamos com uma profusão de imagens da Rússia, desde a revolução de 

outubro de 1917 até a glasnost e a pierestróika, em 1985. Os escombros e o mito é uma 

vertiginosa travessia pelo exuberante contexto histórico e cultural da Rússia e uma 

minuciosa análise dos acontecimentos que se seguiram à Revolução de 1917 

(coincidentemente, o ano do nascimento de Schnaiderman) sob os impactos das 

revelações da glasnost e da pierestróika.  

O objetivo da publicação é explicitado em diversos trechos. Trata-se de uma 

história que ainda não foi totalmente narrada (e aqui é importante frisar que o livro é de 

1997) e Schnaiderman quer contribuir para que “tudo venha à tona, tudo apareça”, no 

sentido de promover a recuperação da memória cultural e a revisão de diversas noções 

sobre a cultura russa a partir de 1917. Além disso, para Schnaiderman, como um 

intelectual humanista, estes acontecimentos possibilitam a compreensão da paradoxal 

condição humana. (SCHNAIDERMAN, 1997, p.14), e este aspecto é reiteradamente 

afirmado quando ele declara a sua perplexidade diante das vicissitudes históricas dos fatos 

retirados dos arquivos e recuperados dos escombros. O fio condutor de suas investigações 

é a tentativa de compreender o outubro de 1917 como o grande acontecimento do século 

20 e, simultaneamente, como uma catástrofe social e cultural. 

               Schnaiderman traz à tona os episódios de censura e de fiscalização sobre obras,  

expondo a capacidade da máquina estatal para triturar projetos e pensamentos, instalando 

um clima de coação, prisões, catástrofes familiares, mortes solitárias e coletivas. Além da 

morte física - quer seja por fuzilamento ou, de maneira muito frequente, nos trabalhos 

forçados na Sibéria, com temperaturas baixíssimas, para onde muitos intelectuais foram 

enviados -, defrontamo-nos com os inúmeros exemplos do horror da morte civil, 

resultante do silenciamento imposto aos escritores e artistas e do apagamento de sua 

voz/escrita, estabelecendo-se então, como estratégias de sobrevivência, os contrabandos 

ideológicos, a falsificação da história e o envernizamento dos fatos. 

               Em decorrência desses contrabandos ideológicos e da falsificação de muitas 

histórias de vida, Schnaiderman constantemente coloca em suspensão o material e os 

dados com os quais trabalha. Em alguns trechos, anota a sua desconfiança em relação aos 

documentos interpretados: “A grande quantidade de depoimentos faz surgir mais 

claramente o problema: em que medida podemos confiar no testemunho dos que viveram 

determinados acontecimentos históricos.” (SCHNAIDERMAN, 1997, p.120). Em outros 
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trechos, esclarece a sua postura, ou melhor, a sua metodologia de abordagem, diante das 

imagens dos escombros e do mito, registrando: “A tragédia de nosso século não pode ser 

apreendida por um só ponto de vista.” (SCHNAIDERMAN, 1997, p.121); “A 

‘ressurreição’ de textos foi um processo nada pacífico, que pôs em confronto diferentes 

tendências e opiniões, fazendo vir à tona um mundo de contradições e conflitos.” 

(SCHNAIDERMAN, 1997, p.90). 

               Na produção de Boris Schnaiderman, são muitas as lições disseminadas a partir 

das escavações da história para aqueles que já vivenciaram outras formas de repressão ou 

que vivem em tempos sombrios, sob o risco da violência e da barbárie, numa afirmação 

de que é possível reinventar a história e não apenas repetir modelos já experienciados e 

fracassados. Por isso, Boris Schnaiderman recorre constantemente ao testemunho de 

histórias acontecidas, no sentido de traçar outras possibilidades para a construção da 

história futura. 

 

Referências 

 

JINKINGS, Ivana e DORIA, Kim (Org.) 1917. O ano que abalou o mundo. 1ª ed. São 

Paulo: Boitempo; Ed. SESC, São Paulo, 2017. 

 

SCHNAIDERMAN, Boris. Os escombros e o mito: a cultura e o fim da União 

Soviética. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

 

SCHNAIDERMAN, Boris. Guerra em Surdina. 4. ed. rev. São Paulo: COSAC 

NAIFY, 2004.  

 

SCHNAIDERMAN, Boris. Boris Schnaiderman. Rio de Janeiro: Azougue editorial, 

2010. 

 

SCHNAIDERMAN, Boris. Caderno italiano. 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015. 

 

2754



 

 
 

A PEQUENA PRISÃO, DE IGOR MENDES: PRISÃO POLÍTICA NO BRASIL 

DEMOCRÁTICO 

 

Maria Isolina de Castro Soares (Ufes/Capes)
1
 

 

Resumo: A Pequena Prisão (2017), de Igor Mendes, catalogada como da área de Ciências 

Políticas, é uma obra de testemunho. Tendo participado de movimentos de contestação da 
ordem vigente, Igor Mendes foi preso em 3 de dezembro de 2014, e são os antecedentes dessa 

prisão e a experiência no Complexo Penitenciário de Gericinó que o autor narra na obra, que 

repercute as vozes dos excluídos, numa tentativa de alertar uma sociedade que parece não ter 

ouvidos para essas vozes. É uma denúncia contra o poder político, que legisla procurando 
manter privilégios que só fazem aumentar a concentração de riqueza no país. O real apresentado 

pelo testemunho do autor tem um compromisso com aqueles que nada têm, nem mesmo justiça. 

Palavras-chave: Testemunho; Prisão; Política.  

 

A obra A Pequena Prisão (2017), de Igor Mendes, é um depoimento de como a 

letra da lei é uma e o descumprimento à lei tem sido uma constante, de acordo com 

diferentes interesses, tanto de cidadãos quanto de instituições governamentais. Na 

Advertência presente na obra, o autor avisa: “O que o leitor e a leitora têm nas mãos é 

um depoimento, fruto de um compromisso assumido com as vozes silenciadas que me 

pediram, como único apoio, que dissesse o que vi e vivi nos porões de nossa sociedade” 

(MENDES, 2017, p. 33).  

Igor Mendes, como militante do Movimento Estudantil Popular Revolucionário 

(MEPR) e integrante da Frente Independente Popular (FIP), grupos considerados 

violentos pela polícia, foi um dos 23 presos na tentativa do governo de evitar 

manifestações que repercutiriam no mundo todo, dado a final da Copa do Mundo de 

2014: 

Na véspera da final da Copa do Mundo, no dia 12 de julho, tive, 

juntamente com duas dezenas de outros ativistas, minha prisão 

decretada. O objetivo explícito do governo, que era impedir a 

realização do protesto convocado para o dia seguinte, foi frustrado, 
pois milhares de pessoas se concentraram na Praça Saens Peña, 

próxima ao Maracanã. Dilma Rousseff foi novamente vaiada, como já 

ocorrera na abertura do torneio. Alguns dias depois, em 15 de julho, 
milhares de pessoas marcharam pelas ruas do Rio defendendo a 

liberdade dos ativistas presos (MENDES, 2017, p. 43).  
 

O depoimento do autor revela que mecanismos jurídicos podem ser colocados em 

ação para impedir que se realizem atos que possam prejudicar a imagem que o governo 

                                                             
1 Graduada em Letras (UFRJ). Mestre em Letras (Ufes); Doutoranda em Letras (Ufes); bolsista Capes. 
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tem interesse em manter. Várias entidades se pronunciaram contra o que consideraram 

uma violação dos Direitos Humanos, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil seção 

Rio de Janeiro (OAB-RJ) e a Anistia Internacional (CONSULTOR JURÍDICO, 2018). 

O fato de serem mandados de prisão temporária por cinco dias reforça a pretensão da 

atitude arbitrária: impedir as manifestações convocadas por ocasião da final da Copa do 

Mundo. O advogado de alguns desses jovens, Dr. Marino D’Icarahy, se pronunciou a 

respeito da alegação da polícia de que os presos faziam parte de uma quadrilha cujo 

cabeça seria Elisa Quadros Sanzi, amplamente conhecida por insistência da grande 

imprensa em divulgar seu nome como elemento perigoso:  

Não existe isso. É um exagero, um crime que está se cometendo 

contra a nossa juventude. [...] as autoridades estão cerceando e 
intimidando esses manifestantes, fazendo com que as pessoas se 

adaptem à força a um sistema que elas contestam. Isso é 

completamente desumano (D'ICARAHY, 2018).  
 

A convocação para as manifestações pelas redes sociais constitui um processo 

chamado de horizontalidade, visto não ter nenhuma organização específica como 

comando central dos protestos. Não deixa, no entanto, de ter forte teor político, cada 

grupo com suas bandeiras de luta. Segundo Igor Mendes, 

Junho foi um movimento espontâneo, multitudinário, que não tinha 

(nem poderia ter) um programa definido, uma vez que expressava a 

insatisfação profunda de amplas parcelas de nossa sociedade não com 
um governo em particular, mas com a própria ordem social no seu 

conjunto. Embora sem uma bandeira unificada, Junho foi um 

movimento essencialmente político, expressão de um vasto e 
profundo descontentamento existente no seio do povo (MENDES, 

2018).  

 

A insatisfação com a ordem vigente levou Igor Mendes a permanecer nas 

manifestações depois de ter recebido liberdade provisória. O ativista relata: 

Em agosto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu 

definitivamente liberdade provisória aos 23 ativistas processados por, 
supostamente, planejarem protestos violentos durante a Copa. Foi-nos 

imposta uma série de restrições, uma das quais, inexistente tanto no 

Código de Processo Penal como na própria Constituição: a proibição 
de frequentar manifestações (MENDES, 2017, p. 43).  

 

Não se tendo subordinado a tal restrição, Igor Mendes participou, no dia 15 de 

outubro de 2014, de um ato cultural na Cinelândia, Rio de Janeiro, em comemoração ao 

dia do professor, ocasião em que lembraram também repressão acontecida um ano antes 

nas escadarias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando do movimento “Ocupa 
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Câmara” (MENDES, 2017, p. 44). Foram feitas prisões de ativistas, e os 

acontecimentos se desenrolaram até o dia 2 de dezembro de 2014, quando o juiz da 27ª 

Vara Criminal do Rio de Janeiro Dr. Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau decretou 

novamente a prisão de ativistas, dentre eles Igor Mendes (MENDES, 2017, p. 44). 

Segundo Anne Vigna, do jornal Pública,  

Quando se analisa, porém, o inquérito policial que levou à prisão de 

Igor, não há como não lembrar a ditadura militar. Se naqueles tempos 
os “terroristas” eram identificados pela repressão a partir de 

estereótipos como a roupa vermelha, a barba, os livros “subversivos”, 

hoje a polícia e a Justiça do Rio de Janeiro se baseiam em “indícios” 

como a roupa preta, a máscara do Anonymous e posts e curtidas no 
Facebook para apontar os “vândalos”. Como acontecia na ditadura, os 

suspeitos estão por toda parte, sejam advogados, jornalistas, 

professores ou estudantes (VIGNA, 2018). 

 

A grande imprensa divulgou amplamente esses indícios, estigmatizando os jovens 

contestadores que passaram a receber a alcunha depreciativa de vândalos. Em inúmeras 

passagens do livro de Igor Mendes, ele precisa explicar aos outros presos que não é um 

vândalo, que não pertence aos Black Blocs, que é um manifestante que defende o direito 

de se expressar. Em uma dessas passagens, um jovem de Joinville pergunta: 

-Aê, mano, qual é a tua bronca? 

- Eu sou preso político, das manifestações. 
- Pô, tu é blé, blá, back bloc? 

- Não, mas eu sou manifestante, luto contra o governo. 

- Pô, maneiro!  

Outros gestos de aprovação, e perguntas, seguiram-se: 
- Aí, tu é do bonde da Sininho? 

Bonde da Sininho, que engraçado... 

- Ela também teve a prisão decretada, mas está na clandestinidade 
(MENDES, 2017, p. 99).  

 

A cobertura da imprensa foi de tal amplitude que, independentemente de 

profissão, classe social, região do país, grande parte da população acompanhou o 

desenrolar das manifestações, com a grande imprensa se posicionando explicitamente 

contra os manifestantes “desordeiros”: 

Parte dos manifestantes fez uma corrente para impedir a chegada à 
barreira e manter a tranquilidade no protesto, dando recomendações, 

porém, sem resultado. Os arruaceiros atiraram pedras contra os 

policiais e devolveram contra os militares as bombas de gás 

lacrimogêneo lançadas. A PM permaneceu atrás do bloqueio até o 
início da noite. Eles também carregaram grades retiradas de um dos 

acessos ao Mineirão (ARAÚJO, 2018). 
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O trecho citado minimiza a atitude violenta da Polícia Militar (PM), ao noticiar 

primeiro que os manifestantes atiraram pedras contra os policiais, mas não pode deixar 

de dar a entrever a violência da polícia, que jogava bombas de gás que os manifestantes 

devolviam. Há, também, a oposição entre “manifestantes” e “arruaceiros”. Os 

manifestantes vestiam verde-amarelo e os arruaceiros portavam pedras. Os 

manifestantes pertenciam à classe média e alta e tinham aprovação e ampla cobertura da 

imprensa; os arruaceiros, que faziam parte da massa oprimida que lutava por direitos 

como cidadãos, eram insistentemente tratados como bandidos na grande mídia.  

No artigo “Literatura e Violência”, o professor Jaime Ginzburg cita Theodor 

Adorno em texto de 1954, “Posição do narrador no romance contemporâneo”, a respeito 

de uma observação que o filósofo faz sobre a obra de Franz Kafka (1883–1924): 

Seus romances, se é que de fato eles ainda cabem nesse conceito, são 

a resposta antecipada a uma constituição do mundo na qual a atitude 

contemplativa tornou-se um sarcasmo sangrento, porque a permanente 

ameaça da catástrofe não permite mais a observação imparcial, e nem 
mesmo a imitação estética dessa situação (ADORNO, 2003, p. 61 

apud GINZBURG, 2012, p. 19).  

 

Quase cem anos após o falecimento do escritor tcheco, a ameaça de catástrofe 

ronda permanentemente a vida de uma parcela significativa da população brasileira, que 

vive sub-humanamente em favelas, nas periferias sem saneamento básico, em casebres 

feitos de papelão e caixotes debaixo de viadutos das grandes cidades, quando não 

apenas pelas ruas, dormindo nas calçadas. Igor Mendes não se esquiva de dizer que seu 

testemunho “É, sobretudo, um depoimento engajado, assumidamente parcial, de quem 

continua disposto a prosseguir na briga [...]” (MENDES, 2017, p. 33).  

Colocando em prática as palavras, o autor denuncia o que tem sido uma constante 

para aqueles que não podem sequer ser chamados de cidadãos:  

Pertenço à geração que vive a transição entre uma época de relativa 
liberdade, conquistada ao final do regime militar, e o endurecimento 

da repressão política, em um contexto de crise econômico-social 

crescente e aumento das mobilizações populares. 
Digo endurecimento da repressão política, especificamente, porque os 

pobres, vivendo em guetos nos bolsões de miséria das grandes 

cidades, ou no campo, vitimados pelos bandos de pistoleiros a serviço 
dos latifundiários, nunca deixaram de ser reprimidos, presos e mortos 

pelas tropas oficiais ou os famigerados “esquadrões da morte” 

(MENDES, 2017, p. 49-50). 
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A repressão política tem-se dado cada vez mais com a presença do Exército, no 

intuito de manter a ordem em situações em que a Polícia Militar não atua, como na 

greve dos policiais militares no Espírito Santo, em fevereiro de 2017; ou em situações 

em que a Polícia Militar não consegue obter êxito, que foi o pretexto para a intervenção 

federal no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2018. As reportagens nos canais de televisão 

mostram frequentemente ações em locais de população de baixíssima renda, onde quase 

sempre alguém sucumbe a bala disparada pela troca de tiros com marginais (segundo a 

PM) ou pela execução sumária (segundo os moradores). Jorge Zaverucha observa: 

A presença militar na segurança pública é crescente. Aos poucos, 
competências das polícias vão sendo transferidas para o Exército, em 

especial. Muito disso se deve à perda de confiança da União nas 

Polícias Militares e Civis, seja por ineficiência, seja por corrupção. O 

Exército usa tal situação para barganhar novas verbas, com a 
justificativa de precisar manter suas tropas aptas a substituir as forças 

policiais. O Congresso já conferiu poderes de policiamento ostensivo 

ao Exército, antevendo a necessidade do uso dos militares federais em 
ações de segurança pública (ZAVERUCHA, 2010, p. 71). 

 

Esse aparato tem pairado sobre a sociedade brasileira, evidenciando que as forças 

tradicionais de segurança da população inerentes a um regime democrático estão 

desacreditadas, fazendo-se necessário recorrer a expedientes que colocam o Exército 

nas ruas, como se o regime fosse ditatorial. Esses expedientes são decretos, como o 

Decreto 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, que o Congresso Nacional aprovou e o 

Senado Federal promulgou a 20 de fevereiro de 2018, decretando intervenção federal no 

Estado do Rio de Janeiro.  

Esses mecanismos caracterizam um estado de exceção, segundo conceito de 

Giorgio Agamben. Analisando a obra Les pleins pouvoirs. L’expansion des pouvoirs 

gouvernamentaux pendant et après La Grande Guerre (1934), do jurista sueco Herbert 

Tingsten (1896-1973), Agamben afirma que 

A análise de Tingsten concentra-se num problema técnico essencial 

que marca profundamente a evolução dos regimes parlamentares 

modernos: a extensão dos poderes do executivo no âmbito legislativo 

por meio da promulgação de decretos e disposições, como 
consequência da delegação contida em leis ditas de “plenos poderes

2
” 

(AGAMBEN, 2004, p. 18).  

 

                                                             
2
 Agamben cita Tingsten: “Entendemos por leis de plenos poderes aquelas por meio das quais se atribui 

ao executivo um poder de regulamentação excepcionalmente amplo, em particular o poder de modificar e 

de anular, por decretos, as leis em vigor” (TINGSTEN, 1934, p. 13 apud AGAMBEN, 2004, p. 18-19).  
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Anulando as leis em vigor, promulgando decretos ou novas leis, o Estado tem 

procurado calar aqueles que se levantam contra ele. Foi o caso da lei 12.850/13, de 2 de 

agosto de 2013, que legisla sobre organizações criminosas e na qual foram enquadrados, 

em 15 de outubro de 2013, os manifestantes do movimento “Ocupa Câmara” 

(MENDES, 2017, p. 44).  

Tendo participado desse e de muitos outros movimentos e mobilizações de 

contestação da ordem vigente, Igor Mendes foi preso em 3 de dezembro de 2014, e são 

os antecedentes dessa prisão e a experiência no Complexo Penitenciário de Gericinó, 

antigo Complexo Penitenciário de Bangu, designação ainda utilizada pelo autor, que ele 

conta em A pequena prisão. 

Na Cidade da Polícia, por onde passou antes de ser levado a Bangu, o autor já se 

vê às voltas com violação dos direitos humanos, truculência policial, desrespeito. Um 

investigador entra na sala onde o preso estava e, colocando a arma sobre a mesa, dirige-

se a Igor, de forma a parecer camarada: “- Vamos lá, Igor, qual é o seu envolvimento 

com a rapaziada?” (MENDES, 2017, p. 55). Sabendo de seus direitos, Igor responde 

que só falará na presença de seu advogado. O investigador se descontrola:  

- Porra! – deu um murro na mesa, desistindo do teatro – Na hora de 
quebrar banco vocês não querem saber da Constituição! Pro seu 

governo, todo mundo aqui é formado em Direito, não venha tirar onda 

de entendido, não! Eu nem tava registrando nada... (MENDES, 2017, 
p. 55).  

 

Catalogada como da área de Ciências Políticas, A pequena prisão é uma obra de 

testemunho. Seu autor, uma testemunha que desabafa: “Por defender certos pontos de 

vista, considerados ‘perigosos à ordem’, ofereceram-me a descida aos porões mais 

obscuros de nossa sociedade” (MENDES, 2017, p. 34).  

O professor Wilberth Salgueiro discorre sobre os conceitos de testemunha e 

testemunho:  

Testemunha é a pessoa. Testemunho é o relato, o depoimento, o 

documento, o registro (escrito, oral, pictórico, fílmico, em quadrinhos 

etc.). A testemunha, por excelência, é aquela que viveu a experiência, 
é um supérstite (superstes) – o sobrevivente. [...] O testemunho, por 

excelência, é feito/dado/produzido/elaborado pelo sobrevivente 

(SALGUEIRO, 2012, p. 284-285).  

 

É como um sobrevivente que Igor Mendes dá seu testemunho de um submundo de 

iniquidades incompatível com a dignidade de seres humanos. 
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Para o professor Jaime Ginzburg,  

[...] o estudo do testemunho articula estética e ética como campos 

indissociáveis de pensamento. O problema do valor do texto, da 
relevância da escrita, não se insere em um campo de autonomia da 

arte, mas é lançado no âmbito abrangente da discussão de direitos 

civis, em que a escrita é vista como enunciação posicionada em um 

campo social marcado por conflitos, em que a imagem da alteridade 
pode ser constantemente colocada em questão (GINZBURG, 2011, p. 

20). 
 

No testemunho de Igor Mendes, a estética se justifica em função da decisão ética 

de denúncia do que ocorre no sistema carcerário brasileiro e das injunções político-

judiciais que levam alguém a incorrer na perda de liberdade. Mesmo afirmando a todo o 

momento que é um preso político, o autor lança um olhar sensível sobre a massa de 

desassistidos que se encontram nos presídios brasileiros, “[...] a quarta maior população 

carcerária do mundo, saltando de 90.000 seres aprisionados em 1990 para pouco mais 

de 700.000 em 2017” (MENDES, 2017, p. 50). Fala com emoção de história de vida de 

pessoas anônimas que lutam para sobreviver e de casos específicos que ganharam a 

grande imprensa, como o de Amarildo de Souza e Rafael Braga: 

Rafael Braga Vieira, negro, morador de rua, foi preso durante a 
manifestação de 20 de junho de 2013, porque policiais “confundiram” 

o desinfetante que carregava em um recipiente com explosivos. 

Permaneceu mais de dois anos detido. Poucos meses depois da sua 

libertação, voltou a ser preso perto da sua casa, acusado de tráfico de 
drogas. As únicas testemunhas que o acusam são policiais da UPP. 

Apesar disso, foi novamente condenado (MENDES, 2017, p. 50).  

 

A narrativa de Igor Mendes expõe os problemas de uma sociedade que se diz 

democrática apenas por realizar eleições diretas. O real apresentado pelo testemunho 

tem um compromisso com aqueles que nada têm, nem mesmo justiça. Discorrendo 

sobre a aparência de democracia de nossa sociedade, Jorge Zaverucha afirma:  

A democracia deve ser vista como a tentativa de minimização da 

dominação de uns indivíduos sobre outros. É impossível minimizar tal 

dominação, no Brasil, sem levar em conta o relacionamento entre o 
poder político e a disparidade na distribuição de renda e riqueza. E 

mais, tal assimetria atinge o ordenamento jurídico do país. Uns não 

têm acesso à justiça e outros estão acima das leis. Possuem direitos, 

mas não deveres. Os incluídos contam com direitos e os excluídos 
com o destino. Os excluídos, portanto, são tanto materialmente como 

juridicamente pobres. São exclusões superpostas. E o que é pior, uma 

atrai a outra (ZAVERUCHA, 2010, p. 75).  
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A pequena prisão traz as vozes dos excluídos, numa tentativa de alertar uma 

sociedade que parece não ter ouvidos para essas vozes. O poder político legisla 

procurando manter privilégios que só fazem aumentar a concentração de riqueza numa 

parcela ínfima da população. A Organização Não Governamental (ONG) britânica 

Oxfam publicou um relatório no segundo semestre de 2017 sobre a desigualdade social 

no Brasil que mostra que os 5% mais ricos detêm a mesma renda que os demais 95% da 

população, e seis brasileiros têm a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres
3
.  

O professor Jaime Ginzburg reporta-se a García sobre a escrita de obras de 

testemunho:  

García considera a escrita de testemunho uma forma nova de criar 

literatura, em contrariedade à tradição canônica. Caracteriza sua 
especificidade uma conexão direta dos textos com a defesa de direitos 

civis, em contrariedade a autoritarismos institucionais. Relatos 

testemunhais surgem associados a abusos de Estado, em solidariedade 
a vítimas e em atenção crítica à violência (GARCÍA, 2003, p. 12, 19-

25 apud GINZBURG, 2011, p. 20).  

 

Essas questões vêm à tona num texto que utiliza recursos de linguagem literária 

para narrar atitudes de violência, negação de direitos, manipulação política, dentre 

muitos outros problemas apresentados na obra.  

Para o professor Ginzburg, um dos elementos metodológicos para abordagem de 

narrativas de violência é a análise do narrador, pois é sob o ponto de vista do narrador 

que os incidentes são apresentados ao leitor. Em A pequena prisão, o narrador é uma 

das vítimas da violência que denuncia. Seu ponto de vista é parcial, fazendo questão de 

mostrar envolvimento emocional no que narra: 

Sentei no batente e fiz um esforço para organizar minhas ideias e 
sentimentos. Quem me visse naquele momento estranharia, talvez, a 

calma exterior quase completa que eu demonstrava. Só eu sabia o 

furacão que me devorava por dentro. Havia que me preparar para a 
prisão, havia que ficar forte, havia que não decepcionar os meus, havia 

que derrotar aqueles que se julgam capazes de quebrar nossas 

convicções. Não era uma opção: era uma obrigação. Uma voz, muito 
parecida com a minha, reiterava em meus ouvidos: “Nessa noite, você 

vai dormir em uma cela, vai conhecer a penitenciária” (MENDES, 

2017, p. 59-60).  

 

A escolha linguística é significativa. Termos como “esforço”, “furacão”, 

“devorava” “forte”, “derrotar”, “quebrar” externam o tumulto interior mas também a 

                                                             
3 Informações presentes em: <https://www.cartacapital.com.br/economia/seis-brasileiros-tem-a-mesma-

riqueza-que-os-100-milhoes-mais-pobres>. Acesso em: 30 mar. 2018. 

2762



 

 
 

decisão de não se deixar prostrar diante da cruel experiência. Numa tentativa de 

convencimento próprio, o narrador utiliza repetições, a anáfora provocando um efeito de 

persuasão íntima de seus ideais: “Havia que...havia que...havia que...havia que...”. O 

termo “reiterava” dá mais força à necessidade de enfrentar a adversidade. Convicto das 

causas que defende, a antítese compele à luta: “Não era uma opção: era uma obrigação”, 

sendo que a negação e a afirmação da forma verbal reforçam os sentidos contrários de 

“opção” e “obrigação”.  

Estudante de Geografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Igor Mendes 

não deixa de registrar o vocabulário dos detentos, possuidores de falares próprios que 

traduzem o linguajar do ambiente em que se situam, indecifrável para os neófitos: 

Às vezes, esses presos começavam a conversar entre si, contavam 

histórias passadas, “tretas” antigas. Eu, como boa parte dos presos 

iniciantes, julgava aquilo completamente indecifrável: “visão”, 
“comarca”, “pular fogueira”, “desenrolado” e outras gírias mais, 

típicas da pequena, porém complexa sociedade prisional. [...] 

Xingamentos, jamais. Foi de um deles que ouvi, certa vez: - “Vai 
tomar no cu” e “filho da puta” não existe na cadeia. Quem falar isso 

pro outro tá morto. 

“Morto”: tá sem moral, sozinho, tá ferrado. Somente em casos 

considerados extremamente graves, como deduragem ou assédio sobre 
companheiras de outros presos, pode ser tomado literalmente 

(MENDES, 2017, p. 93).  

 

Além do vocabulário próprio, os presos inventavam artifícios para driblar as 

péssimas condições de seus cubículos. Na tentativa de atenuarem as picadas dos 

mosquitos que infestavam as celas, os presos confeccionavam japiracas: 

A principal, mesmo única arma, da qual dispúnhamos nessa guerra 

particular, era confeccionar uma longa tira de papel higiênico bem 
enredado, que colávamos com cuspe na parede, as célebres japiracas 

[...]. As japiracas eram proibidas, mas na galeria B os guardas faziam 

vista grossa com relação a elas. Nas demais galerias não era assim, e 

os presos que porventura fossem flagrados acendendo-as estavam 
sujeitos aos espancamentos, praticamente único método disciplinar 

adotado ali (MENDES, 2017, p. 125).  

 

Como em toda sociedade, os presos tinham normas de convivência, “[...] um 

rígido código de conduta” (MENDES, 2017, p. 180). Transferido de Bangu 10 para o 

Bandeira Stampa (Bangu 9), onde já se encontravam Caio Silva Rangel e Fábio Raposo, 

presos em decorrência do incidente que vitimou o cinegrafista da Rede Bandeirantes de 

Televisão, Santiago Andrade, ordens superiores proibiram Igor Mendes de ficar nas 

galerias onde se encontrava um ou outro manifestante. Sendo assim, o autor foi 
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mandado para a galeria D, o “coletivo”, as celas onde ficavam os presos comuns. No 

coletivo, todos devem obedecer ao Estatuto que, embora afirmassem existir escrito, era 

passado oralmente para os novatos pelos presos mais antigos.  

[...] Estupro, roubo, deduragem e assédio à companheira de outro 
preso são condutas inimagináveis dentro do coletivo, punidas com a 

maior severidade. Os assassinatos também eram objeto de legislação: 

em Bangu 9 não eram permitidos, e o castigo máximo previsto era o 
espancamento. Em outros presídios, controlados por facções 

criminosas, ouvi dizer que a prática era diferente e as mortes ocorriam 

com certa frequência (MENDES, 2017, p. 180-181). 
 

Eram comuns, no entanto, o golpe do sequestro. Os presos tinham acesso a 

telefones, subornando o pessoal da administração dos presídios, e passavam dias 

inteiros telefonando para ludibriar incautos e conseguir dinheiro que comparsas de fora 

dos presídios eram encarregados de receber. Um submundo que funciona como um 

teatro de horrores que Igor Mendes relata minuciosamente, com a consciência de quem 

sabe de onde vêm esses seres mutilados: “[...] Ódio eu sentia do sistema econômico-

social e da instituição carcerária dele resultante, que produzem diariamente esses 

pobres-diabos, seres deformados, meio-homens, meio-ratos” (MENDES, 2017, p. 322).  

As constantes idas ao Fórum para audiências estão entre as piores experiências 

que o autor viveu. Os presos eram transportados em caminhões que “[...] eram 

verdadeiros cofres blindados [...] nos quais a sensação térmica chegava a atingir os 50º 

[...]” (MENDES, 2017, p. 263). Igor relata que chegava desidratado e semidesmaiado às 

audiências e passava a tremer de frio nas salas refrigeradas dos Fóruns. Todo o conforto 

em oposição à miséria da situação dos presos: “[...] Indignava-me ver toda aquela 

imponência no falar e no vestir, os luxos e privilégios que cercam o Poder Judiciário, 

quando a alguns passos dali reinava a sujeira, as revistas humilhantes, as agressões 

físicas e morais, o medievalismo, enfim” (MENDES, 2017, p. 264). Vive-se em 

condições degradantes que nada têm de ressocializadoras. Os agentes do sistema 

carcerário dificultam ainda mais a possibilidade de ressocialização, ineptos que são para 

exercerem atividade que deveria respeitar os direitos fundamentais do cidadão. Sobre o 

comportamento desses agentes, Igor conta: 

Os espancamentos também eram frequentes, sobretudo no retorno ao 

presídio, para que fosse mais difícil sua denúncia. Eram tapas na cara, 

socos, chutes, normalmente porque os presos conversavam na hora da 

revista ou teriam olhado para o rosto dos agentes. Não havia pecado 
maior do que este: a atitude que permite identificar o que tortura ou 
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mata é também passível de ser punida, como ocorria nos porões do 
regime militar, como ocorre atualmente nas favelas ou no campo. Era 

comum sermos jogados em viaturas vomitadas, e eu ouvi vários 

relatos de presos que eram espancados por terem cometido a 

“indisciplina” de passar mal (MENDES, 2017, p. 264).  
 

O livro não deixa de assinalar, com frequência, a comparação do que ocorre nas 

prisões brasileiras com o que ocorria nas prisões, oficiais ou não, do regime militar no 

Brasil, de 1964 a 1985. A pretensa liberdade do regime democrático atual exclui uma 

parcela imensa da população brasileira, que vive uma subvida na “grande prisão” da 

vida fora dos presídios.  

Posto em liberdade provisória no dia 25 de junho de 2015, Igor Mendes usou sua 

experiência para denunciar as arbitrariedades do sistema político, as desigualdades 

sociais, o horror do sistema carcerário. Seu testemunho tem uma feição subjetiva 

intencional, como ele mesmo admite: 

O livro tem imagens e opiniões fortes, que podem desagradar os que 

preferem uma literatura mais palatável, sem um lado definido. 

Respeito os que têm este ponto de vista, mas prefiro admitir 
francamente que nunca tive pretensões de imparcialidade. Como o 

velho compositor, penso que palavras são navalhas (MENDES, 2017, 

p. 368). 
 

Com as navalhas que manuseia com destreza, Igor Mendes expõe não só as 

vísceras do sistema penitenciário brasileiro. Ele deixa ver as arbitrariedades a que são 

submetidos aqueles que não se calam diante de injustiças; que lutam por direitos que 

estão nas leis mas não na prática; que ousam dizer não a um estado de coisas que 

transforma a vida em pesadelo e as pessoas em autômatos de uma rotina que nem mais 

questionam. Não deixa, no entanto, de ter esperança na luta popular que pode 

transformar a sociedade num espaço de justiça social.  
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A LÍRICA TESTEMUNHAL DE PEDRO TIERRA: O “CANTO DA 

RESISTÊNCIA E DA ESPERANÇA"
1
 EM POEMAS DO POVO DA NOITE 

      NÚBIA SILVA DOS SANTOS (UFG)
2
 

Muitas vezes julgamos ver a aurora 

e sua rosa de fogo à nossa frente. 

Era apenas, na noite, uma fogueira. 

Voltava a noite, mais noite, mais completa. 

 

Carlos Drummond de Andrade.
3
 

 

 

Resumo 

Esse artigo propõe-se a refletir acerca do Testemunho na Poesia do Poeta Pedro Tierra, em sua 

obra Poemas do Povo da Noite, escrita durante o período em que o poeta esteve como 

prisioneiro Político, de 1972 – 1979, durante a Ditadura Militar Brasileira. Num primeiro 

momento apresentamos a obra de Tierra e explicamos o que o motivou a escrevê-la – o encontro 

com Mayer Kucinski, por isso, fazemos uma breve imersão comentando sobre o Romance K.: 

Relato de uma Busca. E, por fim, analisamos brevemente dois poemas de Pedro Tierra, em 

intersecção com dois poemas de Carlos Drummond de Andrade, considerando a ambos como 

poetas, cuja Poesia, configura-se como Poesia de Resistência.  

Palavras-chave: Testemunho; Poesia; Resistência; Política; Ditadura 

 

Escrever sobre a obra de Pedro Tierra - Hamilton Pereira da Silva
4
, sob o signo da 

lírica testemunhal é um desafio instigante, visto ser a temática bastante difícil, uma vez 

que o poeta goiano-tocantinense escreve seus poemas das prisões pelas quais passou 

durante os cinco anos em que esteve preso, no período da Ditadura Militar.  Não é um 

poeta canônico, lido e conhecido por todos, como poetas da estirpe de Drummond, mas 

é justamente Carlos Drummond de Andrade, mais até do que João Cabral de Melo Neto 

                                                           
1
 O termo entre aspas foi utilizado por Nilmário Miranda, Presidente da Fundação Perseu Abramo, na 

orelha do Livro Poemas do Povo da Noite, Edição para não esquecer – 30 anos da 1ª edição brasileira e 3ª 

edição revisada. Faço uso no título, porque o teor dos Poemas da obra Poemas do Povo da Noite é, de 

fato, de “canto” – grito de resistência e de esperança na construção de uma nova realidade, em que a 

tortura não seja a constante da vida dos que foram vítimas da Ditadura Militar Brasileira.  
2
 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás -

UFG – Professora Adjunta da Universidade Federal do Tocantins – UFT.  
3
 Estrofe do Poema MAS VIVEREMOS, do livro A Rosa do Povo,1945. In. Carlos Drummond de 

Andrade – Poesia Completa. Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 2003. 
4
 Hamilton Pereira da Silva é filho de Sabino Pereira da Silva e de Ana Costa Pereira, retirantes 

piauienses que escaparam da seca e da cerca, nos anos de 1930. Hamilton nasceu em Porto Nacional – To, 

quando ainda era Norte de Goiás. Tem segundo grau completo, mas não frequentou a Universidade, em 

função das atividades políticas assumidas. Lutou contra a ditadura militar e cumpriu cinco anos de 

cárcere, entre 1972 a 1977. É Poeta forjado pela dor do horror dos tempos de ferro da ditadura e, por isso, 

cria para si o pseudônimo de Pedro Tierra, Pedro, pela força da Pedra, símbolo de resistência e Tierra, 

criação do poeta, para homenagear os companheiros Hispano-ibero americanos, simbolizando a terra 

como ambiente para nascimentos, símbolo de esperança. 
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que, segundo o próprio Tierra, o influenciou bastante como fonte de leituras, nos 

tempos anteriores à prisão, bem como naqueles em que esteve prisioneiro. 

Os poemas do Povo da Noite configuram-se em poesia de resistência, de luta, de 

testemunho do horror, da dor, do sofrimento, da morte, mas também de esperança, de 

sonhos, de solidariedade, de beleza, de companheirismo e de metáforas de plantar, 

semear e de novos nascimentos, novas identidades – mais fortes, apesar de delicadas 

como a flor, pela fragilidade forjada na dor. 

 Pedro Tierra se auto-entitula um “sobrevivente” porque viveu, sobreviveu e 

testemunhou os horrores e violências da Ditadura e o fez, sobretudo, movido por uma 

consciência política aguçada e por enorme sentimento de irmandade, de luta, de 

solidariedade e de resistência.  Ele explica na abertura de sua obra, em “Explicação 

necessária” que o impulso para escrever os Poemas do Povo da Noite veio de um 

acontecimento – a visita de Mayer Kucinski à prisão onde Hamilton se encontrava preso 

junto a outros presos políticos. 

Concretamente o impulso por escrevê-los me veio de um diálogo, 

talvez, o mais dramático que já mantivera em minha vida até ali. Meu 

interlocutor se chamava Mayer Kucinski, pai de Ana Rosa Kucinski, 

militante da ALN (Ação Libertadora Nacional – Organização da 

resistência armada à Ditatura Militar vigente de 1964-1985) 

desaparecida. A expressão „diálogo‟ é pálida e insuficiente para dar 

conta daquele contato entre dois desconhecidos. (...)Ele, num impulso 

trôpego, angustiado, irreprimível (...) me narrou seus dias e noites de 

tormento. (...) Mayer Kucinski buscava Ana Rosa, sua filha. Desejava, 

para seguir vivendo, ver o rosto de Ana Rosa. Varava meus olhos com 

o cravo dos seus e me pedia, patético – a mim, que àquela altura 

cumpria já o terceiro ano de prisão – uma palavra, ainda que fosse a 

notícia de sua morte. Eu não tinha nenhuma palavra para lhe dar. “Há 

uma hora em que todas as bocas se fecham./Há uma hora em que a 

memória nega./Há uma hora em que a noite desce como a mordaça 

definitiva.”
5
 (TIERRA, 2010, p.12) 

 

Vemos aqui um procedimento interessante, porque Pedro Tierra, em sua 

Explicação necessária que abre sua obra diz ter sido o encontro com Mayer Kucinski o 

impulso para escrever os Poemas do Povo da Noite e diz também que não tinha 

nenhuma palavra para dar ao senhor Kucinski.  Situação paradoxal, uma vez que a 

ferramenta de trabalho do poeta é justamente a palavra. No entanto, é justamente essa 

aporia, essa situação de desconcerto, de dificuldade de pronunciar ou representar algo 

                                                           
5
 Tierra, Pedro. “Tempo Subterrâneo”. In. Poemas do Povo da Noite. Livramento, São Paulo, 1979. (sic). 
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que remeta à esfera dos tempos sombrios da guerra ou da Ditadura que caracteriza a 

estética e ética testemunhal.  É necessário que se diga, que o silêncio seja quebrado e 

que se grite em denúncia aos horrores da violência, para que a humanidade não se 

esqueça das práticas expúrias, indignas e de tamanha violência, a ponto de que não se 

consiga narrar, registrar, lembrar desses registros.  Mas só rememorando, trazendo à 

memória, revivendo o trauma, será possível, psicanaliticamente falando inclusive, 

vencê-lo. 

Pedro Tierra, ainda em sua Explicação necessária, cita Hannah Arendt para dizer 

que o principal objetivo para a consolidação do país como nação, no processo 

democrático brasileiro, encontra-se resguardado na compreensão da qual Hannah 

Arendt fala. Segundo a autora, compreender
6
 não significa negar ou explicar os horrores 

praticados, mas sim, encarar a realidade de maneira espontânea, atenta e resistir a ela. 

 

Cantos dos que Sonham e Semeiam (Re)Nascimentos: intersecções na poesia de 

Pedro Tierra e Carlos Drummond de Andrade 

 

Pedro Tierra, em seus Poemas do Povo da Noite, objetiva, por meio de sua arte, 

de sua poesia, de seu poder, bradar e gritar, denunciando os assassinatos, suicídios, 

delações, silenciamentos, torturas e tantos outros horrores. E, por que “é proibido 

cantar!”, o poeta compreende que cantar é imprescindível. Tierra traz o canto como 

elemento fundante de seus poemas, mas não só o canto, também o grito, a flor, a noite, 

o sangue, a semente e o renascer, dentre outras imagens presentes em sua poesia de 

resistência. 

 Alfredo Bosi (2000: 169) em sua Poesia-Resistência, cita Drummond, quando este 

diz que “a poesia resiste à falsa ordem, que é, a rigor, barbárie e caos (...)”. Bosi, na 

obra citada complementa que a poesia “resiste aferrando-se à memória viva do passado; 

e resiste imaginando uma nova ordem que se recorta no horizonte da utopia.” Já Tierra 

afirma: “O que pode o grito se não se perpetua?” ao discutir sobre o caráter constitutivo 

de sua poesia. É necessário encontrar uma forma de perpetuar o grito do poeta, segundo 

Tierra, “pelo gesto multiplicado de tantos que acolheram a palavra e a converteram no 

                                                           
6
 Hobsbawm também aborda esse tema e diz que: “A principal tarefa do historiador não é julgar, mas 

compreender, mesmo o que temos mais dificuldade para compreender. (...) Compreender a era nazista na 

história alemã e enquadrá-la em seu contexto histórico não é perdoar o genocídio. De toda forma, não é 

provável que uma pessoa que tenha vivido este século extraordinário se abstenha de julgar. O difícil é 

compreender”.  (HOBSBAWM:1995, p.13). 
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trabalho de milhares de mãos. Aquelas mãos insubmissas que teceram na sombra, anos 

a fio, a luz imperceptível da madrugada que acendemos, sem desenho prévio, nos olhos 

de nossa gente...” 

 Assim como Carlos Drummond de Andrade na Rosa do Povo e Pablo Neruda em 

seu Canto Geral, Pedro Tierra traz para a boca de cena, em seu poemas, o povo como 

protagonista e de maneira solidária e esperançosa, o poeta utiliza sua poesia como arma 

de denúncia e também como semente para o renascer da esperança e da humanidade 

perdida. Vejamos o POEMA-PRÓLOGO: 

POEMA-PRÓLOGO 

Fui assassinado. 

Morri cem vezes 

E cem vezes renasci 

Sob os golpes do açoite. 

 

Meus olhos em sangue 

Testemunharam 

A dança dos algozes 

em torno do meu cadáver 

 

Tornei-me a mineral 

memória da dor. 

Para sobreviver, 

recolhi das chagas do corpo 

a lua vermelha de minha crença, 

no meu sangue amanhecendo. 

 

Em cinco séculos  

reconstruí minha esperança. 

A faca do verso feriu-me a boca 

e com ela entreguei-me à tarefa de 

renascer. 

 

Fui poeta 

do povo da noite 

como um grito de metal fundido. 

 

Fui poeta 

como uma arma 

para sobreviver 

e sobrevivi. 

 

Companheira, 

se alguém perguntar por mim: 

sou o poeta que busca  

converter a noite em semente,  

o poeta que se alimenta 

do teu amor de vigília 

e silêncio 

e bebeu no próprio sangue 

o ódio dos opressores. 

 

Porque sou o poeta  

dos mortos assassinados, 

dos eletrocutados, dos “suicidas”, 

dos “enforcados” e “atropelados”, 

dos enlouquecidos. 

 

Sou o poeta 

dos torturados, 

dos “desaparecidos”, 

dos atirados ao mar, 

sou os olhos atentos 

sobre o crime. 

 

Companheira, 

virão perguntar por mim, 

recorda o primeiro poema 

que lhe deixei entre os dedos  

e diz a eles 

como que acende fogueiras 

num país ainda em sombras; 

meu ofício sobre a terra 

É ressuscitar os mortos 

e apontar a cara dos assassinos. 

 

Porque a noite não anoitece sozinha. 

Há mãos armadas de açoite 

retalhando em pedaços 

o fogo do sol 

e o corpo dos lutadores. 

 

(TIERRA, 2010, p.29-30)(Grifos meus)
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 O Poema-Prólogo que abre a coletânea de Poemas do Povo da Noite cumpre, de 

fato, a função do prólogo
7
, antecipando aos leitores os elementos que irão constituir a 

matéria de poesia de toda a coletânea. O poeta, ao fazer essa escolha, trata sua obra 

como um épico, cujo herói é o povo da noite, o povo brasileiro, o povo hispânico, o 

povo ibero-americano.  O compromisso com os que não possuem voz e estão excluídos, 

presos, mortos e destituídos da sociedade moderna é reiterado, quando o poeta diz ser o 

“poeta do povo da noite” e que utiliza sua poesia como “o grito de metal fundido”, 

como “arma para sobreviver”. Discursivamente é interessante observar as escolhas que 

o poeta fez ao utilizar as aspas para denunciar e questionar a “verdade” das afirmações 

proferidas. O poeta-testemunha coloca entre aspas todas as palavras que representam 

inverdades sobre os destinos dos sujeitos citados: “suicidas”; “atropelados”; 

“enforcados”; “desaparecidos”.  Sabe-se os opressores, sejam regime nazista – da Shoah 

ou das Ditaduras Hispano – Ibero – Americanas, bem como Brasileira omitiram a 

verdade dos acontecimentos, silenciaram e apagaram os rastros de seus feitos 

aniquiladores.   

 Cabe aos sobreviventes e às testemunhas do horror da guerra e das Ditaduras 

relembrar os que foram aniquilados e brutalmente dizimados, para que ninguém esqueça 

o que lhes aconteceu, mas, sobretudo, para que jamais se repita novamente as 

brutalidades e desumanidades pelas quais passaram nessa era do caos e das catástrofes.  

Cabe aqui citar novamente a leitura de Gagnebin (2006) sobre as considerações de 

Adorno acerca da impossibilidade de representação artística e poética, após Auschwitz. 

 

Adorno tenta pensar juntas as duas exigências paradoxais que são 

dirigidas à arte depois de Auschwitz: lutar contra o esquecimento e o 

recalque, isto é, lutar igualmente contra a repetição e pela 

rememoração; mas não transformar a lembrança do horror em mais 

um produto cultural a ser consumido; evitar, portanto, que "o princípio 

de estilização artístico" torne Auschwitz representável, isto é, com 

sentido, assimilável, digerível, enfim, transforme Auschwitz em 

mercadoria que faz sucesso (como fazem sucesso, aliás, vários filmes 

sobre o Holocausto, para citar somente exemplos oriundos do 

cinema).A transformação de Auschwitz em "bem cultural" torna mais 

leve e mais fácil sua integração na cultura que o gerou, afirma Adorno 

algumas linhas abaixo. Desenha-se assim uma tarefa paradoxal de 

                                                           
7
 Prólogo - substantivo masculino. Apresentamos dois significados do dicionário online: 

A - No antigo teatro grego, a primeira parte da tragédia, em forma de diálogo entre personagens ou 

monólogo, na qual se fazia a exposição do tema da tragédia. 

B - Em uma peça teatral, cena ou monólogo iniciais, em que geralmente são dados elementos precedentes 

ou elucidativos da trama que se vai desenrolar. 
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transmissão e de reconhecimento da irrepresentabilidade daquilo que, 

justamente, há de ser transmitido porque não pode ser esquecido. Um 

paradoxo que estrutura, aliás, as mais lúcidas obras de testemunho 

sobre a Shoah (e também sobre o Gulag), perpassadas pela 

necessidade absoluta do testemunho e, simultaneamente, por sua 

impossibilidade linguística e narrativa. (GAGNEBIN: 2006, p. 79)  

 

 O imprescindível a ser considerado do dicto adorniano é que ele alerta, para que 

Auschwitz jamais seja esquecida, bem como que os horrores e catástrofes registrados ali 

jamais se repitam, daí sua exigência pelo não-esquecimento. É necessário lembrar-se do 

passado, compreendendo-o e de forma esclarecida entender também o presente, de 

modo a rememorar as atrocidades e os mortos com empatia e respeito, para que outros 

não tenham que sofrer, nem morrer da mesma forma. Há que se olhar também para o 

presente, a fim de que o futuro possa ser diferente. Espantar-se, indignar-se e agir de 

maneira ética e política são condutas esperadas dos sujeitos, bem como das Instituições. 

 

ASPIRAÇÃO 

 

Hoje eu quero 

um poema transparente, 

semelhante à lágrima 

que iludiu meus olhos desatentos. 

 

Um poema capaz de coragem, 

desses que podem ser ouvidos 

na chuva, na greve, ao fim 

da batalha perdida. 

 

Um poema capaz de resistir 

como granito ao vento, 

como o homem resiste 

se o aço lhe alcança o ombro. 

 

Um poema capaz de liberdade. 

Capaz de falar nesta hora noturna 

quando todos dormem, e o silêncio oficial 

amordaçou as cantigas do meu povo. 

(TIERRA, 2010, p.49)  

 

 No poema Aspiração, vemos a poesia do poeta como uma espécie de mantra, de 

credo, de profissão de fé, porque representa a lucidez, o compromisso do poeta em não 

se calar, em escrever de maneira que seu canto, que sua poesia chame à consciência os 

que se calam diante dos horrores que a humanidade tem praticado.  Uma poesia 

revolucionária, que encha de coragem a tantos distintos sujeitos que se encontram lá – 

na sociedade, mas que precisam saber do que acontece, precisam resistir, precisam lutar, 

precisam ser solidários e críticos, mesmo que não estejam em situação direta de 

sofrimento, porque indiretamente todos sofrem, todos têm medo, todos desconfiam e 

muitos, infelizmente, escolhem o caminho da individualidade e se tornam delatores, 

traidores, mesmo que façam isso tentando salvar algum ente querido.   O poema 

Aspiração fala não só dos sonhos, mas fala sobre o próprio fazer da poesia desse poeta, 

que almeja uma poesia capaz de libertar, sobretudo, nas horas mais difíceis – a hora 

noturna – quando ninguém vê, ninguém sabe o que está acontecendo – mas que é uma 
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hora em que muito acontece. O povo está amordaçado, silenciado pelo medo e pelas 

atrocidades que vivenciam ou veem pessoas muito próximas vivenciarem e, por isso, 

não se canta mais, não se sonha mais, não se luta mais.   O poeta Pedro Tierra almeja 

uma poesia, que assim, como Drummond em sua Canção Amiga, “faça acordar os 

homens e adormecer as crianças”. Uma poesia que traga a tão sonhada e almejada 

“liberdade”. Esse é um sonho político de uma lírica de cunho social e totalmente 

conectada com o mundo em que o poeta se encontra. 

 

CANÇÃO AMIGA 

 

Eu preparo uma canção  

em que minha mãe se reconheça,  

todas as mães se reconheçam,  

e que fale como dois olhos.  

 

Caminho por uma rua  

que passa em muitos países.  

Se não me veem, eu vejo  

e saúdo velhos amigos. 

 

Eu distribuo um segredo  

como quem ama ou sorri.  

No jeito mais natural  

dois carinhos se procuram.  

 

Minha vida, nossas vidas  

formam um só diamante.  

Aprendi novas palavras  

e tornei outras mais belas.  

 

Eu preparo uma canção  

que faça acordar os homens  

e adormecer as crianças. 

 

(DRUMMOND, 2003, p.232)

 

 O poema de Carlos Drummond de Andrade, escrito em 1948, pós segunda guerra 

mundial, mas bem antes do período ditatorial no Brasil, é um poema que também 

metalinguisticamente traz o sonhos do poeta e seu compromisso em, apesar dos horrores 

da guerra, das catástrofes ocorridas, registrar-se nas artes, na poesia, marcos de luta, de 

resistência da humanidade que se parece perdida. Nesse poema de Drummond, o poeta 

fala já na primeira estrofe da força de sua poesia, da proposta universalizante e do 

desejo de clareza, de lucidez, de retorno a uma era de paz, de calmaria, em que seja 

possível caminhar pelas ruas, sem medo, saudando velhos amigos, distribuindo 

segredos, como quem ama ou sorri, de maneira natural. No poema Canção amiga, o 

poeta se irmana a tantos outros valorizando a vida de todos e desejando para todos a 

mesma capacidade de dizer, de resistir, de lutar e de criar.  É necessário que todos 

tenham consciência (“acordar os homens”) para os desafios impostos e é necessário ter 

esperança, vivenciar outro mundo, em que seja possível “adormecer as crianças” com 

palavras mais belas.    

O mundo está tentando se reerguer dos horrores vivenciados na segunda guerra 

mundial. Muitos querem esquecer o que aconteceu, alguns querem inclusive dizer que 
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nada aconteceu. Mas aconteceu e torna-se imperativo vencer o medo, negociar com a 

dor, com o trauma. Nada melhor que a linguagem, que as palavras, que a poesia, para 

criar novas e transformadas realidades, sem se esquecer os acontecimentos anteriores, 

mas semeando outras possibilidades de nascimentos, para que os horrores praticados na 

guerra não se repitam, não voltem a acontecer e não sejam esquecidos.  Precisamos, 

todos, compreender, como diz Hanna Arendt, o que aconteceu, para que não voltemos a 

repetir, como diz Adorno, o que aconteceu em Auschwitz. 

 

MAS VIVEREMOS 

 

Já não há mãos dadas no mundo. 

Elas agora viajarão sozinhas. 

Sem o fogo dos velhos contatos, 

que ardia por dentro e dava coragem. 

 

Desfeito o abraço que me permitia, 

homem da roça, percorrer a estepe, 

sentir o negro, dormir a teu lado, 

irmão chinês, mexicano ou báltico. 

(...) 

Há mais de vinte anos caminhávamos 

sem nos vermos, de longe, disfarçados, 

mas a um grito, no escuro, respondia 

outro grito, outro homem, outra certeza. 

 

Muitas vezes julgamos ver a aurora 

e sua rosa de fogo à nossa frente. 

Era apenas, na noite, uma fogueira. 

Voltava a noite, mais noite, mais 

completa. 

 

E que dificuldade de falar! 

Nem palavras nem códigos: apenas 

montanhas e montanhas e montanhas 

oceanos e oceanos e oceanos. 

 

(...) 

Hoje quedamos sós. Em toda parte, 

somos muitos e sós. Eu, como os outros. 

Já não sei se vossos nomes nem vos olho 

na boca, onde a palavra se calou. 

 

Voltamos a viver na solidão, 

temos de agir na linha do gasômetro, 

do bar, da nossa rua: prisioneiros 

de uma cidade estreita e sem ventanas. 

 

Mas viveremos. A dor foi esquecida 

nos combates de rua, entre destroços. 

Toda melancolia dissipou-se 

em sol, em sangue, em vozes de protesto. 

 

Já não cultivamos amargura 

nem sabemos sofrer. Já dominamos 

essa matéria escura, já nos vemos 

em plena força de homens libertados. 

 

Pouco importa os dedos se desliguem 

e não se escrevam cartas nem se façam 

sinais da praia ao rubro couraçado. 

Ele chegará, ele viaja o mundo. 

(...) 

 

Ele caminhará nas avenidas, 

entrará nas casas, abolirá os mortos. 

Ele viaja sempre, esse navio, 

Essa rosa, esse canto, essa palavra. 

 

(DRUMMOND,2003, p.203-205). (Grifos 

meus) 
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SOBREVIVEREMOS  

 

Perdemos a noção do tempo.
8
  

 

A luz nos vem da última lâmpada,  

coada pela multidão de sombras.  

A própria voz dos companheiros tarda,  

 

como se viesse de muito longe,  

como se a sombra lhe roubasse o corte.  

Nessa noite parada sobrevivemos.  

Ficou-nos a palavra, embora reprimida.  

 

Mas o murmúrio denuncia que a vitória  

não foi completa. Dobra o silêncio  

e envia o abraço de alguém  

cujo rosto nunca vimos e, todavia, amamos.  

 

Nessa noite parada sobrevivemos.  

Sobreviveremos.  

Ficou-nos a crença, de resto, inestinguível,  

na manhã proibida. 

 

(TIERRA, 2010, p.33) 

 

Tentamos colocar, lado a lado, em duas colunas, o poema MAS VIVEREMOS, 

de Carlos Drummond de Andrade e o poema SOBREVIVEREMOS, de Pedro Tierra 

para que visualmente seja mais fácil ao leitor perceber o grito de resistência que emana 

desses poemas, o primeiro escrito em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial e o 

segundo em 1974, em plena Ditatura Militar. Possuem composições formais distintas, o 

primeiro poema possui dezoito quadras e o segundo poema quatro quadras, eles falam 

da mesma matéria, registram, pela linguagem poética, esperanças de uma palavra, que 

tal como a flor que rompeu o chão do asfalto, duro, impassível, possa ir além dos 

espaços nacionais e locais levar a notícia de que o homem sobreviverá – 

sobreviveremos, como registrado no poema de Tierra. Tanto o “Mas viveremos” de 

Drummond quando o “Sobreviveremos” de Tierra apresentam-se como resistência aos 

tempos sombrios da noite – do horror, do terror, das mortes, da repressão, do medo, da 

ausência de amor e de irmandade, da clandestinidade, dos presídios e da solidão. Ambos 

os poemas conclamam para a vida, para a necessidade de resistir, apesar das forças que 

                                                           
8
 Todos os grifos em negrito são meus. 
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impõem o silêncio e dos açoites, torturas, guerras e bombardeios que trazem a morte e 

retiram o desejo de vida e até a vida de tantos.  Apesar disso tudo, “sobreviveremos” e 

“viveremos”. Guinsburg em seu texto Linguagem e Trauma na escrita do Testemunho, 

considera que a escrita testemunhal articula estética e ética como articuladas e afirma 

que: 

 O século XX se estabeleceu como tempo propício para testemunho, 

em virtude da enorme presença das guerras e dos genocídios. Para o 

sujeito da enunciação do testemunho, entre o impacto da catástrofe e 

os recursos expressivos, pode haver um abismo intransponível, de 

modo que toda formulação pode ser imprecisa ou insuficiente 

(GUINSBURG: 2008, p.03). 
 

 O autor segue citando Seligmann e Semprun, ao afirmar que a escrita do 

sobrevivente se vincula à memória daqueles que não sobreviveram e, por isso, é 

necessário escrever como uma forma de dar túmulo aos mortos, para que não sejam 

esquecidos. O registro ficcional é condição, não só psicanalítica, para elaboração das 

vivências traumáticas dos sobreviventes, bem como para homenagear e registrar a 

memória dos mortos. 

 Drummond e Tierra fazem de sua poesia-resistência um grito em prol da 

liberdade, da vida, da solidariedade entre os povos de distintas nações, para além dos 

oceanos, contra a opressão, a censura, o medo e a solidão. Um brando que retome o 

sentimento de irmandade, é necessário existir “mãos dadas no mundo”, é necessário 

esquecer a dor, deixa-la “nos combates de rua, entre os destroços”, é necessário dissipar 

a melancolia, realizar o luto e não cultivar a amargura, é necessário transformar a 

palavra em rosa, em canto e florescer no asfalto.  

 

Considerações Finais 

 
 

Pedro Maria Casaldáliga, responsável pela tradução para o espanhol do livro 

Poemas do Povo da Noite, de Pedro Tierra, que resultou em sua premiação pela Casa 

das Américas, diz em seu prefácio à obra de Tierra que, “para início de conversa, ou de 

interpelação, é preciso dizer que este é um livro de palavras verdadeiras: esta poesia é 

vida; a vida destes poemas, a vida deste poeta (...)” e prossegue questionando se há nos 
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últimos dez anos no Brasil
9
, “versos mais comprometidos com a vida, com a morte, com 

o povo?” 

 Vemos em Tierra - Poeta-testemunha e também poeta-sobrevivente que assim 

como o “elefante”, de Drummond, é obrigatório viver, resistir, amar e lutar, sempre, não 

somente por si, mas por todos, pelo Povo da Noite, na esperança de que possa voltar a 

dar as mãos aos demais irmãos de luta e de sonhos. A poesia tem como “arma” a 

palavra e por isso, mesmo cansados, renascer e recomeçar é movimento de vida, pela 

vida, contra o esquecimento e o apagamento dos horrores dessa nossa Era das 

catástrofes. Infelizmente não está no passado o que estudamos aqui e talvez por isso, o 

Angelus Novus
10

 fosse para Benjamin imagem tão cara. Esse é o grande desafio 

prosseguir sem esquecer do passado, mas procurando garantir que o futuro não seja a 

eterna repetição do passado, configurando-se no absurdo vivido por Sísifo.  Precisamos 

não nos esquecer do passado, para que ele não se repita e, tal como rememorar a história 

para que recomecemos a nossa, sem perder a ternura, tal como o “Elefante”, de 

Drummond: 

E já tarde da noite/volta meu elefante,/mas volta fatigado,/as patas 

vacilantes/se desmancham no pó./Ele não encontrou/o de que carecia,/ 

o de que carecemos,/eu e meu elefante,/em que amo disfarçar-me./ 

Exausto de pesquisa,/caiu-lhe o vasto engenho/como simples papel./ 

A cola se dissolve/e todo o seu conteúdo/de perdão, de carícia,/ 

de pluma, de algodão,/jorra sobre o tapete,/qual mito desmontado./ 

Amanhã recomeço./ (DRUMMOND,2003, p.167-168) 
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O “PASSADO QUE NÃO PASSA”: DIMENSÕES DO TRAUMA NO CONTO 

“TIO ANDRÉ”, DE BERNARDO KUCINSKI1 

 

Suzeli Santos Santana (UESC)2 

 

Resumo: O trabalho constitui a análise do conto “Tio André”, de Bernardo Kucinski, publicado 

após o processo de redemocratização política no livro Você vai voltar pra mim e outros contos 

(2014), obra que retoma memórias da ditadura civil-militar brasileira. Nesse sentido, objetiva-se 

compreender de que maneira a literatura produzida no contexto pós ditadura problematiza os 

aspectos de violência e autoritarismo, assim como discutir a simultânea necessidade e 

impossibilidade da elaboração de vivências traumáticas na linguagem literária, partindo da 

premissa de que o testemunho “se dá sempre no presente” e que “o trauma é caracterizado por 

uma memória de um passado que não passa” (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 69).  

 

Palavras-chave: Literatura de testemunho; Ditadura civil-militar brasileira; Traumas sociais; 

Autoritarismo; Bernardo Kucinski. 

 

Introdução 

 

Dellasoppa (1991) e Pinheiro (1991) discutem a existência de um autoritarismo 

socialmente implantado, isto é, a continuidade de práticas de violência, autoritarismo e 

controle mesmo após a transição política do regime de exceção para o regime 

democrático. Nesse sentido, é válido pensar o porquê, de 29 anos após o regime militar, 

ainda fazer-se necessária a problematização deste contexto na literatura contemporânea. 

Ou seja, faz-se pertinente pensar no contexto político representado na obra Você vai voltar 

pra mim, de Bernardo Kucinski – ditadura civil-militar3 dos anos 1965-1985 –, mas 

também pensar o contexto de produção da obra – século XXI, 2014, e obviamente o tempo 

presente. Sob esse viés, apresentarei algumas considerações sobre o conto “Tio André”, 

do livro Você vai voltar pra mim (2014), de Bernardo Kucinski, na perspectiva de discutir 

a simultânea necessidade e impossibilidade da elaboração de vivências traumáticas. 

                                                           
1 O presente artigo é parte da minha dissertação de mestrado, ainda em desenvolvimento, sob orientação do 

Prof. Dr Cristiano Augusto da Silva (UESC). 

 
2 Graduada em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Mestranda do Programa de Pós-

graduação em Letras: Linguagens e Representações (UESC). Contato: su.ze.liss@hotmail.com 

 
3 Utiliza-se o termo ditadura civil-militar por considerar que o golpe de 1964 não foi instituído 

exclusivamente pelas Forças Armadas, mas também pela participação de setores da sociedade civil, como 

por exemplo as marchas da Família com Deus pela liberdade contra o governo de João Goulart – nas quais 

participaram lideranças religiosas, políticas e empresariais –, assim como a participação dos civis na 

elaboração da legislação, inclusive do AI-5. Sobre esse assunto, ver MELO (2012) e REIS (2010). 
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Bernardo Kucinski nasceu em São Paulo, em 1937, é jornalista, professor e autor 

de diversos livros sobre economia, jornalismo e política. O autor também trabalhou como 

assessor especial do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 

2006.  Kucinski inicia sua carreira de escritor após se aposentar como professor titular da 

Escola de Comunicações e Artes da USP, em 2007. Desde então, já publicou sete livros 

de ficção, incluindo Você vai voltar pra mim e outros contos (2014), e o romance 

Pretérito imperfeito (2017), seu mais recente trabalho. 

Sobre a biografia de Bernardo Kucinski, deve-se elucidar, sobretudo, o fato de o 

autor ter sido militante contra a ditadura civil-militar, preso e exilado, assim como ter 

testemunhado o desaparecimento de sua irmã, Ana Kucinski, e de seu cunhado, Wilson 

Silva, em 1974.  

Você vai voltar pra mim e outros contos, publicado após o processo de 

redemocratização política, é composto por vinte e oito histórias que faziam parte de um 

conjunto de contos escritos entre junho de 2010 e junho de 2013. Segundo o autor, as 

narrativas selecionadas tematizam especificamente o regime de exceção dos anos 1960 e 

1970, no Brasil.  

Apesar de Kucinski esclarecer na apresentação de seu livro que sua narrativa deve 

ser vista como uma criação literária, sem compromisso com a veracidade dos fatos, o 

autor também chama a atenção para o caráter testemunhal de sua obra, e sua contribuição 

com a recuperação de episódios marcantes da história política do Brasil: “Aos leitores 

mais jovens, não familiarizados com aqueles tempos, acredito que essas narrativas de 

cunho literário permitirão sentir um pouco a atmosfera de então, com nuances e 

complexidades que a simples história factual não conseguiria captar” (KUCINSKI, 2014, 

p. 9). Esse paradoxo, talvez, possa ser explicado pela postura ética do escritor, ao entender 

o limite da linguagem na representação da dor do Outro, ou pela própria dificuldade do 

autor reelaborar sua experiência traumática. 

 

“Tio André”: memórias do trauma 

 

Narrado em terceira pessoa, o conto “Tio André” se inicia a partir de uma cena sutil, 

com o diálogo entre o pai José Moura e seu filho Ricardinho, que estão a caminho da casa 

do tio André, para visitá-lo em seu aniversário. No entanto, essa sutileza é utilizada para 
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denunciar a violência e autoritarismo da ditadura civil-militar, que ainda se reflete na 

memória e no corpo das vítimas desse episódio, visto que a partir das perguntas do garoto 

sobre a condição de reclusa do tio, o pai revela a experiência traumática do irmão: 

 

-Pai, o tio André quer ficar longe de mim também? 

-Não, filho, ele gosta muito de você. É da polícia que ele quer ficar 

longe. 

-Por quê, pai? O tio André matou alguém? 

-Não, filho, o tio André nunca fez mal a ninguém, ele não mata nem 

formiga. 

-Então, pai, por que ele tem medo da polícia? 

-Porque uma vez a polícia bateu nele. 

-Pai, por que a polícia bateu no tio André se ele não é bandido? 

-A polícia às vezes faz isso. (KUCINSKI, 2014, p. 170-171) 
 

Observa-se, a partir das inquietantes e curiosas perguntas de Ricardinho, atitude 

muito peculiar de crianças, uma primeira tensão no conto, no qual se inicia a revelação 

do motivo que levou o tio André ao estado de enclausuramento, a violência policial. Por 

conseguinte, Ricardinho volta a inquirir o pai, com uma inocente, mas complexa 

pergunta, que deixa o pai confuso sobre o que responder: 

 

-Então a polícia é do mal? 

José Moura não sabe o que responder. Não quer dizer que a polícia é do 

mal, mas também não quer mentir. Nunca mentiu ao Ricardinho. 

-Não, filho, a polícia é do bem, ela persegue os bandidos, mas 

antigamente, na época em que bateram no tio André, a polícia era igual 

aos bandidos, era do mal como eles. (KUCINSKI, 2014, p.171) 

 

Nesta passagem, a denúncia ao regime militar se torna explícita, na qual o 

personagem José Moura iguala a atitude da polícia à dos criminosos. A memória desse 

momento passado vai sendo elaborada conforme o Ricardinho faz perguntas ao pai:  

 

-E quando foi antigamente, pai? 

-Foi antes de você nascer. O tio André estava na faculdade, tinha só 

dezenove anos. 

-Quantos anos mesmo ele faz hoje, pai? 

-Quarenta. (KUCINSKI, 2014, p. 171) 

 

Nota-se, portanto, a presença de dois tempos na narrativa, o tempo presente e o 

passado, assim como se revela o tempo em que o tio André vive enclausurado por um 

trauma do passado: vinte e um anos. Os longos anos em que o personagem André se 
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encontra imerso numa realidade traumática podem ser explicados pela premissa de que o 

testemunho “se dá sempre no presente” e que “o trauma é caracterizado por uma memória 

de um passado que não passa” (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 69).  

A relação com o passado a partir de um tempo presente é uma característica da 

literatura de testemunho, discutida por Seligmann-Silva (2005, p. 80), o qual destaca, a 

partir do pensamento de Benjamin, que “toda história é fruto do encontro, de um 

entrecruzar de um determinado presente com o passado”. Tal constatação explica o 

testemunho do personagem José Moura na narrativa e o próprio contexto de produção da 

obra, visto que Kucinski reelabora momentos do passado a partir de um determinado 

presente. Entretanto, este presente não é tranquilo, até mesmo porque há um 

“autoritarismo socialmente implantado”, a saber, o “autoritarismo que não termina com 

o colapso das ditaduras, mas que sobrevive às transições e sob os novos governos civis 

eleitos, porque independe da periodização política e das constituições” (PINHEIRO, 

1991, p. 46). 

O narrador evidencia o estado de solidão do personagem André, ao passo que 

descreve a caminhada do José Moura e Ricardinho até sua casa, revelando também a 

condição de medo que aprisiona André e o isola da vida social:  

 

Haviam caminhado desde a rodoviária, quase um quilômetro. José 

Moura calcula que ainda faltam uns seiscentos metros até o beira-rio, 

onde o irmão ergueu um solitário barraco. Vive dos peixes que pega; se 

alguém vem pescar nos domingos, ele toma conta do carro, lava, às 

vezes aluga o barquinho. Mas é raro. 

Todo ano José Moura deixa ao irmão quinhentos reais em nota de dez, 

para a comprinha da semana, o café, o açúcar, o pão de fôrma. No ano 

anterior, tinham erguido outro barraco perto do André, uns cem metros 

adiante. Moura lembra que o irmão ficou nervoso. (KUCINSKI, 2014, 

p. 171) 

 

Sobre este estado de isolamento oriundo de uma experiência traumática, 

Seligmann-Silva (2005, p. 67) traz contribuições de Bohleber, que discute o trauma como 

uma quebra de confiança, que produz uma “ilha interna de experiências traumáticas que 

fica separada e encapsulada da comunicação interna”.  

Voltando à narrativa, enquanto pai e filho estão no “pequeno empório refrescante”, 

um ambiente agradável, Ricardinho aproveita para saber mais sobre o tio, na tentativa de 

descobrir o porquê de o tio morar isolado de todos: 
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-Pai, antes de antigamente, onde o tio morava? 

-Morava comigo no alojamento dos estudantes, no mesmo quarto. 

-E depois de antigamente? 

-Depois ele morou em muitos lugares, vivia mudando, não parava nem 

três meses num lugar. 

-Pai, por que ele mudava tanto? 

-Era medo de descobrirem onde ele estava morando, de levarem ele de 

novo e de baterem nele de novo. (KUCINSKI, 2014, p. 172) 

 

O medo novamente aparece como condição existencial do tio André, motivado pelo 

contexto em que o sujeito estava inserido, pelo trauma do que já havia sofrido e o receio 

de passar por tal situação novamente. Após o diálogo entre pai e filho, o narrador retoma 

memórias passadas do José Moura sobre o irmão, lembrando de toda a cautela que André 

tinha, por insegurança: “Lembra que André não dava seu endereço a ninguém, nem a ele, 

único irmão. Quando pegava carona, pedia para parar numa esquina e esperava o carro se 

distanciar para tomar o rumo de onde morava” (KUCINKI, 2014, p. 172). 

A tensão da narrativa é suspensa, quando o filho pede um doce ao pai e para de 

fazer perguntas. No entanto, o narrador evidencia que o silêncio dos personagens 

demonstra o processamento das informações por Ricardinho, e uma reflexão de José 

Moura sobre o que ocorrera, instaurando uma nova tensão, a partir de uma revelação do 

passado: “José Moura também medita. Era ele que a polícia queria, não o André. O irmão 

nem sabia que ele era da organização; ele fazia questão de não envolver o André, sempre 

protegeu o irmão menor. Na segunda vez levaram o André para pressionar” (KUCINSKI, 

2014, p. 172). 

A seguir, observa-se uma descrição de André pelo narrador, no qual nota-se uma 

certa proximidade ou empatia pelo sujeito descrito, assim como a descaracterização de 

André após ser preso, a perda de uma identidade, a fragmentação de sua existência: 

 

[...] O irmão curtia música e poesia. Não era muito extrovertido, mas 

gostava de contar histórias, de dizer como tinha sido o dia, quem ele 

havia encontrado, o que tinha feito, os casos que ouvira. Como se 

estivesse escrevendo o rascunho de um conto. Naquela época o André 

estudava literatura brasileira. Queria ser escritor e tinha mania de recitar 

poemas em voz alta. Depois da segunda prisão, enfurnou-se em casa e 

não voltou mais para a faculdade. Quase não falava. Passava horas 

trancado no quarto de cima, vigiando a rua. Se aparecia o carteiro da 

Light, o carteiro, qualquer pessoa de uniforme, ele fechava as persianas 

e se encolhia num canto de quarto. Um dia, correu pro quintal, pulou o 

muro dos fundos e fugiu. Ao que parece, tinha visto um policial; 

também procurou formicida e não encontrou. 
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O que aconteceu na cadeia, o André nunca contou [à] ninguém. 

(KUCINSKI, 2014, p. 173) 

 

Apesar de André não ser uma pessoa extrovertida, o mesmo tinha uma relação 

muito dinâmica com a linguagem, ao passo em que contava histórias, estudava literatura 

e tinha o sonho de ser escritor. No entanto, essa personalidade de André é abalada a partir 

do momento em que é preso pela segunda vez, situação esta que o limita linguisticamente 

(“quase não mais falava”), e o impõe a uma condição permanente de medo e insegurança. 

O silêncio que André determina a si mesmo e a não revelação de seu drama são elementos 

que acentuam a violência social, na qual opositores ao regime militar de governo e seus 

parentes estavam submetidos. Nesse sentido, Kehl (2004, p. 11-12) ressalta que:  

o último recurso do corpo torturado não é o berro: é o silêncio. O 

silêncio é a escolha de quem não tem mais escolha nenhuma; e como 

escolha, é o último reduto (ético) de humanidade desse homem/corpo 

despojado de todos os outros avatares da condição humana. 

 

Dentro desse contexto, Viñar (1992, p. 73) afirma que o objetivo da tortura “é provocar a 

explosão das estruturas arcaicas constitutivas do sujeito, isto é, destruir a articulação 

primária entre o corpo e a linguagem”. 

O fato de André associar sempre uma pessoa uniformizada à figura de um policial, 

o que instaurava uma condição de medo constante no personagem, se deve às memórias 

dos tempos de tortura, das quais o personagem não consegue se desprender da imagem 

de seu torturador. Tal leitura guarda relação com as proposições de Viñar (1992, p. 75) 

sobre a ruptura de harmonia com o corpo e a alucinação, o qual destaca que “a tortura 

constitui um estado extremo desta ruptura, e o corpo é um elemento capital da produção 

alucinatória. O aniquilamento do corpo visa estabelecer um mundo binário de horror 

paranóico onde não existe senão a vítima e o torturador”. Nessa direção, Viñar também 

discute o tempo do exílio, ressaltando a questão do exílio do interior, isto é, a condição 

de privação dos que não se exilam/partem: 

 

É um tempo de experiências inéditas, de recolhimento para alguns, de 

rebelião para outros, de exaltação do narcisismo e das pequenas 

diferenças para todos. É um tempo de arrogância e de eloquência, de 

solidariedade e de desconfiança, de heroísmo sóbrio e sereno, de medo 

reconhecido e dissimulado, de fugas esquizoides diante da violência 

impossível de controlar. A tempestade e o naufrágio desvelam o melhor 

e o pior de cada um. 
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Como se imbricam a realidade política exterior e o espaço interior neste 

tempo de mudança, de luta e de fracasso?” (VIÑAR, 1992, p. 65). 

 

A condição de clausura do personagem André se aproxima dessa questão do exílio 

interior, da interferência da ditadura na subjetividade, considerando a ruptura na relação 

deste sujeito com a realidade, a qual o impõe um estado de isolamento. 

A experiência traumática que André teve na cadeia, portanto, nunca fora revelada, 

talvez, pela dor, o sofrimento serem indizíveis, ou pelo excesso de realidade não permitir 

sua elaboração. Nessa perspectiva, Seligmann-Silva (2005, p. 68) afirma que a 

“incapacidade de enlutar leva à melancolia”. Nessa direção, vale destacar também o 

conceito de melancolia proposto por Freud no ensaio Luto e melancolia, de 1917:  

 

A melancolia se caracteriza por um desânimo profundamente doloroso, 

uma suspensão do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade 

de amar, inibição de toda atividade e um rebaixamento do sentimento 

de autoestima, que se expressa em autorrecriminações e autoinsultos, 

chegando até a expectativa delirante de punição (FREUD, 2011, p. 28). 

 

A circunstância perene de medo de André nos remete também ao conceito de 

“síndrome de sobrevivente”, proposto por Niederland, segundo Seligmann-Silva (2005, 

p. 68), apesar de estes estudos estarem voltados especificamente aos sobreviventes de 

campos de concentração nazistas: 

 

[...] o sobrevivente é caracterizado por uma situação crônica de angústia 

e depressão, marcada por distúrbios de sono, pesadelos recorrentes, 

apatia, problemas somáticos, anestesia afetiva, “automatização do ego”, 

incapacidade de verbalizar a experiência traumática, culpa por ter 

sobrevivido e um trabalho de trauma que não é concluído. 

 

O aspecto de descaracterização do sujeito é ainda reafirmado com o diálogo que 

segue entre pai e filho, no qual se estabelece um jogo entre passado (o que o André era), 

presente (o que o Ricardinho é) e futuro (as expectativas, planos de Ricardinho). Além 

disso, é interessante pensar no sintagma “sonhador” e seus sentidos, assim como a barreira 

imposta pelo contexto repressivo de que André voltasse a sonhar: 

 

- O tio André era um sonhador, Ricardinho. 

- Ele não acordava pra ir pra escola? 

- Sonhador não é isso; sonhador é quem fica imaginando coisas mesmo 

acordado. 

- Então eu sou sonhador como o tio André, porque agora mesmo estava 

imaginando como vai ser a pescaria. O peixe bem grande que eu e o tio 
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André vamos pegar e depois eu contando pros meus amigos da escola. 

(KUCINSKI, 2014, p. 173-174) 

 

A tensão maior do conto se estabelece no momento em que pai e filho chegam no 

barraco do irmão, que é descrito de forma antagônica, “de longe, em meio ao mato alto, 

tem aspecto lúgubre, um ar de abandono. De perto, parece habitado e bem cuidado”. As 

janelas e portas encontram-se fechadas, e André não responde o irmão que bate forte na 

porta. Um caboclo vizinho diz que o homem não aparecia há dois dias, e Ricardinho se 

aflige: 

 

- Pai, tô com medo... E se a polícia levou o tio André? 

- Aqui não vem polícia nenhuma, guri – diz o caboclo. – Só quem veio 

no começo da semana foi o fiscal das águas. Apareceu com umas 

varetas, se fazendo de importante, de bota e capacete, medindo sei lá o 

quê. (KUCINSKI, 2014, p. 174) 

 

Considerando que, anteriormente, o narrador nos revela que André temia que 

qualquer pessoa que se aproximava fosse a polícia, a fala do caboclo nos remete à 

características que nos faz pensar na imagem de um policial (a bota, o capacete, a postura 

autoritária e as varetas, que lembram instrumentos de tortura). Diante de tal relato, criam-

se expectativas no sujeito leitor sobre o paradeiro do personagem. 

Ao sentir um odor desagradável pela fresta da porta, José Moura decide derrubar a 

porta, e encontra “na cama estreita forrada por um resto de colchão, jaz o corpo do irmão, 

mirrado e rígido, o rosto sem vida, os olhos esbugalhados”. Após fechar os olhos do 

irmão, encontra “abaixo do estrado a latinha de formicida e a garrafa de guaraná pela 

metade”. Nesse sentido, revela-se um possível suicídio, constatação simplista desfeita 

após o Ricardinho entrar e fazer perguntas ao pai: 

 

- Pai, o tio André está sonhando? 

- O tio André morreu, filho. 

- Pai, foi a polícia que matou o tio André? 

Por uns segundos ele pensa na resposta. Ele nunca mentiu ao filho. 

- Foi, filho, foi a polícia que matou o tio André. (KUCINSKI, 2014, p. 

175-176) 

 

O desfecho do conto, portanto, não apresenta uma solução para a tensão 

desenvolvida na narrativa, mas nos revela que a trágica morte de André não se deu pelo 

livre arbítrio do personagem, mas por um homicídio estatal, isto é, a violência e o 
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autoritarismo levam à morte de André. Nessa perspectiva, torna-se pertinente algumas 

reflexões de Viñar sobre a alucinação e a relação com o corpo após experiências 

traumáticas:  

 

Somente o fato de constatar que o desfecho tem lugar na alucinação, e 

não em uma escolha lúcida efetuada por um sujeito consciente, é um 

desafio à reflexão psicanalítica. Estes dois momentos cruciais, a ruptura 

da relação conhecida com o corpo e a função de apelo inerente à 

alucinação, estão na origem da conduta que funciona como resposta ao 

aniquilamento (VIÑAR, 1992, p. 74). 

E mais adiante:  

Abandonar o corpo para salvar o espírito. Onde, senão na tortura, esta 

alternativa é tão violentamente radical? Neste ponto agudo da tortura, o 

desprezo do corpo mortificado permite, ao nível alucinatório, a 

reestruturação fantasmática de um outro corpo” (VIÑAR, 1992, p. 76). 

 

Portanto, preso às dores, ao medo e aos traumas do passado que não passam, o 

personagem André encontra no abandono do seu corpo a única saída para voltar a ter 

liberdade. A partir das discussões de Pinheiro (1991) e Delassoppa (1991) sobre o 

autoritarismo socialmente implantado, pode-se, também, atualizar o conto, no qual 

percebe-se ainda a violência do Estado, e mais especificamente através da polícia, o que 

prova a continuidade de práticas do regime de exceção no atual regime democrático.  

Nesse viés, ainda que seja impossível representar, “de forma objetiva”, as 

experiências traumáticas, entendendo-as como experiências-limites, reconhece-se a 

importância das narrativas testemunhais, seja pela literatura ou outras linguagens, como 

um meio de reelaboração do terror vivido, por demarcarem um espaço nos debates 

públicos da política. Além disso, é incontestável a contribuição destas narrativas para a 

construção de uma memória coletiva sobre uma história da política brasileira, por vezes, 

esquecida, e muitas vezes velada.  
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TESTEMUNHO E CÂNONE: UMA LEITURA DE “O COLONO E O 

FAZENDEIRO”, DE CAROLINA MARIA DE JESUS 

 
Wilberth Salgueiro (UFES-CNPq-Fapes)

1
 

 
Resumo: O poema “O colono e o fazendeiro” saiu em Antologia pessoal, de Carolina Maria de Jesus 

(1914-1977), livro publicado em 1996 pela editora da UFRJ. O teor do poema aponta, com dureza e 

rudeza, para o antigo, grave e atual tópos da luta de classes. As supostas “deficiências” do poema mais 

que indiciam o problema de ordem estética: incorporam-no. José Carlos Meihy reconhece que, “em 

face dos cânones sagrados da Literatura, a qualidade de seus escritos é de uma pobreza estilística que 

faria arrepiar até mesmo os mais tolerantes críticos”. A análise do poema permitirá discutir como e por 

que obras de testemunho podem se tornar um cânone literário. 

Palavras-chave: Carolina Maria de Jesus; Poesia de testemunho; Testemunho e cânone. 

 

 

Considerações sobre a noção de testemunho 

Os estudos acerca do testemunho na literatura têm crescido consideravelmente. Esse 

crescimento se liga, sem dúvida, à onda (multi)culturalista. Em princípio, aliás, “literatura” 

seria o oposto de “testemunho” – e vice-versa. Este é um ponto nodal do debate. Por isso 

mesmo, as considerações acerca da “literatura de testemunho” envolvem questões de gênero, 

de valor, de saberes, que, mais uma vez, tensionam os limites entre estética e ética, entre 

verdade e ficção, entre realidade e representação. O debate em torno do testemunho na 

literatura requer acercar-se não só de estudos literários, mas de boas doses de Filosofia, 

Psicanálise, Direito, Sociologia, História etc. 

A noção fundadora de testemunho vem da chamada “literatura do Holocausto”, 

emblematizada pelos relatos de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, como as citadas 

narrativas de Primo Levi e a poesia de Paul Celan. O alargamento desta noção inclui também 

sua utilização em direção ao passado, como, por exemplo, em relação aos genocídios e 

massacres contra índios e negros; ou em relação a misérias e opressões, desigualdades 

econômicas, preconceitos étnicos e sexuais do cotidiano em todo o mundo.  

Um esclarecedor panorama do que vem a ser literatura de testemunho pode ser visto 

no artigo “Linguagem e trauma na escrita do testemunho”. Aí, Jaime Ginzburg afirma: 

“Estudar o testemunho significa assumir que aos excluídos cabe falar, e, além disso, definir 

seus próprios modos de fazê-lo” (GINZBURG, 2011, p. 28). Eis uma dupla dificuldade para o 

leitor da tradição e do cânone: conhecer o excluído, reconhecer sua fala. 

                                                           
1
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Para outras considerações acerca do testemunho, veja-se o indispensável História, 

memória, literatura: o testemunho na era das catástrofes, organizado por Márcio Seligmann-

Silva (2003), autor de vários textos do volume. Indica-se, em especial, o capítulo “Este corpo, 

esta dor, esta fome: notas sobre o testemunho hispano-americano” (p. 299-354), de João 

Camillo Penna (PENNA, 2003). 

Muito sinteticamente, podemos resumir alguns traços e textos – intercambiantes e 

includentes – que caracterizam este híbrido e complexo “gênero”.  

De imediato, (1) o registro em primeira pessoa, como O diário de Anne Frank, ou 

Sobrevivente André du Rap, do Massacre do Carandiru, em que o nome dos autores (ela, 

morta; ele, sobrevivente) vem já estampado no título. 

Também (2) um compromisso com a sinceridade do relato, que se verifica, por 

exemplo, em Diário de um detento, de Jocenir.  

Incontornável, no testemunho, é um (3) desejo de justiça, tal como observamos no 

romance Em câmara lenta, de Renato Tapajós, em particular na heroica e desesperada cena 

final, ou em Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, diário que registra as imensas 

dificuldades de uma negra e favelada na São Paulo dos anos 1950.  

Intrínseco, ainda, ao discurso do testemunho é (4) a vontade de resistência, de não se 

conformar com as múltiplas faces do autoritarismo, como nos poemas de Leila Míccolis, ou 

em Meu nome é Rigoberta Menchú – e assim nasceu minha consciência, depoimento da índia 

dado à antropóloga Elizabeth Burgos. 

Um traço fundamental do testemunho reside no (5) abalo da hegemonia do valor 

estético sobre o valor ético, conforme a poética, por exemplo, de Alex Polari, professada em 

Camarim de prisioneiro, ou a obra de Moacyr Félix. 

Diferentemente da literatura tradicional, em que a subjetividade solitária se representa, 

importa no testemunho (6) a apresentação de um evento coletivo, como nos relatos de Primo 

Levi ou de Dráuzio Varella, feito É isto um homem? e Estação Carandiru, em que a primeira 

pessoa se faz porta-voz da dor de muitos.  

A dor física e moral se fantasmagoriza, e a cicatriz fixa (7) a presença do trauma, 

como nos poemas cinzentos de Paul Celan ou mesmo no humor político de “A mancha”, 

conto de Luis Fernando Verissimo.  
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De forma compreensível, quando não se elabora o luto, o trauma pode se tornar (8) 

rancor e ressentimento, o que se constata nos relatos de Jean Améry e, entre pitadas de humor 

negro e ironia, em Maus, narrativa em quadrinhos de Art Spiegelman.  

Necessariamente, o (9) vínculo estreito com a história se faz fundamental, como em O 

que é isso, companheiro?, de Fernando Gabeira, ou Poema sujo, de Ferreira Gullar, ou ainda 

Grupo escolar, de Cacaso.  

É constante um (10) sentimento de vergonha pelas humilhações e pela animalização 

sofridas, como atestam as memórias de Primo Levi, de Gustaw Herling-Grudziński ou de 

Graciliano Ramos. 

Tal sentimento de vergonha tantas vezes se transforma num (11) sentimento de culpa 

por ter sobrevivido, enquanto a imensa maioria submergiu, como afirma, entre tantos, Robert 

Antelme em A espécie humana. 

Muitos sobreviventes preferiram se calar, por saberem que linguagem alguma seria 

capaz de re-apresentar o intenso sofrimento por que passaram. Esta (12) impossibilidade 

radical de re-apresentação do vivido/sofrido é tema contínuo dos testemunhos. Os 

depoimentos do livro Brasil: nunca mais dão uma mostra da dimensão dessa problemática. 

Para cada um desses traços, poderia, se fosse o caso, listar contraexemplos de textos 

testemunhais que não são em primeira pessoa (1), em que não há “sinceridade” no relato (2), 

em que o desejo de justiça é irrelevante (3), em que a vontade de resistência é mínima (4), em 

que o valor estético, de “altas literaturas”, deseja se impor desde sempre ao valor ético (5), em 

que o relato se refere a poucos ou mesmo a um sujeito (6), em que não se detecta trauma 

fundamental algum (7), em que rancor e ressentimento inexistem (8), em que o vínculo com a 

história dos homens é bem tênue (9), em que não há sinais nem de sentimento de vergonha 

(10), nem de culpa (11), e em que não aparece a tensão da irrepresentabilidade do trauma 

(12). Mas, evidentemente, vale o conjunto dos traços e o diálogo entre estes e outros 

elementos. Destaque-se que a questão da verdade, da sinceridade, da confiabilidade do 

testemunho é apenas uma das pontas, a mais visível talvez. 

 

Análise do poema “O colono e o fazendeiro” 

 

Diz o brasileiro 

Que acabou a escravidão 

Mas o colono sua o ano inteiro 
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E nunca tem um tostão. 

 

Se o colono está doente 

É preciso trabalhar 

Luta o pobre no sol quente 

E nada tem para guardar. 

 

Cinco da madrugada 

Toca o fiscal a corneta 

Despertando o camarada 

Para ir à colheita. 

 

Chega à roça. O sol nascer. 

Cada um na sua linha 

Suando e para comer 

Só feijão com farinha. 

 

Nunca pode melhorar 

Esta negra situação 

Carne não pode comprar 

Pra não dever ao patrão. 

 

Fazendeiro ao fim do mês 

Dá um vale de cem mil-réis 

Artigo que custa seis 

Vende ao colono por dez. 

 

Colono não tem futuro 

E trabalha todo dia 

O pobre não tem seguro 

E nem aposentadoria. 

 

Ele perde a mocidade 

A vida inteira no mato 

E não tem sociedade 

Onde está o seu sindicato? 

 

Ele passa o ano inteiro 

Trabalhando, que grandeza! 

Enriquece o fazendeiro 

E termina na pobreza. 

 

Se o fazendeiro falar: 

Não fique na minha fazenda 

Colono tem que mudar 

Pois há quem o defenda. 

 

Trabalha o ano inteiro 
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E no natal não tem abono 

Percebi que o fazendeiro 

Não dá valor ao colono. 

 

O colono quer estudar 

Admira a sapiência do patrão 

Mas é um escravo, tem que estacionar 

Não pode dar margem à vocação. 

 

A vida do colono brasileiro 

É pungente e deplorável 

Trabalha de janeiro a janeiro 

E vive sempre miserável. 

 

O fazendeiro é rude como patrão 

Conserva o colono preso no mato 

É espoliado sem lei, sem proteção 

E ele visa o lucro imediato. 

 

O colono é obrigado a produzir 

E trabalha diariamente 

Quando o coitado sucumbir 

É sepultado como indigente. 

(JESUS, 1996, p. 75)  

 

O poema “O colono e o fazendeiro” saiu em Antologia pessoal, de Carolina Maria de 

Jesus (1914-1977), livro publicado em 1996 pela editora da UFRJ. As quinze quadras 

emolduradas em um constante esquema rímico ABAB, as rimas maciçamente consoantes 

(ão/ão, ar/ar, ente/ente etc.), as letras maiúsculas iniciando todos os versos, assim como o 

ponto final que arremata as estrofes e ainda a solta polimetria dos versos, que variam de 5 a 

11 sílabas, e mais a sintaxe e o vocabulário em geral singelos dão a ver um poema que, 

formalmente, se elabora a partir de certa ingenuidade e de algum espontaneísmo no trato com 

a matéria verbal. O teor do poema aponta, no entanto, com dureza e rudeza, para o antigo, 

grave e atual tópos da luta de classes. Na verdade, as supostas “deficiências” do poema mais 

que indiciam o problema de ordem estética: incorporam-no: o poema mesmo é exemplo da 

condição de “espoliado” do trabalhador que, “escravo”, e mesmo sem “sindicato”, não tem 

acesso a formas múltiplas de experiência e de produção artística e cultural, e assim “Não pode 

dar margem à vocação”. Numa das quadras mais conhecidas do livro, Carolina vai direto ao 

ponto: “Eu disse: o meu sonho é escrever! / Responde o branco: ela é louca. / O que as negras 

devem fazer… / É ir pro tanque lavar roupa”. Rebelde, a autora de Quarto de despejo insistiu 
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e, “descoberta” pelo jornalista Audálio Dantas, tornou-se por um bom período uma 

celebridade nacional no mundo das letras. 

Obras poéticas como a Antologia pessoal de Carolina Maria de Jesus reacendem 

polêmicos debates entre alta e baixa literatura, cânones e margens, cultura erudita e popular, 

arte autônoma e arte massificada e quejandos. Paira sobre o debate a noção de valor, mais 

especificamente de valor estético. Antoine Compagnon, em O demônio da teoria, afirma que 

o “valor literário não pode ser fundamentado teoricamente: é um limite da teoria, não da 

literatura” (2001, p. 229). Talvez por isso, todos os envolvidos na publicação do livro de 

Carolina tenham se referido a seus poemas como “obras testemunhais” (Marisa Lajolo, 

apresentação), “evidente valor testemunhal” (Carlito Azevedo, orelha), “tocante 

testemunho” (Armando Freitas Filho, nota curta) e “testemunha surda, suja e sem nexo na 

lógica de uma cultura que diz buscar justiça social, direitos humanos e igualdade feminina” 

(José Carlos Sebe Bom Meihy, prefácio). Tal aparato de poetas, professores e pesquisadores, 

e a publicação por uma editora universitária sinalizam não só um movimento de legitimação 

da escritora mas também uma espécie de gesto reparador. Todavia, Meihy reconhece que, 

“em face dos cânones sagrados da Literatura, a qualidade de seus escritos é de uma pobreza 

estilística que faria arrepiar até mesmo os mais tolerantes críticos”. Daí a necessidade de – 

sem afetada condescendência – o crítico saber ajustar suas ferramentas ao objeto que 

investiga. Se a investigação se der “em face dos cânones sagrados da Literatura”, decerto 

obras como a de Carolina ficarão “na porta estacionando os carros” na festa dos figurões da 

área, mormente homens, brancos, adultos, urbanos, letrados e burgueses. 

Se, feito Carolina Maria de Jesus, a candidata a artista for mulher, negra, de 

procedência rural, semianalfabeta, pobre, mãe (e solteira) de três filhos e favelada – tudo fica 

mais difícil. Nesse sentido, o teor do poema “O colono e o fazendeiro”, que fala de injustiças 

e desigualdades entre o trabalhador e o patrão, entre o que tem (dinheiro, instrução, 

propriedade, comida, descanso) e o que não tem, pode ser lido também como uma 

autorreflexão da poeta em relação à própria vida, “pungente e deplorável”, como se pode ler à 

exaustão no Diário de uma favelada. Não à toa, sua “antologia pessoal” reúne, como diz 

Carlito, “um amargo catálogo de dores e sofrimentos experimentados pelos humilhados e 

ofendidos do país”. A cada estrofe, questões se acumulam: [a] a exploração do operário e as 

péssimas condições de trabalho (estrofes 1, 2, 13: doente, sol quente, de janeiro a janeiro); [b] 

o flerte com um contexto político à esquerda (3, 8: camarada, sindicato e uma consciência, 
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mesmo difusa, das extremas assimetrias socioeconômicas); [c] a fome constante (4: só feijão 

com farinha); [d] a “negra situação” (5); [e] a força opressora do patrão (6, 10, 14); [f] a 

ausência de leis e amparos trabalhistas (7, 11, 14); [g] a morte iminente do corpo que é 

“matável” (estrofe 16); etc. Estes temas e aspectos se encontram ao longo de Quarto de 

despejo. Quanto à escassez de comida e, sobretudo, à fome bruta, ali se registra, nos mesmos 

termos do poema: “3 de agosto [1958]: Hoje os meninos vão comer só pão duro e feijão com 

farinha”. Audálio, com precisão, afirma que “a fome aparece no texto com uma frequência 

irritante. Personagem trágica, inarredável”.  

Neste poema, se o fazendeiro ganha também a alcunha de patrão, no mesmo eixo de 

colono há: brasileiro, doente, trabalhador, pobre, escravo, camarada, miserável, espoliado, 

coitado e indigente. Em Dialética negativa, Adorno cita trecho de O capital de Marx, que 

contesta o “modo de produção no qual o trabalhador existe para servir às necessidades de 

valorização dos valores subsistentes, ao invés de, inversamente, a riqueza objetiva existir para 

servir às necessidades de desenvolvimento do trabalhador”. O trecho de Marx se assemelha ao 

que denuncia o poema, em especial a estrofe 9: “Ele passa o ano inteiro / Trabalhando, que 

grandeza! / Enriquece o fazendeiro / E termina na pobreza.”. Seja no Diário ou na antologia 

de poemas, Carolina incessantemente espera que Deus venha a resolver os inúmeros 

problemas terrenos, e tal devota postura religiosa (somada a seus laivos patrióticos e 

românticos) esvazia um tanto a potência revolucionária que poemas como “O colono e o 

fazendeiro” disparam. 

Hoje, a autora de Diário de Bitita é objeto de dezenas de artigos, dissertações, teses, 

livros e eventos. Há um movimento, nos últimos tempos, de resgate e entendimento da 

literatura de Carolina Maria de Jesus. E entendê-la como literatura, considerando ou não o 

altíssimo teor testemunhal que comporta, é já um reconhecimento de sua força que, a 

contrapelo, permanece indomesticável, comovendo e incomodando com sua escrita – não 

mais indigente (como o colono do poema), mas indigesta (como intrusa pedra na festa de 

nossa história literária), à cata de quem possa e queira, sem favor, compreender a 

complexidade do significado, do lugar e do valor de sua obra. 
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AGENCIAMENTO LITERÁRIO NAS REDES: NAVEGANDO NAS POÉTICAS 

INDÍGENAS DE GRAÇA GRAÚNA E MÁRCIA WAYNA KAMBEBA1 

 

Randra Kevelyn Barbosa Barros (UNEB)2 

 

Resumo: Neste artigo pretende-se analisar como as poetas Graça Graúna (filha do povo 

Potiguara) e Márcia Wayna Kambeba, da nação Omágua/Kambeba utilizam o espaço virtual 

para visibilizar e divulgar os seus trabalhos. Enquanto Graúna publica os seus textos com mais 

frequência em seu blog (http://ggrauna.blogspot.com.br), Kambeba é mais atuante na rede social 

Facebook. Esse movimento se relaciona com o conceito de agência, discutido por Homi Bhabha 

(1998), configurando-se como um processo de agenciamento literário em que Graça Graúna e 

Márcia Wayna Kambeba protagonizam a sua própria produção e procuram maneiras de colocar 

em circulação as suas obras. 

Palavras-chave: Espaços virtuais; Graça Graúna; Márcia Wayna Kambeba; Poéticas indígenas. 

 

Os povos indígenas sofrem um processo de exclusão que se iniciou com a 

colonização europeia e ainda persiste contemporaneamente. A sociedade ocidental 

construiu imagens pré-concebidas a respeito dos filhos da terra, colaborando para a 

disseminação de muitas ideias equivocadas. Nesse sentido, Gersem Baniwa (2006) 

constata o quanto é comum o pensamento de que o indígena mantém a sua essência 

nativa apenas se estiver vivendo no ambiente da floresta. De acordo com essa visão, a 

forma de viver das comunidades indígenas seria totalmente contrária aos hábitos das 

civilizações modernas. Observando sob esse viés, exige-se uma autenticidade do nativo, 

defendendo que ele – para demonstrar pertencimento à identidade indígena – precisa 

atender a uma representação realizada por europeus e alguns autores não indígenas, tais 

como cronistas e romancistas, que produzem essas imagens há mais de quinhentos anos, 

consolidando assim estereótipos sobre esses povos. 

As representações que imperam ainda são aquelas fruto do olhar hegemônico, 

desconsiderando a visão dos nativos. Diante disso, podemos observar que as vozes dos 

povos originários, por vezes, não são ouvidas. Esse silenciamento de grupos 

marginalizados, marcados pelos resquícios da exploração colonial, é pautado pelos 

Estudos Pós-Coloniais. Nesta teoria, como explica Thomas Bonnici (2009), os críticos 

pontuam que historicamente o colonizado é tratado como objeto, em uma condição que 

o torna subalterno. Até mesmo as histórias dos subalternizados são narradas sob o ponto 
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Gonzaga de Lima. Contato: randrakevelyn@gmail.com. 

2797

http://ggrauna.blogspot.com.br/


 

 
 

de vista do colonizador, negando-lhes a possibilidade de falarem sobre si próprios. Ao 

mesmo tempo em que trata desse processo de objetificação, o campo da Teoria Pós-

Colonial também discute o conceito de agência, que – nas palavras de Homi Bhabha 

(1998, p. 128) – designa “um processo pelo qual outros objetificados possam ser 

transformados em sujeitos de sua história e de sua experiência". Isso permite que esses 

grupos rompam com a dominação colonial, superando o estado de objetos para 

recuperarem as suas autonomias.  

A busca da agência se dá pela produção literária de autoria indígena. Os primeiros 

habitantes do Brasil se apropriam da escrita para ecoarem as suas vozes, contestando a 

subalternização e reivindicando o direito de escreverem a sua própria história. Contudo, 

esses textos, em que há uma autorrepresentação dos nativos, enfrentam mais 

dificuldades para serem publicados, se encontrando – muitas vezes – à margem do 

mercado editorial. Essa condição não é aceita passivamente. Pelo contrário, os indígenas 

procuram meios alternativos para fazerem circular e publicarem as suas obras. Nesse 

sentido, o ciberespaço se torna um aliado relevante, que permite driblar os entraves 

impostos pelo âmbito mercadológico editorial e propiciam uma propagação maior 

desses textos. Diante disso, nesse artigo, pretendemos analisar como as poetas Graça 

Graúna e Márcia Wayna Kambeba utilizam o espaço virtual para difundirem os seus 

trabalhos, examinando também os poemas que circulam nesses suportes alternativos.  

 

O blog como espaço de circulação da produção de Graça Graúna 

 

Graça Graúna é o nome artístico da escritora indígena Maria das Graças Ferreira. 

Filha do povo Potiguara, comunidade do Nordeste brasileiro, nasceu no Rio Grande do 

Norte, em 1948. Ela é pesquisadora com produções científicas voltadas para a causa 

nativa. Possui Graduação, Mestrado e Doutorado em Letras pela Universidade Federal 

de Pernambuco, onde leciona. A autora tem cinco livros de literatura publicados, sendo 

a maior parte deles dedicados ao gênero poético, a saber: Canto mestizo (1999), 

Tessituras da terra (2001), Tear da palavra (2007) e Flor da mata (2014). 

A poeta publica textos também em seu blog. O seu fazer artístico denuncia a 

violência contra os povos originários, como se pode observar na postagem abaixo: 
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Fonte:<http://ggrauna.blogspot.com/2017/ >. Acesso em: 26 jul. 2018.  

 

A publicação apresenta uma foto do monumento feito em homenagem à Galdino 

Jesus dos Santos, em Brasília, e traz um comentário da autora situando a questão antes 

da exposição do poema. O crime brutal contra o indígena, que ocorreu em 1997, é tema 

de uma homenagem poética de Graça Graúna em 2017. Sob o título “Enquanto dormia”, 

o texto demonstra a perplexidade da voz lírica diante de tanta crueldade. Inicialmente, 

afirma a situação de um indígena ter sido morto em Brasília, especificando em seguida 

o nome e o sobrenome do nativo. O corpo de Galdino foi incendiado enquanto o nativo 

dormia. E o sujeito poético ressalta que essa atrocidade não pode ser esquecida. Mesmo 

vinte anos depois é importante lembrar da perversidade desse assassinato. Nesse 

sentido, Jeanne Marie Gagnebin (2006) explica que é preciso lutar contra o 

esquecimento, pois a rememoração contribui para impulsionar uma atuação no presente 

buscando evitar a repetição das barbaridades cometidas no passado. Entretanto, outros 

“Galdinos” continuam sendo vítimas do preconceito, do genocídio e também do descaso 

do poder público, que trata as populações indígenas como se fossem invisíveis. 

É interessante notar que esse texto de Graúna não foi publicado no formato 

impresso, sendo difundido no suporte digital. Há algumas postagens da poeta que 
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seguem essa linha, porém a maior parte delas são republicações de textos que já haviam 

sido editados em livros, como a postagem seguinte: 

 

 

Fonte:<http://ggrauna.blogspot.com/2008/ >. Acesso em: 26 jul. 2018. 

 

Esse texto foi publicado primeiramente em Canto mestizo (1999). Nessa 

reconfiguração, é acrescentada uma imagem ao poema, que mostra um grupo de 

indígenas em mobilização em Brasília, como parte das atividades do abril indígena. O 

poema é escrito em forma de haicai, um tipo de poema advindo do Japão e constituído 

por três versos. No primeiro verso, o sujeito lírico reconhece o quanto é utópico o que 

ele pretende “cantar”. Contudo, apesar de ser um sonho, acredita que é uma “trajetória 

possível”. E essa trajetória é exposta no último verso: “Pindorama”. Esse nome, de 

origem tupi, foi atribuído ao território brasileiro pelos primeiros habitantes do país. Isso 

sugere a possibilidade de apresentar um Brasil indígena, um território em que os nativos 

foram – em sua maior parte – exterminados, porém em que ainda resistem. E o sujeito 

lírico resgata esses povos, ao afirmar uma poética indígena, reerguendo a Pindorama 

destruída. Assim, nesse haicai, observamos o que a autora Graça Graúna toma como 

missão: reconstruir liricamente Pindorama. 

 

O Facebook como possibilidade de publicação dos textos de Márcia Wayna 

Kambeba 

 

Márcia Wayna Kambeba, nome artístico de Márcia Vieira da Silva, é uma poeta 

indígena do povo Kambeba. Essa comunidade habita a região Norte do país. Nasceu no 

Amazonas, em 1979. Possui mestrado em Geografia, pela Universidade Federal do 
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Amazonas. É também compositora, fotógrafa e locutora. Kambeba tem apenas um livro 

publicado, o Ay Kakyri Tama/Eu moro na cidade (2013). A autora precisou vender uma 

casa, herdada de sua avó, para poder custear as despesas do livro. Portanto, o Ay Kakyri 

Tama/Eu moro na cidade é uma publicação independente. 

Diante da falta de espaço no mercado editorial, Márcia Kambeba publica a sua 

produção artística em sua página no Facebook, como observamos na postagem abaixo: 

 

 

Fonte: < https://www.facebook.com/Marcia-Wayna-Kambeba-1698566047033185/ >. 

Acesso em: 26 jul. 2018. 

 

A autora, além do poema, apresenta um registro fotográfico que ela fez e parece 

ser das mãos de uma indígena anciã, mostrando o trabalho manual com as ervas. O 

sujeito lírico, desde a primeira estrofe, ressalta a sabedoria que há nas mãos dos mais 

velhos, já que eles acumularam muitas vivências com o passar dos anos. Os anciãos são 

responsáveis por contar as histórias, chamadas no texto de “causos”; e também por 

plantarem o fumo que será utilizado no cachimbo. Este elemento apresenta um valor 

sagrado em algumas culturas indígenas, pois muitos nativos acreditam que a fumaça 

produzida no cachimbo contribui para combater doenças. Na última estrofe, o eu 

poético reforça a importância das mãos dos velhos na aldeia, que são marcadas por 

muita sabedoria e também tocam na sabedoria da natureza. 

Kambeba acredita na união das mulheres indígenas, expondo isso em versos: 
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Fonte:<https://www.facebook.com/Marcia-Wayna-Kambeba-1698566047033185/>. Acesso 

em: 26 jul. 2018. 

 

Nesta postagem, antes de apresentar o poema, a escritora faz referência às 

“parentas guerreiras”, que são outras mulheres indígenas consideradas irmãs de luta. O 

título do texto já remete a essa irmandade, pois mostra um neologismo que sugere a 

união entre mulheres da Amazônia (“Amazonidas”). As nativas são filhas de suas 

ancestrais, que milenarmente praticam diversos costumes das culturas originárias. A voz 

poética, a qual se afirma coletivamente, mostra que viver em contexto urbano não rasura 

a identidade indígena. Com isso, há a contestação da ideia de que os nativos, no 

processo de contato com elementos da cultura ocidental, perdem a sua cultura, se 

tornando aculturados. Nesse ponto, observamos um questionamento dos discursos 

dominantes e a elaboração de contradiscursos. Isso exige um revisionismo histórico, 

adotando a proposta de Walter Benjamin (1985, p. 223) de “escovar a história a 

contrapelo” e assim desvelar as narrativas que foram ocultadas nos registros oficiais. 
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Notamos esse movimento de maneira significativa na reverberação do último verso do 

poema: “somos a voz que ecoa. Resistência? Sim senhor!”. Assim, Márcia Kambeba 

aborda, nessa postagem, a autorrepresentação das mulheres indígenas. 

As sociedades indígenas, embora tenham sofrido com a subalternização tanto 

social quanto literária, buscam estratégias para de fato se tornarem sujeitos dos seus 

próprios discursos. O exercício literário na forma escrita demonstra esse processo em 

que os nativos reivindicam a sua agência. Contudo, grande parte do mercado editorial 

parece ainda atender ao modelo hegemônico, ignorando a maioria dessas produções. 

Tendo em vista esse obstáculo, os escritores nativos se apropriam de meios alternativos 

para difundirem e publicarem as suas obras. Ilustramos isso examinando postagens no 

blog da poeta Graça Graúna e na página do Facebook de Márcia Wayna Kambeba. 

Graça Graúna, em seu blog, divulga poemas que ainda não foram impressos e 

também reapresenta textos que já foram publicados no suporte do livro. O fato de a 

maior parte das postagens da poeta serem constituídas de republicação de textos dos 

seus livros mostra que no ciberespaço a divulgação dos poemas adquire uma dimensão 

maior, podendo chegar ao alcance de mais pessoas. Talvez, por isso a escritora 

manuseia o blog como um meio de circulação das suas produções. Quanto à Márcia 

Wayna Kambeba, observamos que para ela o Facebook se constitui como uma 

alternativa à edição impressa, já que esta tem alto custo, e por vezes, as editoras não se 

interessam pelos textos da literatura indígena. Diante disso, a página de Kambeba 

permite que ela publique as suas produções, contornando a rejeição do mercado 

editorial. Logo, o Facebook se torna uma possibilidade de publicação dos seus textos. 

Dessa forma, podemos afirmar que Graça Graúna e Márcia Wayna Kambeba 

utilizam o ciberespaço como ferramenta para divulgação e visibilização de seus poemas, 

ressoando as vozes silenciadas dos filhos da terra, em um movimento que denominamos 

agenciamento literário nas redes.  
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A HISTÓRIA É UMA FICÇÃO CONTROLADA – A FRELIMO E A LITERATURA 
MOÇAMBICANA 

Camila Lobato Rajão1 

Resumo: Os discursos políticos oficiais da FRELIMO abordados neste trabalho atuam no 
contexto social moçambicano das décadas de 1970 e 1980, estabelecendo o que faria parte do 
comum partilhado entre os cidadãos moçambicanos e o que estaria segregado ou excluído deste 
comum que aqui entendemos ser a construção da nação e da identidade nacional. Para além dos 
elementos em disputa, estes discursos versam ainda sobre quem poderia fazer parte e 
principalmente quem poderia falar em nome da nação. Revelando ser a linguagem campo fértil 
essencial para o desenvolvimento de disputas a respeito da conquista e manutenção do poder e da 
legitimidade dos porta-vozes de um grupo. 

Palavras-chave: Literatura, Moçambique, História 

 

“Regressa hoje, à sua Pátria livre e independente, como herói do Povo 

moçambicano, do Rovuma ao Maputo.” (TEMPO, 1995, p.23) Saudava o presidente 

Samora Machel ao Leão de Gaza.  

Em 23 de junho de 1985, retornavam à Maputo o que se acreditava ser os restos 

mortais de Ngungunhane, quem governou em fins do século XIX parte do território de 

Moçambique, antiga colônia portuguesa, que se transformaria décadas mais tarde na 

nação independente moçambicana.  

O soberano havia sido preso e deportado por tropas portuguesas em 1896, após 

inúmeras investidas diplomáticas e militares do governo colonial interessado na ocupação 

efetiva da parte interiorana de Moçambique e na conquista de uma das principais 

resistências no sul do continente africano ao projeto colonial europeu.  

Sua queda assinalou a tomada do poder da colônia de Moçambique pelos 

portugueses que anteriormente dominavam sobretudo as partes litorâneas do território. A 

partir deste fato, as raízes do projeto colonial português se aprofundaram, consolidando 

as bases da estrutura da exploração colonial moçambicana, que iria perdurar até 1975. 

Este é um dos motivos pelos quais, a figura do chefe nguni se tornou central tanto para as 

narrativas da história colonial portuguesa, quanto da resistência africana ao colonialismo. 

A utilização de sua imagem também é fundamental para as narrativas nacionalistas que 

                                                           

1 Graduada em História pela UFMG e mestrando em Estudos de Linguagens (CEFET-MG). Contato: 
camilarajao@gmail.com 
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disputavam a tessitura das formas de identidades e de nação moçambicanas durante a 

guerra de libertação e após a independência. 

A construção da história sobre um fato, uma personalidade ou uma nação perpassa 

disputas entre a seleção dos elementos mobilizados para serem parte integrante do 

discurso produzido. O processo de produção dos discursos históricos inclui os espaços 

em que os embates tomam palco e os atores envolvidos. Estes disputam sua legitimidade, 

o reconhecimento de suas falas e suas posições como enunciadores representantes de 

grupos. Todas estas partes integram o fazer historiográfico, atividade não exclusiva dos 

historiadores. Dentro do processo de produção dos discursos históricos sobre 

Moçambique, no período pós independência, podemos analisar o caso específico da 

mobilização da memória de Ngungunhane para a construção do panteão de heróis 

nacionais moçambicanos2, conduzida pela FRELIMO – Frente de Libertação de 

Moçambique, principalmente no decorrer da década de 1980. Para tanto, iremos abordar 

o contexto da cerimônia comemorativa do retorno dos restos mortais do imperador de 

Gaza ao país e o discurso proferido pelo então presidente moçambicano durante o evento. 

A jornada para o regresso dos restos mortais, que se encontravam supostamente 

enterrados na Ilha Terceira dos Açores desde 1906, ano de sua morte, começou em 1983 

durante a visita do presidente moçambicano a Portugal. Nesta ocasião, solicitou ao 

presidente português Rodrigo Eanes que os restos mortais de Ngungunhane, de seu filho 

herdeiro Godide, de seu tio Malungo e do régulo Zinaxixe pudessem ser transladados dos 

Açores para Maputo. A urna funerária contendo o solo em que o corpo do soberano havia 

sido enterrado desembarca, trazida de avião, na capital moçambicana em 15 de junho de 

1985. A urna, segundo Maria da Conceição Vilhena (VILHENA, 1999, p. 299), era feita 

de jambirre e chanfuta, árvores típicas de Moçambique, media 2,03 m de comprimento e 

0,73 m de altura, pesava 225 kg e era esculpida em seu exterior pelo artista moçambicano 

Paulo Come, sob a coordenação de Malangantana Valente, com motivos que 

                                                           

2
 Buscando a construção da identidade nacional, a FRELIMO reprime as identificações aos grupos regionais 

e estimula a adesão ao conjunto de elementos que constitui a base deste sentimento de pertencimento e 
unidade nacional: o português como língua oficial, a memória e a história oficial voltadas para a experiência 
colonial e o processo de luta armada da Guerra de Libertação. É neste conjunto que aparecem as figuras 
dos heróis nacionais, sendo a tríade central do panteão heroico de Moçambique as figuras de Ngungunhane, 
Eduardo Mondlane e Samora Machel. A imagem destes personagens históricos é trabalhada com o intuito 
de criar os sentimentos de orgulho e identificação à nação moçambicana, na medida em que a Frente se 
coloca como a herdeira e sucessora dos indivíduos citados.    
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comemoravam os aspectos políticos, militares e sociais da vida da personalidade 

histórica. 

Para a recepção da urna funerária foram organizadas uma série de festividades: o 

cortejo fúnebre que percorreu o caminho ao longo do aeroporto até a sede do Conselho 

Executivo em Maputo e a cerimônia de recepção dos restos mortais na sede do Conselho. 

As formas como se configuraram estes eventos possuem elementos dramáticos em 

espetáculo quase teatral, transformando as ruas da capital moçambicana em palco, a 

história de Ngungunhane e de Moçambique em enredo em construção e as pessoas que 

assistiam a passagem da procissão em atores. 

A noção de teatro que utilizamos aqui é uma noção crítica da teoria platoniana, 

em que o teatro é considerado como uma forma de constituição estética – da constituição 

sensível – da coletividade. (...) O teatro é uma assembleia na qual as pessoas do povo 

tomam consciência de sua natureza de assembleia ou de cerimônia da comunidade. 

(RANCIERE, 2017, p. 11) O teatro é ainda um dos responsáveis por ensinar os espectadores 

a se transformarem em agentes da prática coletiva, conscientes de sua situação social para 

a partir de então poderem transformá-la. 

“Ngungunhane regressa” era uma frase como que algo de mágico, 
pronunciada de boca em boca, cantada pelos inúmeros grupos culturais que 
fizeram da solenidade uma festa, jornada de afirmação de identidade. 
(TEMPO, 1985, p 15) 

A medida da extensão da consciência individual dos espectadores, o ângulo da 

percepção da situação social e os sentidos da comunidade que se constituía, entretanto, 

pode ser questionada quando analisamos as diversas disputas do sensível partilhado pelos 

moçambicanos neste dado contexto histórico.  

O eco das canções e danças que subia do lado de fora do recinto do 
aeroporto, das gargantas de centenas, ganhava corpo e continuidade no interior 
onde outros artistas dispostos e semicírculo à volta da placa onde se encontrava 
estacionado o avião se revezavam, cantando, dançando e declamando motivos 
que foram da vida do regressado. Dentre estes, destacava-se, pela sua presença 
serena e cadência lenta, reflectida, um grupo de anciãos com vestes da época 
que executavam as danças guerreiras que foram as que cada integrante do 
exército do “Leão de Gaza” cantava e dançava, narrando os seus feitos na longa 
saga contra o usurpador colonial. (TEMPO, 1985, p 16) 

O formato rígido que assume parte do evento, estruturado a partir dos ritos 

militares conduzidos pelo exército, consagrando a figura de quem seria o mais antigo 

herói nacional a partir de apenas um ponto de vista marcado, sugere pouco espaço para a 

emancipação dos espectadores, na medida em que restringe as possibilidades de interação 
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e apropriação crítica do conteúdo exibido. Ponto de vista controlado inclusive nas 

manifestações artísticas exibidas ao longo da cerimônia.  

A urna, aos ombros de doze militares em passo de cerimonia, 
percorreu no meio da solenidade escassas dezenas de metros, até ser depositada 
frente ao Chefe de Estado. Enquanto a bandeira das FPLM executava, em 
cadência lenta, o Hino Nacional, o ar era abalado por uma sucessão de salvas 
de artilharia, a atmosfera sucumbia ao peso do silêncio. (TEMPO, 1985, p 15) 

O espetáculo permite a tomada de consciência daqueles que observam para a 

comunidade que se pretende formar, porém, não viabiliza o questionamento das bases 

dessa comunidade, do seu funcionamento, representantes e integrantes. O que também 

dificulta a reflexão crítica a cerca de si mesmo, do seu papel como indivíduo e de sua 

ação frente a comunidade.  

Toda mobilização foi descrita pela revista Tempo como evento que contou com 

intensa, entusiasta e genuína participação popular, como podemos observar nos trechos 

abaixo: 

Foram enchentes de gente diversa as que no passado sábado, dia 15, 
formavam um verdadeiro cortejo à berma das estradas, gente vinda de pontos 
uns distantes outros menos, mas irmanados no comum sentimento de honrar 
aquele que, tendo partido a “ferros” – palavras do Presidente Samora Machel 
– para o cativeiro, já lá vai cerca de um século, regressava Herói para o solo 
da Pátria libertada por homens que, a seu exemplo, não deixaram jamais 
esmorecer o seu sentimento de dignidade, de soberania. (TEMPO, 1985, p 16) 

A descrição realizada pela Revista Tempo e também o discurso de Samora Machel 

buscam mobilizar e controlar o ethos discursivo projetando a representação do presidente 

como o detentor do poder político do país e herdeiro do legado da resistência nguni na 

luta pela liberdade. Esta operação é realizada por meio da correspondência entre a 

memória, os feitos e os valores de Ngungunhane e o mesmos elementos em seus 

sucessores, sendo um deles o próprio enunciador do discurso durante a cerimônia. 

Um dos primeiros elementos de correspondência estabelecidos no discurso entre 

as duas figuras que podemos abordar é coincidência das posições ocupadas pelos dois 

chefes moçambicanos em questão, ambos são governantes políticos, no Império de Gaza 

ou no país de Moçambique. Em seguida, são chefes militares consagrados pelas 

experiências vividas e vitoriosas, ocupando a frente de seus exércitos não apenas na 

organização estratégica, mas também nos campos de batalhas, sendo admirados tanto 

como chefes como guerreiro e soldado. Podemos incluir a habilidade diplomática que se 

2808



 

faz presente nas duas personalidades, como negociantes persuasivos e perspicazes mesmo 

lidando com aqueles por eles elencados como inimigos. 

Os elementos em destaque apontados acima podem ser identificados no ato da 

enunciação do presidente durante a cerimônia e fazem parte do ethos retórico que busca 

a legitimação e o reconhecimento pelo público presente na festividade e por toda 

população na medida em que este discurso também foi feito para ser veiculado na 

imprensa moçambicana. O ethos de um discurso, entretanto opera na maioria das vezes 

de forma indireta e ideológica. Como nos diz Maingueneau, o ethos se mostra no ato de 

enunciação, ele não é dito no enunciado. Ele permanece, por sua natureza, no segundo 

plano da enunciação, ele deve ser percebido, mas não deve ser o objeto do discurso. 

(MANGUINEAU, 2011, p. 14) 

Para tanto, o ethos pode acionar componentes exteriores ao conteúdo da fala que 

se dão durante a performance do discurso, como exemplo, o tom de voz, o fluxo da 

oratória, os acentos e sotaques, os gestos, as expressões faciais e a indumentária. A adoção 

da farda, exibida com suas inúmeras insígnias e medalhas militares, pelo presidente 

Samora durante a cerimônia nos atenta para a intenção de reforçar a autoridade, a 

hierarquia e a disciplina exercidas por ele como ocupante do mais alto cargo do executivo, 

mas também do exército moçambicano. A farda pode ser vista ainda como elo que o une 

no presente à figura do soberano nguni que no passado foi um dos maiores chefes 

militares do sul do continente africano a se opor aos colonialistas europeus, negociando, 

e intimidando com habilidade portugueses e britânicos, ora por meio da diplomacia, ora 

por meio de movimentações e batalhas de seu exército. 

A referência aos símbolos militares reiterada de diversas formas, seja pelo uso da 

farda ou pelo elogio de virtudes como a coragem e a disciplina, além da listagem das 

qualidades guerreiras do Leão de Gaza se torna ainda mais significativa quando posta à 

luz do contexto histórico da época, em que Moçambique atravessava uma Guerra Civil 

iniciada no ano de 1977 que duraria até 1992. Nesta guerra, a FRELIMO detentora do 

poder político do país após a independência era contestada pela RENAMO – Resistência 

Nacional Moçambicana iniciando uma série de conflitos para o controle de regiões do 

território. A RENAMO era acusada de representar e ser financiada por interesses de 

dominação estrangeira principalmente do governo da África do Sul sob Moçambique. 
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A questão da liberdade aparece então como um dos pilares principais do discurso 

proferido durante o evento. Como podemos observar no trecho que virá a seguir, 

Ngungunhane é evocado como um dos primeiros grandes defensores da liberdade da 

pátria, embora não houvesse ainda tal noção estruturada de um nacionalismo 

moçambicano, ele naquele momento era imperador de Gaza e não de Moçambique que 

somente tomará a forma de país com a experiência da dominação colonial e a luta pela 

independência. A despeito do anacronismo presente no discurso acerca do nacionalismo 

moçambicano, o soberano nguni é visto como a primeira grande figura da história de 

Moçambique a se opor às formas de exploração e dominação colonial portuguesas e 

inglesas ao sul da África. 

 

De Cabo Delgado ao Maputo, em Nampula como em Inhambane, no 
Niassa, em Sofala, em Manica ou na Zambézia, em Tete como em Gaza, esses 
homens souberam, ao longo dos séculos, dizer NÃO ao agressor e ocupante 
estrangeiro. 

Lutaram contra eles de armas na mão, e com dignidade souberam 
sofrer torturas e morreram em nome da Liberdade. 

[...] O seu exemplo de coragem, de luta, de resistência permanente, 
ensinou-nos a mar melhor a liberdade e a desejar morrer por ela, para que o 
nosso povo fosse livre. 

O espírito dessa geração de resistentes à ocupação acompanhou-nos 
quando, em 1962, fundamos a Frente de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO), inspirou-nos em 1964 ao darmos os primeiros tiros do combate 
libertador, vibrou conosco a emoção da independência do 25 de Julho e hoje, 
celebra conosco a primeira década da nossa liberdade. 

Mdungaz Ngungunhane foi um desses homens.(TEMPO, 1985, p. 23) 
 

A luta deste personagem pela liberdade do “povo moçambicano”, caracterizada 

com elementos positivos como dignidade, glória, resistência e coragem é vista como o 

marco inicial das lutas contra qualquer tipo de dominação estrangeira que seriam herdadas 

pela FRELIMO desde sua fundação e durante toda a Guerra de Libertação (1964-1975) e 

em seu governo no pós-independência, como evidenciado no trecho do discurso 

apresentado acima. 

Ao lado da liberdade, a defesa pela unidade e soberania do “povo moçambicano” 

também é evocada como um dos feitos históricos do governante nguni, 

Em Ngungunhane saudamos o estadista que soube definir a unidade, a 
soberania e a independência do seu Estado como os valores sagrados e 
indiscutíveis aos quais se devem submeter todos os outros. 

Pela continuidade do Império de Gaza ameaçado pela brutalidade do 
colonialismo e pelas divisões internas por este fomentadas, ele soube pôr em 
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prática a concepção de que somente a unidade de todo o povo poderia derrotar 
o invasor. (TEMPO, 1985, p. 23) 

 
Para analisarmos esta construção discursiva, é interessante trazer o conceito de 

poder simbólico, elaborado por Pierre Bourdieu, em que se apresenta como um poder 

invisível, pois não explícito no discurso, que exerce uma força sobre os destinatários da 

enunciação que em alguma medida precisam reconhecer este poder como legítimo. Uma 

das maiores forças do exercício do poder simbólico por meio da elaboração dos sistemas 

simbólicos, os quais utilizamos para apreender, conhecer e nos relacionar com o mundo, 

é a capacidade disfarce das relações de força existentes ao longo do processo de confecção 

destes sistemas, seja no campo científico, literário, artístico, religioso, político, etc, em 

relações de sentido. 

Utilizando este referencial teórico, podemos investigar as implicações da 

utilização das noções de unidade e soberania do Reino de Gaza no discurso do presidente. 

Ao longo de sua fala, as qualidades positivas do chefe nguni são trazidas para o discurso, 

criando a imagem de um soberano justo, integrador e respeitado não apenas pelo povo 

nguni, porém pelas dezenas de outras etnias que compunham o seu domínio. A 

diversidade do Império e sua grande extensão de domínio territorial são apresentados 

como um fator isento de conflitos, trazendo para a cena a ideia do consenso do poder 

exercido entre todos aqueles que estariam sob sua influência e dominação política. Esta 

noção de unidade, como podemos observar ao longo do discurso, é fundamental para a 

constituição de uma resistência forte e significava ao poder colonial português que tentava 

avançar sobre a região em fins do século XIX. 

A partir do estabelecimento no discurso, de um quadro de unidade entre os povos 

ocupantes de parte do território moçambicano sob a centralidade da figura do imperador 

de Gaza dentro de um contexto de guerra e lutas contra as investidas coloniais, Samora 

Machel consegue criar uma analogia implícita entre o contexto histórico descrito e o 

contexto do momento presente de seu discurso. Moçambique se encontrava como um país 

recém independente do domínio colonial, fato conquistado por meio da longa luta de 

libertação que culminou na adoção do conflito armado em guerra que se estendeu durante 

11 anos, sendo conduzida pelas forças do exército da FRELIMO. A situação de 

independência, entretanto, não abolia as querelas pelo poder existentes, pelo contrário, 

agora tomava forma a disputa entre grupos internos que batalhavam por representar o 
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“povo moçambicano”. A delimitação desta categoria, de quem faria ou não parte dela, 

também estava em disputa. 

Ao mobilizar o elemento de unidade nacional supostamente promovido pelo 

Reino de Gaza frente aos inimigos, o presidente coloca a sua personalidade como chefe 

estadista e a própria FRELIMO como os responsáveis por continuar promovendo a 

unidade e a paz em Moçambique. Ao fazer isto, tenta legitimar o poder por ele e pela 

Frente exercido, se colocando como resistência às crescentes tentativas de domínio do 

poder realizadas pela RENAMO. 

O processo de elevação da figura de Ngungunhane ao patamar de herói nacional, 

entretanto, não teve início com os esforços da FRELIMO, embora tenha sido somente 

com a ação da Frente, a partir principalmente da década de 1980, que ele pode ser 

reconhecido por parte da população moçambicana. 

Ao longo do processo de heiroficação, o soberano foi perdendo seus contornos 

negativos e não consensuais nos discursos oficiais. Fernando Bessa Ribeiro (RIBEIRO, 

2005, p. 257) nos indica que já em 1914, ele é citado no jornal dos irmãos Albasini, O 

Africano, como o “imperador” responsável pela unificação do sul de Moçambique antes 

do domínio colonial português. Na década de 1920, são criadas as primeiras vinculações, 

elaboradas por Aron Mukombo, entre sua figura e a ação dos primeiros nacionalistas 

moçambicanos. Nos anos 1940, Ngungunhane é evocado em cânticos da Igreja Etiópica 

Luso-africana que denunciavam a violência do colonialismo, convocando a população 

para a revolta, nos moldes da resistência liderada pelos nguni. Durante a década de 1970, 

porém, ainda era possível encontrar discursos dentro da própria FRELIMO que não 

deixavam escondidos os elementos negativos, como o fato de ser considerados por alguns 

povos um chefe violento, opressor e cruel. Demonstrando que a adoção da posição do 

herói nacional e suas implicações políticas ainda estavam em disputa dentro da própria 

FRELIMO. Esta contenda vai perdendo gradativamente a sua força até se apresentar de 

forma mais consensual durante a década de 1980. 

Não somente o conteúdo do discurso de Samora Machel pode servir de matéria de 

análise para o funcionamento do ethos e do poder simbólico3 do seu discurso, podemos 

                                                           

3
 O poder simbólico como o poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de 

confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo; 
poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), 
graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer ignorado como 
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abordar também toda a cerimônia como um grande ritual instituído pela FRELIMO em 

ato que oferecia à população a possibilidade de se conectar e se apropriar de um símbolo 

de luta e união nacional. Participar da cerimônia é participar da vida social da nação 

moçambicana, é fazer parte desta nação. As palavras do presidente expostas acima 

invocam o sentimento de unidade quando ele diz que o evento é uma oportunidade de 

reafirmar nossa cultura, nossa personalidade, nossa identidade nacional. Por meio deste 

discurso, Samora informa aos presentes que eles partilham de algo comum, são todos 

moçambicanos, atribuindo a cada uma das pessoas que participam uma essência que nas 

palavras de Bourdieu é o mesmo que impor um direito de ser que é também um dever ser 

(ou um dever de ser). É fazer ver a alguém o que ele é e, ao mesmo tempo, lhe fazer ver 

que tem de se comportar em função de tal identidade (BOURDIEU, 2008, p. 100). 

Portanto, Samora Machel por meio de seu discurso informa ao povo que participa daquela 

cerimônia e a quem mesmo de longe poderá se sentir parte desse evento, que são todos 

moçambicanos. Neste momento, ele pressupõe a existência concreta e objetiva da nação 

moçambicana e o sentimento de identidade, o que irá reforçar de fato a existência desta 

nação e deste sentimento. 

O campo político e o campo da produção historiográfica oficiais se encontravam 

delimitados pelas relações de força que legitimavam os interesses e as representações 

expostas ao longo deste artigo, portanto, é necessário encontrar novos espaços para a 

contestação deste sistema simbólico. É a partir disto que ainda na década de 1980, a 

representação de Ngungunhane e os rumos políticos do país são questionados por 

intelectuais e literatos. Como o espaço para a crítica se encontrava fechado pelas medidas 

de repressão do governo da Frente, a literatura se configura como possibilidade de 

abertura para o debate e para o exercício da alteridade de parte da população excluída do 

processo de criação da história e da memória moçambicana. 

Neste sentido a obra Ualalapi se configura como peça importante no processo de 

embate discursivo e ideológico sobre o questionamento da história oficial segregadora e 

da construção do mito nguni. A crítica elaborada por Khosa faz com que a figura de 

Ngungunhane ganhe outras dimensões além da resistência à dominação portuguesa. A 

opressão, a escravização e o massacre de alguns povos, realizadas pelos nguni, passam a 

                                                           

arbitrário. [...] O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de a 
subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, crença cuja produção não é 
da competência das palavras. BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Editora Bertrand 
Brasil, 1989, p. 14-15. 
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compor sua representação, complexificando as significações que podemos atribuir às 

representações do soberno, humanizando este personagem e trazendo luz a alguns 

contornos das contradições da sociedade moçambicana. Esta crítica se estende às ações 

da FRENTE na medida em que, como demonstramos ao longo do trabalho, a memória do 

Reino de Gaza é mobilizada dentro do próprio ethos discursivo FRELIMO, na voz de seu 

principal porta-voz, o residente Samora Machel. 
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JONATÁS Y MANUELA: POR UMA REPRESENTAÇÃO ESTÉTICA 
DESCOLONIAL 

 
Fabiana da Silva Campos dos Santos (UFPE)1 

 
 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo observar como Chiriboga, no romance Jonatás y 
Manuela, representa a ordenação do fazer, do ver e do dizer ficcional, nos oferecendo outras 
possibilidades estéticas, de caráter simbólico: mítico/utópico, um devir descolonial, em diálogo 
com o que Glissant (2005) vai chamar de estética da Relação. 
Palavras-chave: Representação; Estética; Descolonial 
 

Introdução: O romance em contexto 

O romance Jonatás y Manuela (JM), da equatoriana Luz Argentina Chiriboga, 

publicado na sua primeira edição em 1994, apresenta em seu teor narrativo eventos de 

caráter histórico cultural e mexe com o caráter fugaz das palavras, pois, através destas 

desregula o espaço, o tempo e o estético do “herói” histórico e literário latino-americano. 

Na obra, a narrativa é feita na terceira pessoa e nos situa num universo complexo chamado 

América Latina e, apesar de não precisar o período em que se passa a trama, o enredo 

apresentado nos traz nuances do período compreendido entre o século XVIII e as 

primeiras décadas do século XIX. Esta percepção periódica é possível de ser apreendida 

pelas referencias às rebeldias dos “cimarrones” (quilombolas?) naquele contexto e 

percorre até os processos que fazem referência à independência da América Latina 

hispânica, com a ficcionalização de personalidades da história “oficial” contada, a 

exemplo de Simón Bolívar e seus condescendentes: José de San Martín, que havia 

liderado os movimentos de independência na Argentina (1816) e no Chile (1819) e o 

militar venezuelano Antonio José de Sucre.  

A estória conta que Ba-lunda (batizada como Rosa Jumandi) conjuntamente a 

outros escravizados é sequestrada de África e levada para a América e, mesmo diante das 

condições que lhe são impostas, resiste ao apagamento de sua história e identidade. Sua 

filha, Nasakó (batizada como Juana Carabalí) ainda muito pequena é sequestrada junto a 

Ba-lunda e chega à América também na condição escravizada, mas por ter chegado em 

terras americanas ainda muito pequena, diferentemente de Balunda, sofre um processo de 

apagamento e aos poucos se distancia da sua origem. Nasakó Zansi (batizada como 

                                                             
1 Professora de Literatura da Universidade do Estado da Bahia- UNEB – Campus Jacobina e  Doutoranda 
em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco -UFPE. Contato: fabahiana@gmail.com. 

2815



 

 
 
Jonatás) é filha de Nasakó e neta de Ba-lunda já nascida nas Américas. Jonatás foi 

comprada por um senhor de escravos de origem espanhola, Simón Saénz para servir a 

Manuela Saénz, sua filha ilegítima. Manuela cresceu no Valle de Chota, no Equador, e 

mesmo distante de sua família, encontrava nas negras escravizadas na casa de Simón 

Saénz história de um passado coletivo. Desta maneira, Jonatás simboliza a representação 

dos rastros e resíduos2 africanos na América porque resgata, através de outrem, saberes 

de sua ancestralidade (avó Ba-lunda), e aos poucos é projetada como memória e mito de 

resistência e heroísmo. Jonatás, enquanto protagonista na narrativa, é representativo do 

que Grosfoguel (2008) irá chamar de uma geopolítica e um “corpo-política do 

conhecimento” situados no locus de enunciação de quem fala desde um lugar específico 

de etnia/raça, sexo e gênero, fora do nosso imaginário das estruturas de poder. Na 

narrativa, Jonatás com seus atos de bravura na luta pela libertação dos escravos e sua 

participação nas batalhas pela independência da América Latina, desloca lugares fixo da 

negra escravizada, caracterizando outros valores de caráter simbólico imaginário literário 

latino-americano, a medida que desmitifica a subserviência do/a escravo/a africano/a e 

reforça a emancipação. Todavia, como sujeito de enunciação, Jonatás não se desvincula 

do seu lugar epistêmico e contraria o mito universal do conhecimento, inclusive sobre o 

ideal de herói. Por assim dizer, Jonatás imprime na narrativa uma estética do 

“antiliterário”. Para Rancière (2017, p. 20), a literatura tem esse poder muito próprio e 

particular de ser ela mesma antiliterária, porque carrega consigo mesma “o corpo vivo da 

enunciação”. Por isso, compreender Jonatás como personagem antiliterário é por entender 

que o valor estético de representatividade a ela atribuído foge à nossa compreensão de 

heroísmo já preestabelecido na literatura canônica.  

O devir descolonial na literatura  latino-americana como espaço de resistência  

As narrativas literárias no contexto da América Latina pós-colonial são múltiplas. 

Uma afirmativa como esta nos leva a pensar que essa literatura engloba uma variedade 

de representatividades, para além de uma fronteira entre sul-sul. Todavia o que vimos 

observando é que o contemplado e compreendido dentro destas múltiplas literaturas 

latino-americanas, em sua maioria, configura-se na reunião de “mais do mesmo” dentro 

                                                             
2 De acordo com Glissante (2005, p.83) [...] Não seguimos o rastro/resíduo para desembocar em 
confortáveis caminhos; ele devota-se à sua verdade que é a de explodir, de desagregar em tudo a sedutora 
norma”. Para ele, “O rastro/resíduo está para a estrada assim como a revolta para a injunção, e a jubilação 
para o garrote”. 
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do seu corpus representativo. As narrativas que compõem o cânone de uma literatura 

chamada latino-americana se parece e muito com o modelo literário ocidental 

eurocêntrico, inclusive interno as nações ex-colônias, em profundo diálogo com o que 

poderíamos chamar de “colonialidade literária de representação”. Isso porque, de acordo 

com Grosfoguel (2008 p.126), “um dos mais poderosos mitos do século XX foi a noção 

de que a eliminação das administrações coloniais conduzia à descolonização do mundo, 

o que originou o mito de um mundo ‘pós-colonial’”. Assim, se aplicada a visão de 

Grosfoguel à literatura, essa situação nos conduziria a pensar numa descolonização 

imaginária, mas o que podemos observar é que as tradições literárias e as literaturas  

consideradas pós-coloniais na América Latina carregam em si o que Valdés (2000, p.7) 

vai chamar de “marasmo ideológico de essencialismos étnicos, regionais e nacionais”.  

Como já nos é sabido, as colônias da América Latina, quando teve sua 

independência, umas das suas apostas/iniciativas foi de criar uma literatura que se 

parecesse cada vez mais independente de sua referência eurocêntrica. No entanto, embora 

tenha ocorrido uma separação geopolítica e um simulado desvinculo jurídico-político em 

relação às colônias, não se criou uma independência do ponto de vista 

ideológico/imaginário. Muito pelo contrário, a elite crioula construiu-se, do ponto de vista 

das ideias e imaginários, sempre olhando para a sua ex-colônia, enquanto “matriz de 

poder colonial” que ainda hoje se perfaz da forma mais sórdida. Não obstante, as 

literaturas pós-coloniais também tendem a enquadrar discursos subversivos mesclando-

os com algumas reproduções que tradicionalmente alimentam lugares hegemônicos de 

gênero, etnia, social, econômico etc.  Porém, vale lembrar que Grosfoguel (2008) 

compreende que a relação com a matriz de poder colonial não implica em situações 

coloniais na esteia do colonialismo clássico, mas no modo em que essa matriz se molda 

e se adapta a um mundo moderno globalizado e dá continuidade às formas refinadas de 

dominação, chamada colonialidade.  De acordo com o crítico, 
[e]mbora as “administrações coloniais” tenham sido quase todas 
erradicadas e grande parte da periferia se tenha organizado 
politicamente em Estados independentes, os povos não-europeus 
continuam a viver sob a rude exploração e dominação europeia/euro-
americana. ( GROSFOGUEL, 2008, p. 126) 

 

Esse vínculo que se perfaz das ex-colônias com os moldes ideológico-epistêmicos 

europeus/euro-americanos, do ponto de vista cultural, tem sido reiterado em várias 
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narrativas, inclusive, nas narrativas literárias consideradas pós-coloniais.  Diante disso, 

vale lembrar Mata (2013, p.24) quando, ao se referir ao contexto africano de língua 

portuguesa, mas que nos serve para pensar o cenário literário latino-americano, “[...] não 

raro é apenas por via da literatura que as linhas de pensamento intelectual nacional se 

revelam [...]”. Ou seja, essa literatura considerada pós-colonial não pode ser vista como 

uma literatura em seu todo diversificada, pois a fronteira geopolítica que parecia separar 

e tornar as ex-colônias estados independentes, fugiu ao seu caráter relacional descolonial 

(quando suprimiu a corrente culturalista diversificada), no instante que procura produzir 

um ideal histórico e cultural que se distanciasse mais dos povos que já estavam nas terras 

colonizadas, ou os povos que para elas foram sequestradas, e assim  as colocaram na 

condição de subalternos em potencial. A verve histórica que incide nessas literaturas pós-

coloniais congrega com a continuidade de uma literatura interligada “sutilmente” à 

literatura colonial e requer um conjunto de reflexões mais complexos que visa a 

revisitação de muitas discussões que estão em difusão no contexto contemporâneo atual. 

Deste modo, é preciso tomar a literatura como base das discussão culturais, corroborando 

com a afirmativa de Bakhtin (2017, p. 12), quando diz que “os fatores socioeconômicos 

agem sobre a cultura no seu todo e só através dela e junto com ela influenciam a 

literatura”. Ao citar aqui uma literatura pós-colonial reconheço as variedades de 

concepções a ela atribuída, aquela que, inclusive, apresenta uma relação intrínseca com o 

caráter tanto anticolonial bem como neocolonial, reverberado nas formas de 

colonialidades. 

Vale lembrar também que as literaturas pós-coloniais têm seus próprios códigos de 

escritas e sua própria política necessária aos avanço de uma tentativa de descolonização 

de pensamentos, com múltiplas possibilidades imaginativas. Desta maneira, embora esses 

códigos de escritas se acerquem de um viés muitas das vezes dito apolítico – nos parece 

que as chamadas “novas” representatividades literárias no cenário contemporâneo, 

sobretudo no contexto latino-americano, têm seus soslaios apontados como estritamente 

políticos. Isto é, fora do conglomerado estético, ainda que possam vir a se configurar num 

conglomerado de colonialidades, configuram-se como se seu valor estético fosse absoluto 

em si mesmo e desprendido do que Rancière (2009, p.13) compreende como “um regime 

específico de identificação e pensamento das artes”. O filósofo ainda dirá que a questão 

da relação estética/política se dá na partilha do sensível comum da comunidade. Por estes 
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vieses é possível decifrar a sociedade e seus modos contemporâneos performatizados, nos 

caso especifico  das literatura pós-coloniais, das mais diversas maneiras. Isso porque, para 

Ranciere 
[a]s artes nunca emprestam às manobras de dominação ou de 
emancipação mais do que lhes podem emprestar, ou seja, muito 
simplesmente, o que tem em comum com elas: posições e movimentos 
dos corpos, funções das palavras, repartições do visível e do invisível. 
E autonomia de quem podem gozar ou a subversão que podem se 
atribuir repousam sobre a mesma base (RANCIÈRE, 2009, p. 26). 
 

Com essa afirmativa, compreender determinadas literaturas dentro de alguns 

quadrados, implicaria numa compreensão equivocada de que o texto literário que assuma 

expressões de escritas específicas fora de determinados absolutismos pertenceria a uma 

literatura menor3. No entanto, o que vimos observando é que as literaturas pós-coloniais 

não necessariamente se enquadram nesse discurso do “menor” porque ela continua 

circulando entre a margem e o centro como um acordo de escrita dentro de um acordo 

político cultural maior. Quanto as literaturas menores, de acordo com Deleuze e Guattari 

(1975, p. 25), “sua forma e sua deformação não são consideradas por ela mesma”. Nas 

chamadas literaturas menores, são observadas textualidades literárias de específicas 

expressividades que podemos chamar de “ruptura da tradição”4, um modo de escrita 

dessacralizado, uma estética insurgente, uma estética relacional com um devir descolonial 

(grifo meu). 

No prefacio ao livro Introdução a uma poética da diversidade, de Glissant, Rocha 

(2005, p. 11) dirá que a estética da Relação considera “a função emancipatória das 

literaturas dos povos em face da dominação política e econômica, e da ameaça de 

uniformização das culturas”. Rancière (2017), no prefácio ao livro Políticas da Escrita, 

compreende que os desvios democráticos da escrita acontecem em decorrência de um 

jogo complexo entres os poderes do escrito e a ordem ou desordem social. Desta maneira, 

considera que 
é com a invenção de novas máquinas de escrita que o “discurso do alto” 
deve, incessantemente, se proteger dos próprios efeitos de 
disseminação. Mas essas máquinas de escrita, é claro, não param de 

                                                             
3 A literatura menor é totalmente diferente: seu espaço exíguo faz com que cada caso individual seja 
imediatamente ligado à política. O caso individual se torna então mais necessário, indispensável, aumentado 
ao microscópio, na medida em que uma outra história se agita nele (DELEUZE; GUATTARI, 1975, p. 26). 
4 Termo caro a Octavio Paz, ao significar tanto a formação de uma tradição calcada na ruptura quanto na 
diluição do caráter estático conferido ao procedimento, abre perspectiva para uma abordagem do tema em 
diagonal, não mais circunscritas a momentos históricos fechados. (Souza, 2007, p. 91) 
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realimentar a inquietação que gostariam de conjurar, na multiplicação 
dos jogos entre os mitos renovados da verdadeira escrita – que dão a 
comunidade seu corpo glorioso –, e as casualidades daquilo que a 
escrita, deixa escapar para as mão a que ela não são “destinadas” 
(RANCIÈRE, 2017, p. 15-16). 
 

Dadas as palavras de Rancière, é possível pensar que a estética da Relação da qual 

Glissant se refere, projeta-se como estética do devir das sociedades latino-americanas. 

Sendo assim, podemos inferir um devir de uma estética descolonial. Uma estética de 

rastros e resíduos que coloca em voga a imprecisão da “universalidade dos pensamentos 

de sistemas”.  

Pensando ainda sobre o problema dessas expressões estéticas insurgentes 

descoloniais, elas carregam “um forte coeficiente de desterritorialização” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1975, p. 25). Neste caso, em que consiste o problema atribuído às literaturas 

desterritorializadas? Quiçá pensar que o que já está estabelecido, também de forma 

endógena ao texto literário, não tenha sua preeminência à própria política que a escrita 

literária carrega consigo.  

Ao que se refere à literatura na América Latina, repensar esse complexo cenário 

marcado por colonização, sob a égide da escravização, implica dizer que no centro de 

suas representações literárias, a diversidade foi e tem sido “valorizada” do ponto de vista 

de um estético a elas peculiares e, talvez por isso, se apresenta como menor em relação 

às belle lettres. Estas peculiaridades da estética que inferimos à literatura de devir 

descolonial tende a, como argumenta Glissant (2005, p. 86) em outro contexto “se 

perfil[ar] diante dos nossos olhos e que já podemos pressentir, serão adornadas com todas 

as luzes e com todas as opacidades da nossa totalidade-mundo.”  

Estas literaturas compreendidas na totalidade-mundo são, para Glissant, carregadas 

de uma opacidade que é indispensável para que não seja necessário reduzir o “outro” ao 

modelo da nossa própria transparência. Deste modo, a opacidade “seria o indício mais 

evidente da não-barbárie”. Do ponto de vista das representações literárias tradicionais, o 

modelo dito transparente de seu caráter estético recaiu de sobreposição a outras 

representações, impondo-lhe modelos e por isso as suprimindo e se adequando de forma 

que parece imperceptível. Esta supressão foge ao caráter democrático da política da 

literatura. Mas, de acordo com Rancière (2017, p. 24), “nenhum discurso ou saber se 

fecha sobre si mesmo senão por meio de algum complemento ou disjunção da escrita”. 

2820



 

 
 
Por isso, a literatura subalternizada projeta-se como um corpo vivo de enunciações 

múltiplas, mesmo em meio aos “marasmos ideológico” políticos e socioeconômicos que 

tendem a suprimi-las ou a ajustá-las. Estas supressões são possíveis de serem observadas 

nos enredos, nas tramas, no modo etc., e em todos os vestígios estéticos diferenciados 

quanto estas escritas literárias podem apresentar. 

Sendo assim, ao nos referirmos às literaturas latino-americanas como resistência, é 

preciso revisitar as representações de caráter unívoco no seu corpus. De acordo com Polar 

(2000), as tentativas de unificação com os sistemas literários estabelecidos são falhas, não 

apenas no que se refere à comparação dos outros sistemas literários opositores, aqueles 

que não condizem com a norma privilegiada, mas em relação às “mutilações” que tais 

mecanismos validam dentro do próprio campo da literatura “culta”.  
No nível mais óbvio, encontram-se os casos de desvalorização, 
marginalização ou esquecimento das manifestações literárias que se 
afastam dos paradigmas consagrados ou não coincidem com o modelo 
promovido de determinado momento (POLAR, 2000, p. 27). 
 

Marginalização, esquecimento etc., enfraquecem o caráter descolonial da literatura 

latino-americana porque foge até mesmo ao caráter democrático do regime político da 

escrita. Esta fuga se dá talvez pelo fato de que a escrita, segundo Rancière (2017, p. 9), 

“é aquilo que, ao separar o enunciado da voz que o enuncia legitimamente e o leva a 

destino legítimo, vem embaralhar qualquer relação ordenada do fazer, do ver e do dizer.” 

Isso causaria uma perturbação teórica da escrita pelo seu caráter democrático.  

Deste modo, o que proponho é observar como Chiriboga, no romance Jonatás y 

Manuela, trabalha a ordenação do fazer, do ver e do dizer ficcional, nos oferecendo outras 

possibilidades de imaginário, de caráter simbólico: mítico/utópico, um devir descolonial, 

em diálogo com o que Glissant (2005) vai chamar de estética da Relação. E a 

representatividade que o romance Jonatás y Manuela nos oferece está no campo do devir, 

porque apesar de trazer aspectos pós-coloniais, pensar numa personagem negra feminina 

como arquetípico de heroísmo é descolonizar pensamentos de imaginários míticos e 

heroicos latino-americanos já preestabelecido. 
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A RIQUEZA METAFÓRICA NO CONTO MAUNDLANE, O CRIADOR DE 

PAULINA CHIZIANE 

 
Márcia Neide dos Santos Costa (UEFS)1 

Orientadora: Drª. Tércia Costa Valverde (UEFS)2 

 

 
 

Resumo: Neste trabalho realizaremos uma análise do conto Maundlane, o Criador, presente na 

obra As andorinhas (2013) da escritora moçambicana Paulina Chiziane. A partir desse conto, 

iremos discutir a história, o processo colonial e pós-colonial moçambicano, por meio das 

imagens figurativas (metafóricas) presentes na narrativa. No texto Maundlane, o Criador, 

encontramos críticas e reflexões sobre o passado e presente de Moçambique narrados, 

poeticamente, como uma contação de história – costumes praticados pelos mais velhos ao redor 

das fogueiras (tradição antiga africana). 

 

Palavras-chave: Literatura moçambicana; Linguagem metafórica; Paulina Chiziane 
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1 Paulina Chiziane: Uma contadora de histórias 

 

     Se queres conhecer a liberdade, 

Segue o rasto das andorinhas 

(Ditado Chope) 

 

A escritora, nascida na província da Gaza, Sul de Moçambique, participou das 

lutas em prol da independência moçambicana, presenciou guerras civis no seu país e 

militou na FRELIMO3 e na OMM4, movimentos sociais femininos. Paulina Chiziane 

enfrentou o preconceito social por ser mulher, negra e escritora. Ela é a primeira mulher 

a escrever um livro em Moçambique, se tornando, como ela mesma se identifica, uma 

contadora de histórias. A partir de 1984 começa a contar essas histórias com publicação 

de contos na imprensa da sua região. E anos depois publica Balada de amor ao vento 

(1990), Ventos do Apocalipse (1993), O alegre canto da perdiz (2008), Niketche- Uma 

história de poligamia (2001), obra premiada (prêmio José Craveirinha 2003) que fala 

sobre a mulher na sociedade moçambicana. Carmem Lúcia Secco e Maria Geralda 

Miranda (2013) discute sobre isso ressaltando que:  

 
Não é possível abordar o feminino em Paulina Chiziane sem tratar de 

reificação sofrida pelas mulheres durante a colonização e sem 

reavaliar, criticamente, as questões culturais enraizadas no mundo 

patriarcal de Moçambique, em especial nas etnias patrilineares do sul. 

(MIRANDA; SECCO, 2013, p. 21-22)  

 

Miranda e Secco contextualizam a obra de Chiziane, relacionando a abordagem 

do feminino à realidade histórica das mulheres em Moçambique. Uma realidade de 

colonização e patriarcalismo.  

Sobre a escrita da autora moçambicana, Igor Fernando Carmo (2014) afirma que: 

 
A escrita de Chiziane apresenta uma aliança muito maior com a forma 

narrativa dos contos orais da tradição local do que com a forma 

clássica do romance. Assim, nas suas obras encontramos um 

inventário de histórias populares, descrições de rituais mágicos e 

episódios de conflito entre a tradição e modernidade. (CARMO, 2014, 

p. 11) 

 

                                                           
3 Frente de Libertação Moçambicana- Partido político fundado em 25 de junho de 1962. 
4 Organização da Mulher Moçambicana, fundada em 1973. Movimento a favor da emancipação feminina. 
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Igor Carmo sugere que a escrita de Chiziane contrapõe àquela tradicional clássica, 

voltando-se para uma narrativa que preza pela oralidade e a valorização das histórias 

nativas e populares da nação. Chiziane valoriza essa narrativa, pensando na necessidade 

de preservar as tradições do país. 

 

2 As andorinhas: Potência e rebeldia  

 

O livro As andorinhas (2013) apresenta um título sugestivo como metáfora da 

liberdade. O pássaro que voa alto e livre, simbolizando o homem que anseia por 

independência. Nas palavras de Vanessa Teixeira (2013) as Andorinhas:  

 
São conhecidas como as aves que nunca tocam o chão, mantendo-se 

dessa forma, imaculadas contra a maldade humana. Além disso, nesse 

conto, esses animais surgem como símbolo da rebeldia e da subversão 

do status quo social. (TEIXIERA, 2013, p. 314) 

 

Dentro dessa ideia de rebeldia e subversão, podemos dizer que As andorinhas é 

uma obra curta, mas que alcança uma potência e força, trazendo temáticas importantes 

para serem discutidas: formação da identidade moçambicana, colonização, 

descolonização e a importância histórica das personalidades de Moçambique que 

fizeram e fazem parte da história da nação. É uma narrativa que protagoniza essas 

personalidades que antes não se encontrava nas páginas dos livros. Vanessa Ribeiro 

Teixeira (2013) afirma que Chiziane foi:  

 
Seduzida pelo propósito de recriar ficcionalmente figuras 

emblemáticas da história de seu país [...]. Por entre as motivações para 

a realização desse trabalho está o interesse da escritora em reacender 

na juventude de Moçambique o apreço por nomes vinculados à 

formação e à valorização da nacionalidade moçambicana. 

(TEIXIERA, 2013, p. 315) 

 

 

Paulina Chiziane pode, através dos personagens, contar sua própria história (e da 

nação) sem precisar que o outro europeu colonizador narre. A voz de Chiziane hoje, é 

uma luta vencida (ou que estar por vencer) das mulheres negras do passado colonial, 

pois antes, como ilustra Laura Cavalcante Padilha (2002): “O acesso ao texto verbal 

lhes era duas vezes barrado: por serem mulheres e africanas. Encher de palavras o 

silêncio histórico foi para elas uma árdua e difícil conquista”. (PADILHA, 2002, p. 171) 
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As andorinhas instiga o debate sobre a independência e a busca de uma identidade 

nação, pós processo colonial. Além disso, é uma forma de recuperar a memória dos 

heróis moçambicanos, como, por exemplo, Eduardo Mondlane5 (1920- 1969). Esse 

lutou contra o domínio português e a favor da independência moçambicana.  

 

Intertítulo 

 

Nesse livro vamos encontrar o conto Maundlane, o Criador em que narra a 

história de um menino que perde os pais, buscando alternativas para defender a casa, a 

família em meios as invasões e explorações do outro colonizador:  

 
– Sou órfão de pai de mãe. Sozinho, desafiei o mundo. Descobri que, 

onde há seres humanos, há sempre uma família. Que o coração é 

maior que o infinito. Foi assim que muitas mãos me seguraram e me 

mostraram o caminho para a arca da vida [...] (CHIZIANE, 2013, p. 

66) 

 

O menino torna-se grande homem, utiliza-se de estratégias como aprender a 

língua dos invasores. Portanto ele afirma:  

 

Tenho que aprender tudo e saber tudo. Quero conhecer aquela língua 

com que os invasores conspiram contra nosso povo. Quero conhecer 
os livros que usam, para registrar nossa terra em nome deles. Quero 

conhecer todos os seus truques para lhes poder fintar e escapar. 

(CHIZIANE, 2013, p. 54-55)  
 

 

Esse desejo de conhecer tudo é uma forma de luta contra o dominador, um 

enfrentamento em busca de reconquistas do que foi perdido junto com a História. Esse é 

o retrato de Mondlane. Portanto, o menino do conto faz referência a personalidade real 

chamada Eduardo Mondlane, considerado herói de Moçambique por ter lutado em prol 

da independência, guerreou e enfrentou os colonizadores. Chiziane narra a história 

desse herói, discutindo liberdade e conquistas nos moldes Karingana wa Karingana, ou 

seja, era uma vez: contar e ouvir história dos avós ao redor da fogueira. Na obra pós-

colonial de Chiziane, essa ideia de contar e ouvir, remete ao fato de que agora sim era 

uma vez a minha, a nossa história moçambicana, que por muitos anos, durante a 

colonização, foi apagada, negada. Era uma vez a história dos nossos heróis, dos povos 

                                                           
5 O sobrenome verdadeiro de Eduardo é Mondlane. No conto de Paulina Chiziane aparece com grafia 

diferente: Maundlane. 
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moçambicanos. Histórias essas narradas por meio de figuras metafóricas que Chiziane é 

capaz de trazer para enriquecer e tornar o texto mais leve e contemplativo.  

 

3 A história metaforicamente narrada 

 

A linguagem figurativa é um dos recursos muito utilizados em textos literários: 

romances, crônicas, poesias. No conto de Chiziane, a linguagem metafórica e a ironia 

são exploradas a fim de realçar o lirismo das narrativas africanas/ Moçambicanas, além 

de proporcionar formas diferentes de ler as histórias. Por traz das metáforas, há uma 

crítica a ser feita. Para Lakoff; Johnson (2002) a metáfora é como se: 

 

Fosse um dos cinco sentidos, como ver, ou tocar, ou ouvir, o que quer 

dizer que nós só percebemos e experiências uma boa parte do mundo 

por meio de metáforas. A metáfora é parte tão importante da nossa 

vida como o toque, e tão preciosa quanto. (LAKOFF; JOHNSON, 

2002, p. 358) 

 

Esses sentidos, essas sinestesias são percebidas no conto de Chiziane quando o 

personagem do menino do conto Maundlane, o Criador diz:  

 

Os prazeres que gozava na aldeia, por ser Chivambo6, já acabaram. 

Terei que enfrentar sozinho os castigos dos mais velhos, lá nas 

pastagens, avó, virei ao teu encontro. Caminharei para além do 

infinito ao encontro do meu pai, para embalar a dor da tua ausência, 

minha mãe. (CHIZIANE, 2013, p. 56) 

 

A metáfora é mais que linguagem, é pensamento inconsciente impregnado na vida 

cotidiana, no dia a dia. Na vida cotidiana do personagem do conto, nota-se uma 

metáfora que se reporta para a história, os antepassados. Chiziane traz as figuras da avó, 

pai e mãe do garoto como metáforas da sabedoria, do amadurecimento e das 

caminhadas percorridas. Eles aparecem no conto não somente como familiares do 

menino (também), mas como a metáfora do saber, da ancestralidade. A família carrega 

histórias e conhecimentos.  

Sardinha (2007) afirma que a metáfora é para gente como a água é para os peixes: 

estar em toda parte. E por isso mesmo não a percebemos. Se estar em toda parte, a 

                                                           
6 Os antepassados chamam de rei.  
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metáfora intrinsicamente estar nos costumes, nas narrativas orais, tradições e culturas 

dos povos moçambicanos. 

 Ao protagonista do conto, cabe-nos inferir que ele é a metáfora viva do heroísmo, 

da resistência e das conquistas de Moçambique. A passagem seguinte exemplifica essa 

ideia: “Vou caminhar sim. Quero abrir as portas desse horizonte que vos esconde, não 

tenho farnel (matuta), nem sandálias de pneu para seguir os passos do infinito, mas vou 

marchar, eu vou”. (CHIZIANE, 2013, p. 57). Os caminhos, o horizonte, a marcha, o 

infinito são expressões metafóricas que Chiziane utiliza para provocar e dizer: Sim, 

ainda que com dificuldades, dores e lutas, é preciso buscar a liberdade, reafirmar uma 

identidade num país com um passado de dominação. Mais adiante, o narrador do conto 

realça a história com lirismo dizendo: “[...] O que está nos túmulos é poeira, é terra, mas 

é no peito dos vivos que os mortos celebram a eterna presença. Em cada pessoa imagens 

de duas mulheres bailam nas recordações do menino”. (CHIZIANE, 2013, p. 57). Nesse 

trecho, estão presentes a memória, as recordações do menino, a presença dos seus 

descendentes. A linguagem metafórica está representando as reminiscências em busca 

da recuperação da história perdida, da reconstrução de um passado antes inexistente na 

história oficial. Chiziane critica, reflete e desconstrói, de modo poético, a história, as 

conquistas que não são àquelas hegemônicas, europeias. Essas reflexões poéticas, 

metafóricas continuam no trecho seguinte:  

 

Essa pegada na areia faz lembrar o pé da minha mãe. Este azul, este 

brilho, fazem lembrar o lenço da minha mãe. Este sorriso, este rosto, 

parece o rosto da minha avó. E este homem? Tão alto, tão nobre, tão 

digno, é tal e qual meu pai cujo rosto nem ao menos vi. (CHIZIANE, 

2013, p. 57) 

 

Percebemos que as marcas das lembranças presentes no trecho acima são as 

metáforas do reviver, de reencontrar com as raízes/ origens. 

Muitas passagens do livro de Chiziane traduzem, metaforicamente, os 

sentimentos, anseios e desejos dos personagens (da própria autora e da nação 

moçambicana) de falar sobre o passado, refletindo o hoje. Fragmentos como: “A terra 

sangra” (CHIZIANE, 2013, p. 61), remete a ideia de que em Moçambique ainda se 

mata, morre, guerreia. Uma realidade muito presente, mesmo pós colonização. 
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Em: “A doença ataca nosso país” (CHIZIANE, 2013, p. 61) sugere as misérias e 

torturas que fizeram parte da história de luta moçambicana.  

Trechos como: “[...] O céu, sem nuvens, é um útero azul” (CHIZIANE, 2013, p. 

70) representa a tentativa de nascimento/ renascimento de Moçambique. Quando lemos, 

por exemplo: “A memória executa, no silêncio, a dança dos pássaros”. (CHIZIANE, 

2013, p. 70), podemos inferir que a memória traz o sentimento de libertação, de 

independência, da nação moçambicana como andorinhas.  

Em várias passagens do livro, o leitor se depara com a história de Moçambique 

narrada metaforicamente por Paulina Chiziane. 

 

Considerações finais  

 

Com este trabalho, buscamos trazer, a partir do conto Maundlane, o Criador, da 

escritora Paulina Chiziane, a linguagem figurativa, as imagens poéticas que a autora 

utiliza como meio de falar da resistência, da história moçambicana e da importância dos 

que fizeram parte dessa história. Dessa forma, Chiziane se deixa levar pela linguagem 

figurativa, pelo lirismo e faz uma releitura do passado colonial. Na obra, As andorinhas, 

tanto os aspetos temáticos, quanto os literários, ganham força nos dando a dimensão da 

importância de uma obra moçambicana para os estudos literários e também 

sociológicos. 

A análise da narrativa de Paulina Chiziane, não só amplia as discussões sobre o 

pós- colonialismo moçambicano, mas evidencia uma literatura que é também política e 

de resistência. As obras de Chiziane encontra-se nesse contexto de militância, 

reafirmando a escrita feminina negra. 
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A COLONIALIDADE DO FUKÚ, A MALDIÇÃO DO NOVO MUNDO 

 

Maria Carolina Fernandes Morais (UFPE)1 

 

Resumo: O presente artigo aponta conexões entre o elemento narrativo fukú americanus, ou a 

Maldição do Novo Mundo, presente no romance A fantástica vida breve de Oscar Wao (2009), 

de Junot Díaz, e o conceito de Colonialidade, de Aníbal Quijano, com vistas a traçar como sua 

criação busca estabelecer outras formas de imaginar a história e seus silenciamentos.    

Palavras-chave: colonialidade; Aníbal Quijano; literatura dominicana contemporânea; 

literatura norte-americana contemporânea;  

 

O primeiro e mais poderoso personagem que conhecemos em A fantástica vida 

breve de Oscar Wao, do autor dominicano radicado nos EUA, Junot Díaz, não é um 

sujeito de carne e osso, mas o fenômeno sobrenatural fukú americanus, ou a Maldição do 

Novo Mundo, que teria sido lançada por Cristóvão Colombo em sua chegada ao 

arquipélago Hispaniola, em 1492. A partir de então, ela teria se espalhado pelo mundo 

como um vírus poderosíssimo. 

 

Contam que veio da África, trazido pelos gritos dos escravizados; que 

se tratou de praga rogada pelo povo taino, enquanto um mundo perecia 

e outro nascia; que foi um demônio deslanchado na Criação quando do 

arrombamento do portão de tormentas nas Antilhas. Fukú americanus, 

vulgarmente conhecido como fukú – no sentido amplo, uma espécie de 

maldição ou condenação e, no estrito, a Maldição e a Condenação do 

Novo Mundo. (...) Seja lá de onde viesse e como fosse chamado, 

comenta-se que a chegada dos europeus à Hispaniola desencadeou o 

fukú no mundo e, desde então, estamos na merda. O fukú não é coisa do 

passado, nem história fantasiosa, que já não assusta. No tempo dos 

meus pais, era real à beça, algo em que gente simples levava fé (DÍAZ, 

2009, p. 12) 

 

 Yunior, o narrador, ainda explica que o fukú esteve no “auge” durante a ditadura 

de Rafael Leónidas Trujillo, que durou entre 1930 a 1961. O “Generalíssimo”, como 

também eram chamado, teria sido 

                                                           
1 Mestranda em Teoria da Literatura pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal 

de Pernambuco – UFPE. E-mail: carolmoraiss@gmail.com 
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(...) um dos ditadores mais execráveis do século XX, governou a 

República Dominicana de 1930 a 1961, com uma brutalidade 

implacável. Mulato corpulento e sádico, com olhos de suíno, clareava a 

pele com vários produtos (...). (...) ele chegou a controlar quase todos 

os aspectos da vida econômica, social, cultural e política do país, por 

meio de uma mescla poderosa (e familiar) de violência, intimidação, 

massacre, estupro, cooptação e terror; tratava o país como se fosse uma 

colônia e ele, o senhor. Famoso por ter mudado TODOS OS NOMES 

de TODOS OS PONTOS DE REFERÊNCIA da República Dominicana 

em homenagem a si mesmo (...); por monopolizar de forma fraudulenta 

cada fatia do patrimônio nacional (...); por organizar uma das forças 

armadas mais poderosas do hemisfério (...); por transar com toda gata 

que aparecia pela frente, até mesmo com as esposas dos subordinados, 

e com milhares e mais milhares de mulheres (DÍAZ, 2009, p. 12). 

 

Trujillo estivera por trás do genocídio de haitianos e haitianos-dominicanos em 

1937, que deixou entre 9.000 e 20.000 mortos. Segundo o narrador, a investida teve um 

claro fundo racial, buscando impedir que os habitantes do país vizinho, cuja tez é mais 

enegrecida, emigrassem para a República Dominicana e nela se estabelecessem (DÍAZ, 

2009; MOYA PONS, 2010). Segundo matéria da BBC2, até os próprios dominicanos de 

pele escura acabaram sendo perseguidos (2012). Trujillo e sua prole também perpetraram 

e legitimaram uma cultura de estupro no país (VARGAS LLOSA, 2000; DÍAZ, 2009). 

Protegido por sistemas eficazes de inteligência policial e controle total dos meios de 

comunicação, o Trujillato sustentou-se sobre os pilares machistas, homofóbicos e racistas 

da sociedade dominicana, alavancando-os a toda sua obscenidade.  

Esses exemplos de conduta nos ajudam a entender os motivos que levam Yunior a 

afirmar que a relação entre o fukú e Trujillo era profundamente imbricada. 

 

Ninguém sabe ao certo se o sujeito era diretor ou representante, criador 

ou criatura da Maldição, mas está claro que se entendiam; como eram 

próximos aqueles dois! O povo – até o instruído – acreditava que 

qualquer um que tramasse contra Trujillo atrairia um tremendo fukú, 

que atingiria até a sétima geração da pessoa (DÍAZ, 2009, p. 9 – grifo 

do autor).  

 

No entanto, o que fukú teria a ver com a política de Trujillo? Como a maldição 

incide na vida das pessoas? A princípio, o prólogo nos informa que ela atua através de 

golpes de azar, que vão desde um mal-estar até uma morte “acidental”, ou um câncer, por 

                                                           
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121012_masacre_haiti_republica_dominicana_ar 
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exemplo. Ou, quem sabe, uma vida profissional e amorosa malograda. No entanto, apesar 

de ter supostamente lançado seu manto maligno sobre figuras célebres, a exemplo dos 

Kennedy, ou sobre qualquer pessoa que, de algum modo, tenha sido um obstáculo ao 

Generalíssimo e sua máquina de governo, à medida que a trama se adensa, passamos a 

entender que o prato favorito do fukú são os que, de algum modo, estão à margem do 

status quo estabelecido a partir do empreendimento colonial. Então, como os demais 

personagens da narrativa, a família Cabral de León, teria “contraído” a maldição? De que 

maneira o fukú abateu-se sobre essas vidas cada vez mais “breves e anônimas”? Vamos 

conhecer um pouco desses personagens cujas trajetórias são encenadas sob a redoma da 

maldição, embaladas por uma maré de azar há, pelo menos, três gerações.  

 

Os condenados da Terra 

Nascida em uma família de classe média, Belicia é filha do médico e erudito 

Abelard Cabral. Amante dos livros e afeito a debates apaixonados, ele costumava varar 

noites com colegas e amigos em sua casa, principal locus de sua ascese intelectual – nessa 

bela residência, verdadeiro éden das letras, o prudente pensador mantinha-se distante dos 

embates que ocorriam no mundo lá fora. O destino, no entanto, havia de armar-lhe uma 

arapuca e Abelard acabou sendo preso, torturado e assassinado pela polícia secreta de 

Trujillo. Esse incidente teria provocado: 

 

(...) um declínio sem precedentes no destino da família. Lançou, no 

plano cósmico, um pêndulo de aço contra ela. Chame uma grande maré 

de azar, de uma enorme dívida cármica ou de outra coisa (Fukú?). Seja 

lá o que fosse, a parada começou a exercer um poder terrível naquela 

linhagem; alguns creem, inclusive, que nunca mais parou (DÍAZ, 2007, 

p. 247). 

 

No entanto, numa nota de rodapé anterior a essa passagem, ao mencionar o grande 

fukú que se abateria contra a família Cabral de León, o narrador faz uma ressalva: 

 
Claro está que há outros começos, seguramente melhores – se querem 

saber, eu mesmo teria iniciado quando os espanhóis “descobriram” o 

Novo Mundo, ou quando os EUA invadiram Santo Domingo, em 1916. 

Mas, se aquele era o ponto de partida escolhido pelos de León, quem 

era eu para questionar sua historiografia? (DÍAZ, 2009, p. 211) 

 

2834



 
 

Após a prisão de Abelard, todos os bens da família foram confiscados, e uma forte 

rede de infortúnios caiu sobre todos que lhe eram próximos: a esposa, perturbada por uma 

suposta depressão pós-parto, morrera atropelada por um caminhão; as filhas mais velhas, 

enviadas a parentes distantes, também apareceram mortas pouco tempo depois. A 

desgraça abateu-se, inclusive, sobre os empregados da casa, que também acabaram 

falecendo prematuramente3. No entanto, segundo boatos coletados por Yunior, 

interpretou-se que o primeiro sinal de que a maldição havia, de fato, se apoderado da 

família Cabral estaria na cor da terceira filha de Abelard, que nascera em meio ao que 

Yunior chama de A Queda de seu pai, pouco antes de ele morrer. Belicia era tão negra 

que, segundo o narrador, “nenhuma artimanha racial dominicana encobriria esse fato. É 

esse o tipo de cultura a que pertenço: as pessoas consideram a compleição escura de seus 

filhos um mau agouro” (Díaz, 2007, p. 247). Rejeitada pelos parentes devido a seu tom 

de pele e saúde frágil, Belicia acabou sendo vendida por parentes maternos a outra 

família, habitante da periferia do município pobre de Azua, que fez dela sua escrava 

doméstica. Por sua obstinação em frequentar a escola, a menina foi punida com óleo 

quente nas costas, deixando cicatrizes que durariam para sempre. Aos nove anos, por fim, 

ela foi encontrada por uma tia, Nena Inca, prima de Abelard, que a resgatou e conseguiu 

para a menina uma bolsa de estudos numa escola particular em Santo Domingo.  

Finalmente matriculada, Beli, no entanto, não conseguiu superar o que aqueles anos 

perdidos exerceram sobre sua cognição – ela tinha muita dificuldade para aprender e 

acompanhar o resto da turma; além disso, sofria preconceito dos colegas de sala, que 

integravam a fina flor da classe média e alta dominicana. Na puberdade, por fim, ela 

encontra uma carta na manga, algo que lhe conferiu destaque a despeito de sua 

compleição e dificuldades de aprendizado. Seu corpo se desenvolveu rápida e 

tremendamente, dando-lhe curvas vultosas e seios fartos, o que, naquele contexto social, 

representava seu maior trunfo. Durante esse período, a adolescente se apaixonou pela 

primeira vez, por Jack Pujols, colega branco e de olhos azuis da escola, filho de um militar 

do alto escalão do governo. Pujols, porém, apenas usurpa do corpo da garota, com quem 

jamais admitiu ter qualquer vínculo. Descoberto o furtivo relacionamento que se limitava 

a cabines de banheiro do colégio, Belicia nunca mais o reviu. Sofrendo pela desdita do 

                                                           
3 A prisão, tortura e assassinato de parentes dos alvos da polícia secreta eram procedimentos comuns no 

Trujillato (VARGAS LLOSA, 2000), o que também justifica o isolamento de sujeitos perseguidos em 

relação a seus parentes, que buscavam cortar relações para não se tornarem alvos indiretos da polícia. 
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que ela acreditava ser um “romance” (idealizando Jack como um galã das novelas), Beli 

só consegue esquecê-lo com um novo amor. Após abandonar os estudos, ela passa a 

trabalhar num restaurante e se envolve em outra enrascada, que terminaria por mudar sua 

vida: começa a se relacionar com um homem muito mais velho, casado com uma das 

irmãs do ditador Rafael Leónidas Trujillo. Ela engravida e sofre uma emboscada numa 

plantação de cana de açúcar (não se sabe se a mando da esposa, do amante, ou dos dois), 

escapando com vida de um severo espancamento, mas perdendo, contudo, a criança. Para 

fugir das perseguições, ela emigra para os Estados Unidos, onde se envolve com um 

dominicano que seria o pai de seus dois filhos, Oscar e Lola. A relação, no entanto, dura 

pouco, pois ele a abandona quando as crianças ainda eram pequenas. Após uma infância 

e juventude repleta de eventos traumáticos, a vida adulta de Belicia em Nova Jérsey 

resume-se a jornadas duplas de trabalho, à criação dos filhos e a telenovelas a que assiste 

na televisão, um de seus poucos refúgios nas horas de folga.  

Ao testemunharmos sua vida adulta, percebemos que os infortúnios por que Beli 

passara não abrandaram seu coração, mas surtiram o efeito contrário: ela tornara-se tão 

inflexível e impiedosa com os filhos (destinando tratamento ainda mais rígido à filha, 

Lola) quanto o destino fora com ela. Oscar, a propósito, era-lhe um grande motivo de 

preocupação. De personalidade peculiar, ele estava bem distante dos padrões de 

masculinidade: era um garoto obeso, tímido, inseguro e obcecado por histórias de fantasia 

e ficção científica. Pressionado pela mãe para agir como um típico machão dominicano, 

seus encontros com as garotas eram, contudo, sempre malogrados, e ele vira um alvo fácil 

dos valentões, tornando-se pária tanto em sua comunidade dominicana, por não atender a 

padrões de corpo e masculinidade, quanto nos EUA, por ser latino e negro.  

Até aí, poderíamos pensar que não há motivos incontestáveis para Oscar crer na 

existência da maldição que, segundo ouvira falar, assola sua família. Afinal, situações 

como essas podem até ocorrer com diferentes pessoas ao redor do mundo – nada do que 

lemos parece ser diretamente relacionado aos Cabral de León; falta-lhes um pouco de 

sorte, talvez. De fato, nossas convicções em relação à maldição não importam tanto, pois, 

como diz o título de uma entrevista feita pelo acadêmico Ignácio López-Calvo a Walter 

Mignolo, “coloniality is not over, it is all over” (LÓPEZ-CALVO, 2014, p. 171) - a 

colonialidade está em toda parte; ou, como diz o narrador, ainda no prólogo: “não tem o 
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menor problema se você não acreditar nessas ‘superstições’. (...) Porque, 

independentemente de qual seja a sua crença, o fukú crê em você” (DÍAZ, 2009, p. 15).  

Nas entrelinhas de toda a vida de Belicia e Oscar, pode-se capturar como, por 

exemplo, as hierarquias e padrões de raça e gênero atravessam a condição marginalizada 

dos personagens. Essa afirmação não surge para reiterar maniqueísmos que excluem a 

possibilidade de opressão e privilégio em diferentes âmbitos da sociedade ocidental, mas 

é notório que determinados traços sociais representam, na grande maioria das vezes, 

obstáculos históricos que são a grande ferida aberta dos últimos cinco séculos. Não se 

pode, tampouco, deixar de mencionar o caso de Abelard, cujas atitudes de alguma 

maneira foram de encontro ao que se espera de “cidadãos de bem” vivendo sob as mãos 

ferinas de ditaduras (que, na América Latina, em particular, surgem em óbvia defesa de 

um poder patriarcal, heterossexual e branco, assim como de uma determinada organização 

e educação da sociedade). Desse modo, o que podemos mais claramente inferir sobre os 

casos dos três integrantes dessa família é que eles não se enquadraram em um 

determinado “padrão de poder”, e atraíram para si o terrível e ominoso fukú. 

Para entendermos melhor esse termo, precisamos, antes, abordar o conceito de 

Colonialidade, de Aníbal Quijano. O empreendimento colonial nas Américas, a própria 

criação dessa entidade geo-social, foi parte essencial do nascimento do sistema de mundo 

moderno que prepondera até hoje. O Novo Mundo não teria sido incorporado a um 

capitalismo pré-existente, pois não teria havido uma economia capitalista mundial sem as 

Américas (QUIJANO; WALLERSTEIN, 1992). Por isso, 1492 seria o marco zero da 

maldição, pois as bases ideológicas que deram suporte à colonização das Américas foram 

ao mesmo tempo o que viabilizou a existência, a expansão e a sobrevivência do 

capitalismo até hoje. E também o que gerou os seus sintomas, o que poderíamos chamar 

de Colonialidade.  

A colonialidade transcende o marco histórico do colonialismo; na realidade, ela 

antecede e ultrapassa o período da independência, representando a permanência de 

hierarquias, privilégios, subalternidades e modos de produção do conhecimento ainda 

pautados por critérios estabelecidos a partir do empreendimento colonial das Américas.  

 
A colonialidade (...) é ainda o modo mais geral de dominação no mundo 

atual, uma vez que o colonialismo como ordem política explícita foi 

destruído. Ele não esgota, obviamente, as condições, nem as formas de 

espoliação e dominação existentes entre os povos. Mas não parou de 
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ser, há 500 anos, seu marco principal (QUIJANO, 1992, p. 14 – 

tradução minha). 
 

E quais seriam, mais especificamente esses critérios? Segundo Quijano, eles 

estariam fortemente sedimentados nas classificações de raças, que criaram hierarquias 

entre a branquitude e seus “outros”. Essa suposta diferenciação biológica serviu como 

justificativa para a dominação dos conquistados pelos conquistadores, delegando 

características intrínsecas, sempre inferiores às suas, a determinados grupos. O argentino 

Walter Mignolo explica que o caráter singular das Américas jaz, mais especificamente, 

na gigantesca exploração do trabalho que a colonização ativou, e, segundo o conceito de 

inferioridade das raças, a ideia de que algumas vidas são descartáveis, o que incentivou o 

aumento absurdo da produtividade em minas e plantações, aniquilando vidas e outros 

modos de produção e economia (MIGNOLO, 2005, p. 48).  

É importante, contudo, trazer as ressalvas da filósofa feminista María Lugones aos 

eixos de poder criados por Quijano. A autora ressalta a importância das 

interseccionalidades entre raça e gênero, que determinam lugares distintos de 

subalternidade. Segundo Quijano, os eixos estabelecidos por relações de poder consistem 

na dominação sobre o sexo, o trabalho, a autoridade coletiva e 

subjetividade/intersubjetividade, bem como seus recursos e produtos (QUIJANO apud 

LUGONES, 2008, p. 78). Desse modo, o peruano não questiona o mito biológico do 

binarismo homem-mulher e a heterossexualidade. De acordo com Lugones, a enorme 

contribuição de Quijano ao esquematizar a racialização da divisão do trabalho, falha, no 

entanto, na forma como inclui o gênero na organização do sexo, seus recursos e produtos.  

A filósofa aponta que as palavras “homem” e “mulher” em geral subentendem o 

homem e a mulher brancos, burgueses e heterossexuais. A palavra “negro” abarcaria os 

homens negros heterossexuais, etc., deixando as mulheres de cor (negras, indígenas, 

mestiças, asiáticas...) numa situação de invisibilidade social. Este vazio, ademais, só pode 

ser mostrado por meio das interessecionalidades, que trazem à luz identidades de gênero 

e orientações sexuais à sombra daquelas dominantes, como no caso da comunidade 

LGBTQ. O cruzamento entre essas orientações e identidades com critérios de raça 

determinam diferentes experiências e lugares de subalternidade a partir do intento 

colonial – quando reduzidas a termos “globalizantes”, como homem e mulher, acabam 

sendo silenciadas e apagadas sob significados, na verdade, muito restritos.  
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Talvez se possa inferir que o próprio Quijano tenha sido vítima de um processo de 

naturalização de conceitos que ele mesmo buscou combater, mas, como toda teoria 

carrega suas próprias sombras, as contribuições feitas a posteriori, tais como as de 

Lugones, têm acrescentado novas formulações e expansões a seu pensamento. Usando 

como gancho a questão da naturalização das estruturas de poder, é importante destacar 

que uma de suas égides está assentada sobre o conceito de modernidade, o qual abarca 

ideais de racionalidade, progresso, objetividade e linearidade temporal – referenciais 

ligados à produção do conhecimento. É o advento da modernidade que oferece o suporte 

ideológico para as hierarquias entre os conceitos de raças e gêneros, intrínsecos ao projeto 

colonialista. Em Colonialidad y Modernidad/Racionalidad, Quijano discute de que 

maneira o apagamento dos conhecimentos não europeus e o estabelecimento da cultura 

europeia (racionalidade/modernidade) como marco universal estão profundamente 

atrelados à disseminação da ficção biológica da raça, e aos processos de expropriação e 

extermínio que se deram em terras americanas desde a chegada de Colombo. O autor 

explica que 

 

(...) durante o mesmo período em que se consolidava a dominação 

colonial europeia, foi se constituindo o complexo cultural conhecido 

como a racionalidade/modernidade europeia, que foi estabelecida como 

um paradigma universal de conhecimento e de relação entre a 

humanidade e o resto do mundo (QUIJANO,1992, p. 15 – tradução 

minha).  
 

Segundo o estudioso argentino Walter Mignolo, o surgimento e a intensificação 

das rotas comerciais ao longo do Atlântico caminha lado a lado com mudanças no campo 

dos saberes. Desse modo, a revolução econômica que estava em curso com a exploração 

da América vinha aliada a uma revolução epistemológica. A disseminação dessa 

racionalidade, de um homocentrismo em cujo centro não estaria qualquer representante 

da espécie homo sapiens, mas um sujeito branco, heterossexual e do sexo e gênero 

masculino, trazia em seu cerne binarismos entre homem – mulher, branco – negro, 

racionalidade – natureza, futuro – passado, nos quais o primeiro lado sempre prepondera 

sobre o segundo. O empreendimento colonial só se fez possível e perdurou após a 

emancipação das nações colonizadas a partir dessas separações entre o eu e o outro, que 

justificaram expropriações, explorações, extermínios e o solapamento dos valores e 

conhecimentos não europeus. Quijano ressalta que o que teria garantido a eficácia e a 
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perenidade desse sistema jaz no controle do conhecimento e na naturalização de 

determinadas epistemologias, legitimando o domínio de um modo de produção e de 

conhecimento sobre outros. Esse “padrão de poder”, que permanece na penumbra, como 

um lado oculto por trás do discurso de modernidade e modernização, retroalimenta-se de 

sua capacidade de apagar diferenças e, ao mesmo tempo, de separar a vida humana a 

partir de raças, ou seres descartáveis. Este modo de dominação acabou por transformar a 

cultura europeia na maior e principal via de acesso ao poder, o que, por conseguinte, a 

tornou uma aspiração generalizada.  

Ergue-se assim, através da igreja, da escola e das leis (CASTRO-GÓMEZ, 2005), 

entre outros aparatos, um escudo ideológico que apaga a possibilidade de outras formas 

de vida e pensamento, e, por conseguinte, impede que os males e revezes gerados por um 

sistema que, em sua raiz, é cruel e desigual, não sejam vistos como inevitáveis, como 

“coisas da vida”. O fukú estaria imbricado a esse silêncio por trás da tortura e assassinato 

de Abelard, da solidão e desamparo de Beli, da inadequação de Oscar. Estaria enredado 

a essa face oculta da modernidade que, por vezes, pode simploriamente ser chamada de 

“má sorte”, tornando-se ainda mais obscena quando ditaduras militares autoritárias 

punem e censuram quaisquer desvios ao “curso natural das coisas”, buscando, perpetuar 

os privilégios garantidos a poucos. Ademais, o fato de Beli não conseguir falar sobre seus 

traumas, o silêncio incômodo enraizado em suas veias, nos fala dos rescaldos das 

violências, vivas em suas cicatrizes, e que tomaram a forma do câncer que, por fim, 

consumiu a personagem. O medo de chamar atenção para si, para seus pensamentos ou 

sua dor, justificado pelas perseguições do Trujillato a quem ousasse fazê-lo, ainda parece 

ser alimentado por aparatos policiais e judiciais que punem, encarceram e matam uma 

população negra e de baixa renda em todo o Ocidente – quer Beli e seus filhos estejam 

na República Dominicana, ou nos EUA. As marcas do sofrimento e da inadequação são 

transmitidas de geração em geração, e é, talvez, por isso que Yunior veja no processo de 

escrita do romance, de seu caminhar entre silêncios, uma forma de cura, de olhar 

memórias e dores face a face. Uma forma de lançar um contrafeitiço em direção ao fukú.  

Para José David Saldívar, o objetivo da maldição seria representar todo o império 

desse escudo (SALDÍVAR, 2011, p. 121). Em entrevista, Díaz esclarece: “(…) a 

verdadeira questão no livro não é se o sujeito é capaz de derrotar o fukú ou não, mas se é 

ao menos capaz de enxergá-lo” (DÍAZ apud MAHLER, 2010, p. 134). Com base no 
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pensamento do sociólogo haitiano Michel-Rolph Troillot, Saldívar afirma que a 

demarcação de um fenômeno através de uma denominação, como o fukú, de algum modo 

circunscreve um campo/imaginário em termos políticos e epistemológicos. Assim, a 

maldição vinculada à chegada de Colombo às Antilhas estabelece um campo de poder na 

narrativa. “O romance de Yunior pode, então, ser lido como um testemunho imaginativo 

do lançamento pelo Almirante Colombo da hegemonia do Eurocentrismo como um modo 

de ao mesmo produzir e controlar a subjetividade e o conhecimento do Sul Global” 

(SALDÍVAR, 2011, p. 126 – tradução minha). A criação de um elemento como o fukú 

americanus busca combater a visão da história como uma flecha que vai sempre adiante, 

em que os silêncios deixados pelo passado não se manifestam ainda no presente, levando-

nos a refletir sobre a forte permanência do patriarcado, do racismo, da apropriação de 

terra, da exploração do trabalho, entre outros, e sobre como tais elementos foram 

defendidos com mãos de ferro durante a ditadura Trujillista.  

Temos aí, portanto, um bom exemplo de subversão da memória e aplicação da 

imaginação decolonial (MIGNOLO, 2008), usada para desvelar e deslocar a maneira 

como marcos históricos são muitas vezes imaginados. O fukú nos leva, portanto, a 

atravessar a blindagem que mitos como o do descobrimento escondem por trás de seu 

discurso celebrativo, mostrando que seus efeitos permanecem vivos ao longo de todos 

esses séculos, ainda que enramados e transmutados em regimes ditatoriais, e até nas 

“mãos invisíveis” dos tempos neoliberais da atualidade. 
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“ALL OF THEM WERE HOME”: PROCESSOS DE SUBJETIFICAÇÃO EM 

PONCIÁ VICÊNCIO E GEOGRAPHIES OF HOME 

 

Priscila Reis Catalão (UERJ)
1
 

 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir acerca dos descentramentos 

contemporâneos causados por inúmeros motivos, tais movimentos fazem com que grandes 

populações se desloquem forçosamente por motivos diversos, como a escravidão e regimes 

ditatoriais. Utilizamos os romances Ponciá Vicêncio (2003), de Conceição Evaristo e 

Geographies of home (1999) escrito por Loida Maritza Pérez, para analisar como a diáspora 

afeta o processo de subjetificação feminino e a busca pelo lar. 

Palavras-chave: Diáspora; Subjetificação; Lar 

 

 

Geographies of home (1999), romance escrito pela dominicana Loida Maritza 

Pérez, retrata a jornada de uma família dominicana que imigra para os Estados Unidos a 

procura de uma vida melhor longe das condições miseráveis em que costumavam viver. 

A família é constituída por Aurelia e Papito e seus catorze filhos. Iliana, uma das filhas, 

nos atrai a atenção porque é a única entre os catorze filhos que tem acesso à educação 

superior e que por fim consegue frequentar a faculdade. 

Parte de uma família extremamente conservadora e religiosa, Iliana é aquela que 

consegue fugir do círculo familiar e conhecer mais sobre o país para o qual imigrou. 

Contudo, sua experiência na faculdade nos mostra que sua presença na instituição é 

perturbadora e ela sofre ataques racistas por parte dos outros estudantes. Quando 

descobre que sua família está enfrentando tempos difíceis, especialmente no que diz 

respeito a suas irmãs Rebecca, vítima de violência doméstica, e Marina que sofre com 

transtorno de estresse pós-traumático e problemas de ordem mental após ter sido 

estuprada, Iliana decide deixar a faculdade e retornar à casa dos pais de maneira a ajudá-

los.  

Sendo uma sujeita diaspórica, Iliana vive a tensão implícita de ser leal a dois 

lugares ao mesmo tempo. Ela se encontra numa posição ambígua onde tenta respeitar ao 

máximo as tradições e expectativas dominicanas, ao passo que quer experimentar a vida 

como uma americana, o que pode significar mais liberdade para fazer suas próprias 

escolhas. Através de sua jornada nós podemos observar questões relacionadas à  

                                                           
1
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nostalgia versus assimilação, herança familiar, identidade cultural, estereótipos de 

gênero e desejo de pertencimento. 

Ponciá Vicêncio (2003), da autora brasileira Conceição Eavaristo, como o título 

sugere, narra a história de Ponciá, uma garota negra que vive no interior do Brasil. 

Ponciá e sua família vivem nas terras de antigos senhores de engenho. O período 

escravocrata já havia acabado oficialmente, Ponciá e seu irmão fazem parte da primeira 

geração de negros libertos, no entanto as relações poder e o sistema de trabalho não 

haviam mudado muito desde que Princesa Isabel assinou a Lei Aurea. Os avós de 

Ponciá foram parte da diáspora africana e o legado de violência causado pela escravidão 

está presente no romance.  

O mesmo é narrado em terceira pessoa e o recurso da focalização é usado nos 

momentos em que somos levados a conhecer um pouco dos pensamentos e questões de 

Ponciá através da voz onisciente do narrador. Ela cresce no interior ouvindo as histórias 

sobre como seu avô enlouqueceu, matou a esposa e acabou cortando o próprio braço 

numa tentativa de suicídio mal sucedida. Ponciá também descobre que ela parece com 

esse avô. Na fazenda em que cresce, ela trabalha com cerâmica junto à mãe enquanto o 

pai e o irmão trabalham nos campos. 

Após se tornar adulta, ela decide deixar a vida no campo para trás e se muda para 

a cidade grande. Desta forma, ela toma um trem com a intenção de comprar uma casa 

para viver com a mãe e o irmão na cidade. Na cidade, Ponciá trabalha como empregada 

com o intuito de guardar dinheiro para a sonhada casa, se casa e sofre inúmeros abortos 

naturais. A cada gravidez Ponciá renova a esperança de que sua vida difícil poderia se 

tornar suportável apenas para frustrar-se ao perder o bebê que esperava todas as vezes. 

Além disso, o sentimento intenso de não-pertencimento, os sonhos que não conseguiu 

realizar como por exemplo estudar e se tornar mãe, acabam por tornar Ponciá uma 

mulher deprimida e fechada. Voltar ao lar para buscar a herança do avô que lhe fora 

prometida é a única maneira que ela encontra de retomar o que perdeu. 

Os paralelos entre as jornadas de Iliana e Ponciá estão ligados às questões de 

raízes versus rotas, identidade e etnicidade dentre outros tópicos. O que nos faz pensar 

que Iliana e Ponciá são personagens que compartilham alguns aspectos de suas 

trajetórias é o sentimento de não-pertencimento constante, seu movimento rumo a um 
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entendimento maior de suas próprias identidades, a forma como suportam a violência e 

o trauma e também sua busca pelo lar. 

A respeito das políticas de identidade, antes de nos debruçarmos sobre o assunto 

em relação aos romances, devemos frisar que identidade não é um produto fixo; é um 

constante movimento de tornar-se o que se é. Identidades são constituídas através de 

negociações contínuas entre semelhanças e diferenças. Apenas consegue-se perceber 

suas particularidades se vemos em que diferimos de outrem. Quando James Clifford 

discute formação de identidade, ele distingue-a como um processo caótico que é 

“enraizado em desejos e aspirações que não podem ser satisfeitas, movimentos de 

identificação são abertos, produtivos e cheios de ambivalência” (CLIFFORD, 2000, p. 

95, tradução nossa). Tal é a nossa percepção acerca do processo que Ponciá e Iliana 

vivem. 

Iliana, como uma imigrante dominicana nos Estados Unidos, está constantemente 

sob a influência de narrativas do passado e do presente. Ela sente falta do tempo que 

passou na República Dominicana; além disso, sente falta de ser reconhecida como uma 

garota dominicana, pois no país anfitrião ela geralmente é deslocada da sua 

nacionalidade, por assim dizer. Nos Estados Unidos ela não é apenas rejeitada por não 

ser americana, mas também é constantemente percebida como o Outro e entre outros 

imigrantes sua pele escura e o sotaque espanhol marcam a diferença entre Iliana e outras 

meninas que não sabem onde posicioná-la, como africana ou latina. 

Além disto, a dificuldade que Iliana sente em aceitar sua própria identidade 

cultural está ligada ao fato de que seus irmãos e ela mesma tem que enfrentar um 

conflito generacional dentro da própria família, já que seus pais são extremamente 

dedicados as tradições  culturais dominicanas e esperam que todos os seus filhos, 

incluindo os nascidos nos Estados Unidos, vivam e se comportem de acordo com tais 

regras. É seguro afirmar que Iliana deixa a sua casa para viver na faculdade para fugir 

de seus pais e suas regras rígidas. Sua identidade cultural é fortemente baseada nas 

trocas e recursos que ela retira de ambas as culturas, a americana e a dominicana. 

Tal movimento nos mostra que Iliana está sempre em busca de um lugar que pode 

lhe proporcionar maior consciência de si, algum lugar em que ela se encaixasse e 

naturalmente se identificasse com as pessoas ao seu redor. Infelizmente, a faculdade não 

é este espaço, mas por muitas vezes um espaço ameaçador. Ela então tenta achar 
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semelhanças com sua família numa tentativa de compor sua própria identidade e 

finalmente retorna à casa. 

Ponciá também sente a urgência de se encontrar, apesar de não nomeá-la, ela não 

acredita que a vida em Vicêncio é suficiente. Ponciá, tanto quanto sua mãe, está presa 

na esfera doméstica do mundo em que vivem. Os homens de sua família são 

responsáveis por sair de casa e trabalhar no campo enquanto ela e sua mãe ficam em 

casa e, diferentemente das mulheres brancas e privilegiadas que não precisavam 

trabalhar de nenhuma maneira, as duas mulheres são responsáveis por cuidar da casa e 

sair apenas para vender seus trabalhos de cerâmica. 

Sem conseguir achar propósito nesta vida, ela decide ir para cidade, trabalhar e 

guardar dinheiro para a compra da casa. Ela anseia por mais agência e autonomia do que 

havia experimentado até o presente. Seu papel social enquanto mulher é definitivo na 

sua busca por si mesma. Isto significa que para Ponciá viver uma vida circunscrita pelo 

trabalho doméstico, o trabalho com o barro e servindo aos homens da família não era 

nenhum um pouco satisfatório, pois que para que ela consiga performar nos domínios 

sociais e coletivos, sua subjetividade deveria ser apagada. Essa é a razão pela qual 

enquanto criança acreditava intensamente que ela conseguiria se transformar em um 

menino caso passasse embaixo de um arco íris.  Ela já sentia o peso de ser uma mulher 

negra. 

A meu ver, o fato de Ponciá e Iliana serem corajosas o suficiente para deixar para 

trás suas vidas antigas na busca de maneiras para criarem novas identidades que não são 

baseadas em seus papéis sociais de acordo com tradições e modos de viver antigos, mas 

sim produtos de suas próprias jornadas rumo a encontrarem-se em si mesmas demonstra 

que ambas são audaciosas e vulneráveis ao mesmo tempo. Contudo, nós precisamos 

levar em consideração o fato de que suas escolhas são baseadas na percepção de sucesso 

contida no imaginário coletivo e esta pode ser a razão pela qual ir para a cidade ou se 

mudar para a faculdade não resolvem suas questões iniciais. A vulnerabilidade já 

mencionada é mostrada enquanto estão nestes locais e quando atacadas por preconceito 

e violência, ela se transforma em vergonha. 

A vergonha em ser diferente e excluída faz com que Iliana, mas especialmente 

Ponciá recuem para dentro de si mesmas de uma maneira entorpecida. Enquanto Ponciá 

se torna cada vez mais depressiva, Iliana atravessa um processo de negação em relação 
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à realidade familiar. Elas adormecem seus sentimentos para sobreviver, entretanto este 

processo só é tolerável por um tempo e elas precisam encarar o fato de que se querem 

descobrir quem realmente são neste movimento incessante de tornar-se, precisam ir 

embora mais uma vez. Ponciá e Iliana ilustram o conceito de sujeito pós-moderno 

cunhado por Stuart Hall (2011) que representa identidades soltas que estão sempre em 

movimento e adicionam a seu cerne aspectos múltiplos de várias identidades culturais. 

Seus deslocamentos são essenciais para a tomada de consciência. 

De acordo com New Key Words: A [Revised] Vocabulary of Culture and Society, 

editado por Tony Bennet, Lawrence Grossberg and Meaghan Morris, o conceito de lar “(…) 

sugere tanto descanso e assentamento quanto movimento. Lar é o lugar onde as coisas se 

originam (...) e para onde retornam, ou – onde movimento é bloqueado – um lugar de 

retorno imaginado.” (2005, p. 162, tradução nossa). Deslocamentos modernos, 

especialmente os que aconteceram no século 21, fizeram o mundo repensar e redefinir a 

cartografia e o conceito de lar. É seguro afirmar que não há nenhum entendimento 

definitivo a respeito do lar. 

Jornadas diaspóricas pressupõe que “lar” é um conceito que não é fixo, às vezes 

sendo representado por um lugar mítico de múltiplas aspirações. Estas jornadas não 

representam apenas deixar uma localidade, mas também chegar e ficar em outro lugar o que 

significa que o “lar” pode se transformar em um lugar para onde retornar é impossível ao 

mesmo tempo em que representa a experiência real de fincar raízes em outro espaço. Apesar 

de nem todos os sujeitos diaspóricos desejarem voltar ao local de origem, o binário 

pertencimento versus não-pertencimento está definitivamente presente em suas vidas e 

ceder à ideia de um lugar imaginado para onde o individuo deve retornar de forma a 

encontrar identificação está retratado nos romances analisados na presente comunicação. 

Tanto Iliana quanto Ponciá decidem deixar suas casas para buscar um futuro melhor. 

As duas estão à procura de uma vida mais independente e autônoma. Ponciá e Iliana são 

subjetividades híbridas cujas identidades estão fortemente baseadas na dicotomia raízes 

versus rotas e que são capazes de obter recursos de diferentes culturas por serem sujeitas 

diaspóricas. Como não são capazes de se encaixar nos lugares de onde vêm, elas se movem 

de modo a escapar os aspectos duros das vidas que conheceram previamente, no entanto 

escapar também significa encarar novas formas de opressão e violência. Assim sendo, a 

busca pelo lar se mostra como um paradoxo sem fim, especialmente quando o sujeito não se 

sente confortável nem de onde veio e nem aonde chegou. 
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Esse sentimento de inquietação é retratado através de Ponciá quando ela se dá conta 

de que os negros trabalham para enriquecerem os brancos enquanto se encontram em 

condições deploráveis de vida e através de Iliana sempre que ela tem que encarar a 

violência do pai e a loucura da irmã. Ao mesmo tempo, ambas são odiadas, vitimizadas e 

maltratadas nos lugares para onde se mudaram. O lar como lugar de origem é também um 

território de opressão e prisão para Ponciá na mesma proporção que é um local de 

convenções patriarcais para Iliana. Logo, devemos perguntar: onde é o lar? 

Após sofrerem abusos, Ponciá e Iliana decidem que devem continuar se 

movimentando. Ponciá deixa a cidade e retorna a Vicêncio esperando reencontrar a mãe e o 

irmão. Enquanto ela se move fisicamente no trem partes de sua subjetividade também estão 

a se mover e como um quadro a se revelar a memória de seu avô se mostra e ela é capaz de 

se conectar com a herança que lhe fora deixada: seu legado, sua memória como pessoa 

escravizada e parte da diáspora africana. 

Ponciá finalmente personifica a identidade hereditária que lhe fora passada através de 

seu avô, ao mesmo tempo em que também herda a loucura dele, sendo a portadora da sua 

memória histórica e cultural. Logo, o lar para Ponciá é a identidade negra originada em seu 

corpo negro e nas memórias que ela compartilha com os seus. Lar não é um espaço físico, 

mas sim um estado do ser que a conecta com sua família de maneira que ela não consegue 

operar quando não está com eles. Lar é lembrar-se de seu avô, de seu pai, dos seus 

ancestrais e reconhecer seu laço com a negritude. Lar é a memória de África. 

Iliana passa por processo similar de reconhecimento do lar ao estabelecer um limite 

logo após ser espancada por Papito. A violência ocorre porque Iliana sai acompanhada de 

um rapaz e chega após escurecer em casa, duas coisas que são proibidas a uma moça 

dominicana que vive sob as regras patriarcais da família tradicional. Papito desconta sua 

frustração com a disfuncionalidade familiar e sua própria incapacidade de gerir os conflitos 

criados pelos filhos na filha mais nova. 

Sendo assim, Iliana não consegue entender aonde pertence, pois havia 

experimentado muita violência e discriminação. O desejo de encontrar um lugar para 

chamar de lar que fosse uma fonte de felicidade, nutrimento e amor era uma ilusão que 

aos poucos chegou ao fim. Após ser violentada física e emocionalmente ela começa 

uma jornada rumo ao entendimento de que seu lar não é palpável. Do mesmo modo, ela 

chega à conclusão de que o lar por si só é o laço afetivo que compartilha com sua 

família, suas experiências fora do âmbito familiar, as memórias que ela ajudou a criar 
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com todos eles e a família per se. “Todos eles eram o lar” (PÉREZ, 1999, p. 324) e por 

esta razão Iliana finalmente entende que ela não precisa consertar os problemas de sua 

família e nem obrigar-se a ficar na mesma casa que eles para encontrar o que buscava. 

Concluindo, Ponciá Vicêncio e Iliana são fortemente afetadas pelos 

deslocamentos físicos e sociais que suas famílias e elas mesmas tiveram que vivenciar. 

Portanto, suas identidades não são fixas e estão em constante movimento de mudança 

dadas as experiências que vivem ao traçar seus próprios caminhos. Suas jornadas 

enquanto mulheres são marcadas por discriminação racial e opressão de gênero o que as 

torna vulneráveis, mas também mais fortes quando se empoderam o suficiente para 

romper com o padrão de abuso e preconceito. 

Estas personagens e seus processos de subjetificação enquanto mulheres, 

subjetividades diaspóricas e pessoas negras não apenas jogam luz nas dificuldades que 

pessoas como elas encaram, mas também ajudam-nos a compreender que o lar não é 

lugar idealizado, como sugerido por Avtar Brah “estes relatos geográficos demonstram 

como o mesmo espaço geográfico e psíquico pode articular ‘histórias’ diferentes e como 

‘lar’ pode ser simultaneamente um lugar de segurança e terror” (BRAH, 1996, p. 180). 

Apesar de não existir nenhuma definição categórica a respeito do lar, suas trajetórias 

demonstram que o lar é feito de fatores abstratos, por exemplo, a memória e o afeto; 

além disso, lar é também o corpo que habitamos e todas as marcas da diferença e da 

semelhança que ele contém. Lar não é nem aqui e nem lá, para identidades híbridas 

como Iliana e Ponciá, lar é a vida no entre-lugar.  
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O NEGRISMO NA LITERATURA INFANTOJUVENIL DE REPRESENTAÇÃO 

AFRICANA  

 

 

Vívian Stefanne Soares Silva (CEFET-MG) 1 

 

 

Resumo: Este trabalho visa discutir a configuração da literatura negrista no campo 

literário, relacionando-o ao campo de produção científica, com enfoque na literatura 

infantojuvenil de representação negra. Partindo dos constructos de Pierre Bourdieu 

(1997) sobre a noção de campo e todas as implicações que advém desse conceito, 

discorreremos sobre o negrismo, em suas perspectivas e obstáculos, perpassando 

concepções como o cânone literário, o discurso de minorias e a importância da literatura 

infantojuvenil. 

 

Palavras-chave: Campo literário; Campo científico; Negrismo; Literatura 

infantojuvenil. 

 

Desde sua criação, por volta do século XVIII, até os dias de hoje, a literatura 

infantil passou por muitas transformações (LAJOLO e ZILBERMAN, 2007). 

Certamente, a mais pertinente delas foi a conversão de seu caráter inicialmente 

pedagógico e moralizante em uma vasta área de experimentação artística e literária. 

Esse campo multifacetado abriu espaço para diversas manifestações, dos mais variados 

gêneros às mais variadas temáticas.  A representação da cultura africana e afro-

brasileira não foi uma exceção, especialmente após a promulgação da Lei 10.639/20032, 

que versa sobre a inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na 

grade curricular do ensino fundamental e médio no Brasil.  

Esse movimento culminou não só na ascensão da literatura afrodescendente, 

movimento estritamente necessário para promover um campo literário multifacetado e 
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sujeito às representações de minorias, como também no crescimento de uma literatura 

negrista. O negrismo, cunho utilizado por Luiz Henrique Silva de Oliveira, em sua obra 

Negrismo: percursos e configurações em romances brasileiros do século XX (1928 – 

1984) (2014), é um conceito que pode ser definido como “uma voz autoral externa à 

afrodescendência, explícita ou não no discurso, mas que se simpatiza com o universo 

deste coletivo” (OLIVEIRA, 2014, p. 15).  

Trata-se de um termo sobre o qual se tecem muitas problemáticas, tendo em vista 

a representação do coletivo negro por uma voz exterior à experiência negra, que se dá 

de inúmeras maneiras. Uma das maiores críticas a esse respeito é voltada aos trabalhos 

de Monteiro Lobato e a representação de Tia Anastácia, única personagem negra do 

universo do Sítio do Picapau Amarelo que é marcada pelo estereótipo típico de uma 

sociedade racista.  

Entendemos, no entanto, que a representação negra a partir do olhar de fora 

também modifica o campo literário e abre espaço para algumas reflexões acerca, até 

mesmo, da validade dessas representações. Tendo em vista que, embora, o sujeito autor 

não faça parte dessa alteridade, sua temática o faz. Logo, não podemos falar de 

desconstrução do campo sob um olhar de autoria, mas o podemos sob a perspectiva de 

representação do sujeito negro como protagonista da história literária.  

Cabe-nos, portanto, partir da definição que norteia todas as nossas colocações. 

Pierre Bourdieu, em seu livro Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do 

campo científico (1997), apresenta-nos uma noção deveras necessária a essa discussão, 

trata-se da definição de campo:  

(...) para compreender uma produção cultural (literatura, ciência, etc.) 

não basta referir-se ao conteúdo textual dessa produção, tampouco 

referir-se ao contexto social contentando-se em estabelecer uma 

relação entre texto e contexto. (...) existe um universo intermediário 

(...) no qual estão inseridos os agentes e as instituições que produzem, 

reproduzem ou difundem a arte, a literatura ou a ciência. (...) A noção 

de campo está aí para designar esse espaço relativamente autônomo, 

esse microcosmo dotado de suas leis próprias (BOURDIEU, 1997, p. 

20). 

 

Do ponto de vista das relações internas que ocorrem no campo, podemos afirmar 

que todo campo é um campo de lutas, seja para conservar ou transformar as forças 

vigentes. Nenhum de seus integrantes atua de forma neutra e a dominação e o espaço 

são questões que estão sempre em jogo. Uma das ferramentas fundamentais que serve 
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como subsídio para as ações dentro do campo é o que Bourdieu denomina como capital. 

O poder e o lugar de fala de um sujeito são garantidos por meio da manutenção e/ou 

troca dos capitais, os quais podem ser financeiros, simbólicos, sociais, etc.  

As estruturas do campo são quem determinam o discurso do sujeito e o sujeito 

dominante determina a estrutura do campo. Isso significa, então, que compreendemos 

um agente do campo se soubermos de onde esse agente fala, ou seja, sob qual estrutura 

de poder. Tal estrutura é “determinada pela distribuição do capital em um dado 

momento. [...]os agentes [...]determinam a estrutura do campo em proporção ao seu 

peso, que depende do peso de todos os outros agentes, isto é, de todo o espaço 

(BOURDIEU, 1997, p. 24). À vista disso, o campo literário não é senão outra coisa que 

uma construção, os agentes dominantes nele inseridos fazem não só os fatos científicos, 

mas o próprio campo, a partir do lugar que ocupam.  

Bourdieu (1997) aponta que os agentes de um campo o analisam sob o seu ponto 

de vista, vendo-o como o único possível, e não consideram a existência de outros pontos 

de vista que podem fazer parte desse mesmo campo. No entanto, apenas uma 

perspectiva, que devemos dizer ser, na maioria das vezes, reducionista e autoritária, não 

constitui o campo, isto é, não consegue captar a sua totalidade, uma vez que está presa a 

apenas uma parte dele. É nessa perspectiva que se configura uma crítica a manutenção 

do cânone. Não se trata de desqualificar as vozes merecidamente consagradas da 

literatura brasileira, mas de se perguntar quais são as outras vozes que permeiam esse 

universo, mas não dispõem dos capitais necessários para se legitimarem nele.  

Pensar toda essa teoria e discutir todas essas hipóteses ainda são medidas que 

configuram um caráter de exceção. Bourdieu (2004) afirma que os campos científicos 

são universos de exceção, isto é, a teoria que é desenvolvida por eles, o pensamento 

crítico e a proposta de solução para todos os problemas, estão demasiadamente longe da 

realidade da vivência das pessoas comuns. Tudo isso é um obstáculo a promoção de 

qualquer mudança no campo, pois não basta que as colocações sejam feitas, elas 

precisam ser legitimadas interna e externamente do campo literário.  

Podemos, sob a luz do acima dito, considerar que propor qualquer alteração no 

campo não é uma tarefa simplória. Conhecer, entretanto, seus modos de funcionamento 

faz com que possamos entrar no jogo cientes de suas regras, o que configura um passo à 

frente. Nessa perspectiva, Bourdieu em seu livro As regras da arte: gênese e estrutura do 
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campo literário (1992) propõe discorrer especificamente sobre as regras que estão 

dispostas no fazer literário.  

O campo literário é um campo de produção de cultura. Sua análise deve basear-se 

na sua posição no campo macroestrutural (científico) e sua evolução dentro dele. Como 

tal, pressupõe três características principais: sua posição depende de a qual outro campo 

ele está sendo relacionado; às disputas internas baseiam-se na concorrência por 

legitimidade; e o habitus3 dos ocupantes desse campo determina o quanto ele vai estar 

ou não aberto a atualizações. É com enfoque nessas características que analisaremos a 

ascensão da literatura infantojuvenil dentro desse espaço.  

Antes de qualquer coisa, faz-se necessário analisarmos a seguinte premissa: o que 

é literatura infantojuvenil? Ou quais foram os últimos pressupostos que a definiram? 

Em um primeiro momento, é importante esclarecermos que trabalhamos com os 

conceitos literatura infantil e literatura infantojuvenil, entendendo-os como termos 

intercambiáveis, uma vez que, para fins deste trabalho, não cabe estabelecermos 

possíveis diferenças, já que nosso enfoque não baseia-se no público alvo, nem 

tampouco no percurso histórico, mas no espaço literário e acadêmico  contemporâneo 

que tal vertente literária possui.  

Falar de literatura infantil pressupõe uma contextualização, pois o termo ainda não 

alcançou a singularidade das literaturas canônicas, sendo quase que necessária sua 

definição. Contudo, antes de definir literatura infantil, precisamos discorrer sobre o que 

é literatura. Para Peter Hunt (2010), estudioso britânico com enfoque na crítica literária, 

especialmente de literatura infantil, tradicionalmente, considera-se literatura textos mais 

elevados, mais densos, à parte de outros textos, “o melhor que uma cultura pode 

oferecer” (HUNT, 2010, p. 83).  

Partindo dessa definição, podemos pressupor a existência de um cânone na 

literatura. É este cânone que define quais serão os textos tidos como literários e aqueles 

que estão a parte dessa definição. Podemos implicar também que tais cânones, num 

nível contextual, consagraram autores de renome por suas características eruditas de 

escrita e estilo peculiar, e tais autores também atuam no sentido contextual para 

manterem o campo em funcionamento, bem como sua seleção.  

                                                           
3 Habitus é um conceito adotado por Bourdieu que se refere a maneiras de ser permanentes e duráveis 

condicionadas de acordo com a história, cultura e inserção social de cada agente.  
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O que se quer dizer é que a existência de um campo científico de produção 

cultural já pressupõe uma série de jogos e regras que determinam quem entra e sai desse 

campo e, nesse sentido, cerceada pela crítica, a literatura infantil não se relacionaria 

com este universo literário. Isso porque, partindo da definição de Hunt (2010), citada 

anteriormente, a literatura seria textos elevados, mais densos. Como podemos enquadrar 

textos feitos por e para as crianças neste perfil? 

Do ponto de vista acadêmico, a literatura infantil até pouco tempo não era 

devidamente reconhecida, logo, impossibilitada de atuar nesse campo. Muito dessa 

restrição está relacionada ao caráter pedagógico e moralizante intrínseco em muitas 

obras que foram consideradas literatura infantil em suas concepções. No entanto, há 

uma controvérsia acerca do caráter de literatura dessa vertente, pois os textos para as 

crianças deviam ser edificantes ou ser dotados de literalidade e valores estéticos como 

os para adultos? 

A literatura infantil, então, surge como uma resposta ao próprio conceito de 

criança, que, até então, não existia como o vemos hoje. Como surge num cenário 

profundo de mudanças sociais ocasionadas pelo desenvolvimento industrial e a 

urbanização, a criação de objetos voltados para esse novo público era natural. Assim 

como também é natural que dela se apropriassem as características disciplinares da 

época (LAJOLO e ZILBERMAN, 2007).   

Trata-se, então, de um objeto externo, que advém de uma história que passou por 

singulares transformações, portanto, com uma dificuldade ainda maior para sobreviver e 

manter-se dentro do jogo dos campos. Segundo Bourdieu (1997), para aqueles que 

adquirem, longe do campo em que se inscrevem (nesse caso, o campo literário), as 

disposições que não são aquelas que esse campo exige, arriscam-se, por exemplo, a 

estar sempre deslocados, com todas as consequências que tal deslocamento possa 

acarretar.  

Peter Hunt afirma que “as definições de literatura podem ser convenientemente 

separadas em características, normas culturais e segundo os usos que os indivíduos dão 

ao texto. (...) mas é o contexto cultural que determina sua classificação” (2010, p. 84). A 

partir de tal colocação entendemos que é impossível que em uma cultura em que as 

crianças não são valorizadas como potenciais leitores, que a literatura direcionada a elas 
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tenha algum tipo de valor. Pois, embora características e normas definam literatura, é a 

tradição cultural que a legitima. Em termos formais podemos definir a literatura infantil 

como: “livros lidos por; especialmente adequados para; ou especialmente satisfatórios 

para membros do grupo hoje definido como crianças” (HUNT, 2010, p. 96).  

Quando falamos em literatura infantil de cunho negrista, estamos falando, então, 

de um fazer literário que ocupa duas vezes o lugar de alteridade, primeiro quando 

destina-se às crianças, depois quando a temática volta-se para a representação afro-

brasileira e africana. Em todos esses aspectos reside sua ainda dificuldade em adaptar-se 

às regras do campo.  

Como resultado de todo esse percurso, em sua tentativa de ascensão e inserção, a 

literatura infantil de representação negra, uma vez inserida no campo, depara-se com 

outra dificuldade: fazer-se reconhecida nele, em outras palavras, adquirir capital. O 

“status” dessa literatura considerada inferior impede que ela seja vista como potencial. 

Segundo Bourdieu (1997):  

 

(...) os pesquisadores ou as pesquisas dominantes definem o que é, 

num dado momento do tempo, o conjunto de objetos importantes, isto 

é, o conjunto das questões que importam para os pesquisadores, sobre 

as quais eles vão concentrar seus esforços e, se assim posso dizer, 

‘compensar’, determinando uma concentração de esforços de pesquisa 

(BOURDIEU, 1997, p. 25).  

 

Nessa perspectiva, podemos perceber que a recente e pontual inserção dessa 

literatura é resultado de uma série de colocações propostas por Bourdieu. O campo 

literário define-se basicamente pela relação que ele estabelece com outros campos, logo, 

a literatura infantil só começa a ganhar espaço quando estabelecida a relação entre 

campo literário e campo científico. É na Academia que acontecem os primeiros 

movimentos legitimadores.  

Ademais, a mudança no habitus social que vem ocorrendo em nossa sociedade foi 

fundamental para que isso acontecesse. O reconhecimento da alteridade como objeto de 

estudo foi um ato progressivo que, aos poucos, deformou o campo científico e também 

o literário, principalmente, com a crescente expansão dos mercados de nicho que visam 

posicionarem-se como resistência frente aos mercados dominantes. Foi nesse sentido de 
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estabelecer-se como resistência que a literatura infantil negrista ganhou um enfoque 

ainda mais peculiar. 

Vincular a literatura infantil à temática negrista é o mesmo que promover novas 

possibilidades de desconstrução, neste caso específico, especialmente, dos estereótipos 

raciais. Para Bourdieu, “aquilo que se defronta no campo são construções sociais 

concorrentes, representações” (1997, p. 33). A partir dessa colocação, podemos propor 

que representamos o mundo por meio de um lugar cultural. Logo, nenhuma 

representação é neutra - assim como nenhuma atuação no campo - pois abarca em si 

sentidos socialmente construídos. Tais sentidos resultam tanto da nossa própria 

identidade como da identidade que construímos acerca das coisas e das pessoas que nos 

rodeiam.  

Promover, então, a disseminação de conceitos como raça e alteridade é dar espaço 

para a diferença. Segundo Stuart Hall, em seu livro Cultura e Representação (2016), a 

marcação da diferença é a base da ordem simbólica que chamamos de cultura; logo, ao 

fazê-lo, a literatura infantil coloca em evidência uma cultura diferente daquela 

dominante.  Peter Hunt (2010) também confirma a proposição ao afirmar que uma 

sociedade em que a literatura infantil não tenha lugar de destaque é uma sociedade que 

negligencia todas as produções literárias e culturais que chegam a esses pequenos 

leitores, não se atentando ao fato de que eles serão, inevitavelmente, os próximos 

agentes do campo.  

Não podemos mais pensar em um campo neutro, e sim em um campo de escolhas. 

Por mais que a estrutura se apresente inalterada, as camadas inferiores pertencentes a 

um campo não são de modo algum alheias a toda essa logística estrutural. Embora 

elementos novos encontrem uma série de barreiras, é crucial resistir e, em vez de 

submeter suas disposições às estruturas, tentar modificar as estruturas em razão de suas 

disposições, para confirmá-las às suas disposições.  A teoria do campo, então, auxilia-

nos na desconstrução de noções prévias que constituem a sociedade cotidiana dos 

agentes em concorrência, o que, para Bourdieu (1997, p. 66), é um primeiro passo para 

uma espécie de “liberação coletiva”, isto é, para um lugar em que não apenas um ponto 

de vista seja levado em consideração.  

Dessa forma, fica claro que as políticas científicas de determinado campo devem 

ser condizentes com a totalidade do campo. Bourdieu (1997, p. 65), a respeito disso, 
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coloca que “apenas uma reflexão coletiva (...) poderia conduzir a essa espécie de 

conversão que é a condição de uma verdadeira atualização”. O que significa dizer que 

todos os membros do campo, com suas diferentes tomadas de posição, precisam se 

reunir para construir o fazer político, para pensar coletivamente os problemas em 

comum que os dividem e os opõem.  

 Nesse sentido, longe de levantar respostas, a proposta deste trabalho é de 

apresentar uma visão, ainda que breve, das estruturas do campo científico e de como o 

campo literário funciona quando relacionado a ele. Entendendo que, uma vez que as 

regras do campo estejam claras, remodelá-lo se torna uma tarefa possível. Ademais, 

buscamos apresentar como tal campo cerceia ou favorece uma vertente literária de 

acordo com sua organização. Uma vez que expomos a necessidade e a importância de 

que a literatura infantil de representação negra deforme esse campo, cabe-nos agora 

pensar quais caminhos são necessários trilhar para que a alteridade, não somente no seu 

viés negrista, mas também na atuação dos agentes negros, seja parcela significativa 

dentro dos campos de poder.  
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TESTEMUNHO, MEMÓRIA E VIOLÊNCIA: NARRAR PARA RESISTIR 

 

Linda Maria de Jesus Bertolino (UnB)
1
 

Orientador: Prof. Dr. Rogério Lima (UnB) 
 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo refletir sobre testemunho, memória e violência 

em Diário de Bitita (2014), da escritora Carolina Maria de Jesus, sujeito que vivencia e 

testemunha a violência e que termina por fazer da escrita narrativa um instrumento de liberdade 

e resistência. Nele buscarei mostrar acontecimentos silenciados pela memória e história, e como 

se dá a representação da memória a partir da vivência de quem sofreu e testemunhou todos os 

tipos de exceção de direitos humanos, em uma sociedade tipicamente orientada por valores 

culturais brancos. Para desenvolver tais reflexões recorro às ideias de Paul Ricouer (2007) e de 

Giorgio Agamben (2017). 

Palavras-chave: Testemunho; Memória; Violência; Negro; Resistência 

 

Falar e contar sobre si é exilar-se para fora do tempo, é evocar experiências, 

acontecimentos, anseios, traumas, dores, medos, esperanças, enfim, é desnudar-se ao 

outro. Contar sobre si é ainda puxar e emendar os fios da memória, pois quando se 

escreve sobre a vida se vive na escrita – uma região onde as recordações do eu 

desencadeiam o que está dentro e o que ficou do lado de fora, e onde as lembranças 

erguem-se sob a forma de imagens os fatos vividos; expondo assim a essência de quem 

narra. 

Narrar, então, o vivido é abrir possibilidades de ordenar a experiência e o 

conhecimento da própria vida, é exceder-se, é ir além de si, é em última instância passar 

do eu a ele. Isso porque na escrita narrativa do eu tudo pode ser dito, tudo pode ser feito, 

haja vista que o narrar, como diz Blanchot, é um “espaço errante” que envolve uma 

totalidade: a escrita, o eu, o outro e a vida. 

 Assim, é o narrar que compõem a escrita do romance Diário de Bitita (2014) da 

escritora negra Maria Carolina de Jesus, vista pelos personagens brancos da narrativa 

como “uma negrinha atrevida, que não calava a boca [...] nem para o doutor Brand [...]  

um sujeito que todos tinham medo dele” (JESUS, 2014, p.33). Um contar 

narrativo no qual as lembranças ajudam a tecer os silêncios, a violência, o testemunho e 

as memórias que constitui a linguagem da personagem negra Bitita. Uma linguagem que 

gravita em torno da vivência do negro na sociedade brasileira e que exprime a 

                                                           
1
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consciência de si e do outro, de forma a agregar explicação e conhecimento daquilo que 

é dito e anunciado na feitura do texto.  

Os acontecimentos sociais e políticos que a personagem-protagonista Bitita narra 

e porta dentro de si, não são acontecimentos que apenas ela conhece. São eventos que 

embora sejam do conhecimento de todos, tendem a serem diminuídos e silenciados, 

tanto pela história como também pela sociedade. Daí a necessidade de contar para dar 

conhecimento do vivido ao Outro; logo, o eu e o outro é o ponto central da escrita do 

Diário de Bitita, espaço literário onde as experiências são evocadas sob a denominação 

da memória. 

De acordo com Paul Ricoeur (2007), toda memória é portadora da marca do outro, 

uma vez que lembrar-se de alguma coisa ou de alguém é de imediato lembrar-se de si. 

Imagino que, consequentemente, esse outro que se impõe como imagem nesta narrativa 

são também os rastros da vivência, dos abusos, dos sofrimentos e, principalmente, da 

violência racial - experimentada pelo sujeito negro que narra. Esse outro é o testemunho 

do Eu que não se deixa apagar e que quer contar para não deixar emudecer o 

testemunhado e o experimentado. 

É sob essa perspectiva, que intuo dizer que o testemunho da personagem Bitita, 

compromete-se a falar do individual e do coletivo, uma vez que é um testemunho que se 

ergue e se verticaliza no texto através da vivência, aplicada à realidade sócio-política do 

negro numa sociedade orientanda por uma cultura escravocrata, que se movimenta a 

partir de padrões de uma elite empenhada na manutenção de valores brancos.  

Dentro desta lógica, o testemunho da protagonista “é um instrumento por 

excelência de tradução da memória, consoante que o testemunho dado a partir da 

narração encarna o papel de contar como forma de resistência [...], ou, ainda, como 

forma de sobrevivência” (SELIGMANN, 2003, p. 20). Considerando, que é um 

testemunho calcado na experiência dos fatos, o que faz do narrar da protagonista um 

instrumento de resistência e tradução da memória de uma sociedade negra. 

Portanto, o que se busca refletir aqui nesta pesquisa são o testemunho, a memória 

e o grau extremo de violência social e humana em que se encontra submetido o negro, 

numa dada conjectura social; haja vista que são as suas histórias de vida que constituem 

o tecido narrativo do Diário de Bitita. Representação, na qual a voz do sujeito-narrador 

se auto referencia e encena uma subjetividade individual e coletiva, de forma a trazer 
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para o interior do enredo uma linguagem de enfrentamento e resistência de um eu-

enunciador que fala em nome de um nós. 

A narrativa 

Como já dizia Santo Agostinho (apud RICOEUR, 2007) a memória não dá em 

cachos, pois o fluir do recordar implica em temporalidades múltiplas visto que há todo 

um trabalho para trazer as imagens vividas e testemunhadas para a área da presença. 

Logo, sendo a memória inseparável da temporalidade, a protagonista agrega à escrita: 

espaço-lugares, nomes, datas e acontecimentos que funcionam como apoio para 

trazerem as imagens do passado para serem representadas na temporalidade presente.  

 Esses elementos são usados para rememorar e ordenar os fatos descritos no 

diário. E, como o diário se trata de uma tipologia textual pessoal, ela usa uma 

linguagem referencial que dê conta de denunciar, registrar e contar sobre a situação 

marginalizada em que vivia o negro.  

Uma vez que a memória, como lembra Santo Agostinho, não nasce em cachos, ela 

precisa ser organizada para ser trazida para escrita, pois existe todo um trabalho físico e 

mental para trazer as lembranças para a representação do presente (BERGSON, 1999). 

Nesse sentido, cito que Carolina Maria de Jesus sentiu a necessidade de organizar em 

partes os acontecimentos recordados, tendo em vista a distância do tempo transcorrido 

nas cenas representadas. 

 A escrita do Diário de Bitita se dá em partes fragmentadas, a narrativa é composta 

de 22 capítulos. O primeiro é nomeado de “Infância” e o último de “Ser cozinheira”. O 

verbo ser, que abre a nomeação do último capítulo, implica em uma condição de 

imobilidade e sugere uma condição social já preestabelecida para os personagens 

negros. Condição que resulta da realidade social cultural imposta ao sujeito negro, que 

“quando nasce chora, e o choro é o prenúncio da auréola de infelicidade que há de 

cingir a nossa fronte. Todos que nascem sofrem” (JESUS, 2014, p. 167).  

O primeiro capítulo do diário descreve o abismo social que separa os brancos dos 

negros no bairro onde Bitita morava, “os pobres moravam num terreno da Câmara: O 

Patrimônio não tinha água” (JESUS, 2014, p.13). Observe que há na fala da personagem 

a consciência do descaso político do Estado para com a comunidade negra. Essas 

demarcações de exceções de direitos vão sendo apresentadas durante a construção de 

todo o enredo. 
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 No capítulo quatro, Bitita fala da condição de vida escrava das mulheres negras, 

que “não tinha tempo disponível para cuidar dos seus lares. Às seis horas da manha, elas 

deviam estar na casa das patroas para acender o fogo e preparar a refeição matinal” 

(JESUS, 2014, p36). Na sequência dos demais capítulos, cenas de negação de direitos, 

violência e desrespeito vão sendo recordadas e representadas no tecido narrativo. 

Assim sendo, um dos pontos fundamentais na escrita deste romance é a 

consciência social e política de questionar a liberdade, associando-a a uma quimera, isto 

é, a uma ilusão, visto que na prática os negros do Patrimônio continuavam isentos de 

todos os direitos. Era uma liberdade que se executava unicamente no papel, no dia a dia 

continuavam os negros escravos: do sistema, do branco e da sociedade. 

Uma liberdade, que devido ao grau extremo de descriminação racial em que os 

negros viviam, torna-se questionável na fala de Bitita, uma vez que: “os brancos falam 

que já deram liberdade para os negros [...] a liberdade sem cultura e sem instrução não 

vai beneficiá-los [...] O analfabeto não tem força para evoluir na vida” (JESUS, 2014, 

p.39). 

 Portanto, é a partir do que viveu e ouviu que a escritora trouxe as imagens do seu 

cotidiano para serem representadas no seu diário. De modo criativo, ela articulou e fez 

desabrochar no texto uma retórica inspirada em discriminação, segregação e 

preconceito. Uma retórica, cujo desafio é dar visibilidade às memórias, aos testemunhos 

e aos mais variados tipos de violência, posta ao personagem negro. 

Reminiscência: texto, contexto e autor-personagem 

Considerando que o processo da criação literária é dinâmico e que nele a 

representação aflora-se ou como imagem-imaginação ou como memória, pode-se dizer 

que o universo da literatura se constitui do individual e do coletivo, e que a memória é o 

fio condutor que liga as imagens pessoais e sociais à representação e à construção do 

texto literário. Assim, é que os fatos vivenciados e testemunhados vão se desdobrando, 

à medida que escritora recorda e narra, unindo contexto, autor e personagem, resultando 

desta forma na escrita do diário. 

Na escrita deste diário, os personagens, através do discurso da protagonista, são 

confrontados a dar também os seus testemunhos, fazendo com que os eventos de 

violência e desrespeito vividos por Bitita emendem-se ao testemunho e a vida de cada 

sujeito negro apresentado no enredo. Esse conglomerado de vozes testemunhais mostra 
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que o evento da violência física, social e humana não se trata de um acontecimento 

histórico individual e sim coletivo. Um evento histórico estabelecido exclusivamente à 

sociedade negra, por sua condição de minoridade: longe de sua terra natal, sem 

conhecimento geográfico do lugar onde foi posto, sem liberdade e sem condições 

políticas e sociais de organização. 

Essa condição de minoridade imposta aos personagens negros encontra-se ligada a 

questionamentos de direitos civis. Disso se constrói a queixa da protagonista-negra, que 

desenvolve a escrita do romance como uma enunciação posicionada em um campo 

social marcado por conflitos. Um campo onde a alteridade é constantemente posta em 

questão e onde se encontra relegado ao negro - excluídos da sociedade - direitos sociais, 

humanos e políticos. E em que a relação entre sujeitos negros e brancos se pautam na 

prática do mando e do desmando.  

Logo, é dessa forma que ao longo da narrativa o olhar da memória busca refletir 

sobre a realidade vivenciada pelo indivíduo negro naquela sociedade, severamente 

marcada pela cultura escravocrata; buscando mostrar ao leitor como o negro foi 

negligenciado pelo Estado e pelo outro. Memórias nas quais são relatadas experiências 

extremas de humilhação, dor e desmoralização individual e social, dentro de uma 

conjectura social que justifica a materialização da violência contra o próximo, 

unicamente, pela cor da pele e em que o biológico é usado para justificar a 

discriminação e determinar a ausência de igualdade.    

Nessa perspectiva, o testemunho de Bitita não se isola a sua experiência de mulher 

pobre e negra. É um testemunho que se aglutina a outras vozes que vivem as mesmas 

situações limites de mandos e desmandos. Vozes que embora não tenham representação 

física e nominal dentro da narrativa, projetam seus sofrimentos dentro de um corpo 

vocal coletivo. 

 Um corpo marcado e enraizado dentro da experiência limite do que é ser negro 

em uma sociedade cristalizada por violentos preconceitos raciais e que se encontra 

profundamente marcado pela lembrança do acontecido. Um corpo que ainda que tenha 

experimentado tamanhas atrocidades, consegue fazer da escrita um espaço para reunir 

os fragmentos do passado.  

 Assim, diante da tentativa de reunir esses fragmentos, Bitita é confrontada com a 

incapacidade de reunir na linguagem uma sequência contínua e exata das imagens 

2864



 

 
 

testemunhadas. Essa incapacidade do uso da linguagem na descrição dos fatos 

vivenciados e testemunhados é compartilhada com o leitor, que ao adentrar no enredo 

da narrativa percebe nas cenas recordadas uma espécie de incompletude, como se a 

linguagem usada por Carolina Maria de Jesus não conseguisse abarcar e descrever com 

nitidez as cenas e as experiências vividas, principalmente aquelas em que o corpo e a 

vida dos personagens negros se encontram mais afetados pela estupidez da violência, 

seja ela física ou moral, dado que eles eram vistos como “negros ladrões, negros 

ordinários” (JESUS, 2014, p. 94).  

  Dentro dessa lógica, direi que há, portanto, uma impossibilidade na 

representação das recordações da romancista, tendo em vista que no decorrer da escrita 

dos capítulos percebe-se uma desproporção entre as palavras, as imagens e os eventos. 

Eventos de constrangimentos que são revividos e trazidos para a representação da 

narrativa, estabelecendo um limite no corpo e na mente da narradora, que na escrita 

descreve a sua preocupação com a condição de vida que se impõe para aquela sociedade 

negra, onde eles eram tidos como marginais. 

 Na fala da narradora vê-se que era um fato corriqueiro o negro ser enquadrado 

como marginal, pois “quando ocorria um crime ou um roubo, os pretos eram suspeitos. 

Os policiais prendiam. [...] Quantas vezes eu ouvia: - negros ladrões, negros ordinários. 

Eles diziam não fomos nós” (JESUS, 2014, p. 94). Essa consciência do enquadramento 

patológico que caracteriza os negros como sujos, delinquentes, ladrões e ordinários, traz 

para o logos uma incapacidade da descrição total dos fatos experimentados. 

Desse modo, os acontecimentos recordados por Carolina Maria de Jesus iam se 

desdobrando nas suas lembranças “como se fossem roupas dobradas dentro de um 

armário. Todos os dias iam aparecendo para entrar na minha cabeça” (JESUS, 2014, p. 

88). Sob esse aspecto, direi que a violência social, política e humana, imposta aos 

personagens negros, terminou por provocar impossibilidade na totalidade da 

representação, fato que talvez justifique na escrita do texto a não linearidade das cenas 

recordadas e testemunhadas.  

 Seria esse, então, o limite do corpo de quem recorda uma vida inteira de 

sofrimento racial e moral?  De acordo com Seligmann (2003), a representação do 

testemunho, seja ela oral ou escrita, é posta em questão pela lógica da catástrofe, visto 

que a linguagem nunca dará conta de abarcar a experiência do sofrimento, ela será 

2865



 

 
 

sempre um logos parcial. Dentro dessa concepção, imagino que Maria Carolina - na 

condição de sobrevivente e testemunha da condição limite em que vivia o negro naquela 

conjectura social e política, recém-egressa do sistema escravocrata - ao reviver os fatos 

a voz emudece, sendo esta interrupção vocal que responde na narrativa pela 

incompletude da representação diante de algumas cenas.  

A sua voz como também as vozes de todos os personagens negros que compõe o 

tecido do diário, encontram-se vitimadas pelo processo de segregação, desrespeito, 

violência e exceção de todos os direitos: saúde, moradia, mobilidade e segurança. De 

acordo com Paul Ricouer (2007), o testemunho que constitui as memórias traumáticas 

deixam marcas tão profundas, no corpo e na alma de quem recorda, que nem o tempo 

consegue apagar. Nesse sentido, narrar experiências traumáticas é resistir, considerando 

que reviver a dor é expor o corpo a um duplo sofrimento. E, como não há Kátharsis 

possível para a experiência do que é ser uma mulher e um homem negro em uma 

sociedade que se move, unicamente, a partir de valores brancos; a fala da escritora 

termina por sofrer interrupções nas cenas recordadas, isso porque ao mesmo tempo em 

que é testemunha é também vítima desta cultura escravagista. 

Consequentemente, ela conta e escreve porque precisa ser escutada. Ela sente 

necessidade de dá conhecimento das condições de vida do negro em uma sociedade 

extremamente cristalizada por preconceitos raciais. Preconceitos que estabelece um 

abismo colossal a separar negros de brancos e ricos de pobres, dado que “o filho do 

pobre quando nascia já estava destinado a trabalhar na enxada. Os filhos dos ricos eram 

criados nos colégios internos” (JESUS, 2014, p. 46). 

Sob esse aspecto, direi que a fala de Bitita é um instrumento de resistência, pois 

ainda que se encontre ela obstaculizada pela dureza das experiências da vida: violação 

de direitos, violência, humilhação social e física; encarna ela o papel de contar como 

forma de resistência a memória, ou ainda a sobrevivência, diante da dureza da 

experiência sofrida. Portanto, é uma fala calcada na experiência de quem viveu e 

testemunhou o ocorrido, uma fala que reúne possibilidades de exprimir a consciência de 

si e do outro. Fala que agrega rastros de vidas, explicação, conhecimento e 

representação do vivido e que faz do narrar um instrumento de tradução da memória do 

negro, num determinado momento histórico. Logo, carrega ela atrás ou dentro de si a 

“autoridade e as marcas da dimensão veritativa da memória” (RICOEUR, 2007, p.32). 
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Como o texto é realizado na primeira pessoa do singular e a escrita assume uma 

autodesignação, haja vista que aquilo que a protagonista atesta no discurso é a realidade 

da coisa passada, direi que Bitita é a personagem negra que se declara vítima e 

testemunha; ela é a “testemunha-narradora que estava lá [...] nos locais da ocorrência” 

(RICOEUR, 2007, p.172). 

 O espaço-temporal “lá” representa o acontecimento vivido, e essa condição 

espacial que legitima o testemunho e a autoridade de quem conta, e que fez com que as 

lembranças de Carolina de Jesus se verticalizassem no percurso da narrativa, fazendo 

com que o eu artístico transcenda os limites do mundo puramente individual, fato que 

faz da literatura um evento social.  

Essa transcendência, consequentemente, responde pela dimensão dialética do real, 

que concentra em si uma totalidade efetiva dos fatos vividos. Dentro dessa lógica, direi 

que tudo aquilo que foi trazido para a narrativa representa na escrita do texto, traços de 

escrituralidade; traços específicos de uma história de si que permite a passagem de um 

testemunho oral a um testemunho escrito. 

Penso, então, que as memórias de Bitita são esteios de sua própria identidade, são 

suportes do ser no mundo. São lembranças que se associam à história da escravidão, à 

exceção de direitos e à situação marginalizada do negro naquela sociedade, que nunca 

se cansava de esbravejar que “os abolicionistas, veja, o que fizeram! Essa gente agora 

pensa que pode falar de igual para igual. Eu, na época da abolição, tinha mandado toda 

essa gente repugnante de volta para a África” (JESUS, 2014, p. 43).  

Portanto, os fatos narrados se constroem de substratos temporais. Substratos que 

reconstroem e tecem sua representação no presente, pois como lembra Ricoeur (2007), a 

consciência dos eventos vividos e testemunhados encontra-se fundada na mente de 

quem recorda. Recordações que faz Bitita repensar na impossibilidade de permanência 

na escola, uma vez que em 1925 as escolas até: 

 

[...] admitiam alunas negras. Mas quando as alunas negras voltavam 

das escolas, estavam chorando. Dizendo que não queriam voltar à 

escola porque os brancos falavam que os negros eram fedidos [...] e 

As professoras aceitavam os alunos negros por imposição.  (JESUS, 

2014, p. 42) 
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Sendo assim, como a memória é inseparável da vivencia da temporalidade, 

Carolina Maria de Jesus agrega à escrita datas e vivências específicas, que são usadas na 

feitura do texto para rememorar e ordenar os fatos descritos no diário. E, uma vez que o 

mesmo possui uma escritura individual, ela usa uma fala referencial que dê conta de 

denunciar, registrar e contar sobre a situação marginalizada em que vivia o negro, 

naquela sociedade onde “a chave do mundo estava nas mãos dos brancos” (JESUS, 

2014, p.33). 

Violência: qual é a condição singular de vida dos personagens? 

Aqui me aproximo das ideias de Giorgio Agamben (2017), de forma específica 

sobre sua tese sobre o uso dos corpos, cuja discussão inicial é orientada pela condição 

do escravo no mundo antigo. Aproximo-me desta tese para realizar um sincronismo 

com o sujeito negro recém-egresso da história escravocrata brasileira, partindo do 

principio de que em ambos os momentos históricos o ser na condição de escravo era 

pensado pelo Estado como coisa, a partir de uma relação em que o homem é, por 

natureza, visto como propriedade do outro.  

Logo, é nesse sentido que busco aqui refletir sobre a concepção particular do 

personagem branco e da ação implícita no uso e abuso do personagem negro, no qual o 

sujeito branco e o Estado se constituem como agente neste uso. Seja na história antiga 

ou na história de Bitita, a natureza desse fato sempre foi de ordem politica e econômica, 

haja vista que o escravo é aquele homem cuja obra consiste unicamente no uso do corpo 

(AGAMBEN, 2017), ele existe somente para produzir economia para o outro. 

 Assim, é que uno as minhas reflexões às ideias de Agamben, a fim de mostrar 

como na narrativa o personagem negro é tomado como coisa pelo personagem branco. 

Realidade que faz com que os negros se encontrem representados no texto, no limiar 

específico que determina a condição entre sujeito e objeto e entre agente e paciente. 

Agentes “brancos que sorriam achando graça de ver os negros correndo de um lado para 

o outro. Procurando um refúgio para não serem atingidos por uma bala” (JESUS, 2014, 

p. 59). 

A representação do corpo dos personagens negros enquanto propriedade de uso e 

abuso encontra-se exposta em todo o enredo. São representações nas quais estes 

personagens acham-se excluídos da vida política e social, eles representam uma vida 
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não propriamente humana, que possibilita ao sujeito branco o “bios politikos, ou seja, 

uma vida verdadeiramente humana” (AGAMBEN, 2010, p. 39). 

 Consequentemente, há na escrita uma reflexão sobre a condição do que é ser 

negra, tendo em vista que há uma denúncia de exceção de direitos, já que “só os pretos 

são presos” (JESUS, 2014, p. 36). Uma prisão que não tinha explicação lógica, que se 

dava unicamente pele a cor da pele; questionamento que se manifesta forte na fala de 

Bitita, que repetia: “para se prender alguém é preciso existir motivos” (JESUS, 2014, p. 

36). 

De modo consequente, o que a protagonista acusa é a condição limite em que se 

acha a sociedade negra diante daquilo que Agamben chama de vida nua. Uma vida em 

que o indivíduo se encontra no limiar dos abusos, da coisa enquanto propriedade do 

outro, considerando que não existe na fala da personagem um estado de direito para o 

negro; haja vista que o corpo e a vida desse sujeito eram cotidianamente violados pela 

sociedade branca. 

 Qualquer sujeito tinha liberdade para transitar nos espaços públicos, com exceção 

os negros que quando apanhado nas ruas eram escorraçados - sem nenhum motivo 

significativo - pela polícia, que “prendia indivíduos de cor encontrados perambulando 

pelas ruas” (JESUS, 2014, p. 37). Assim, a simples condição de estarem na rua era tida 

como vadiagem, fato que permitia ao aparelho de segurança do Estado agir 

violentamente contra os seus corpos, cessando-lhes o direito de ir e vir. Esta captura 

torpe fazia com que “os negros tivessem pavor dos policiais, que os perseguiam [...] 

cenas semelhantes aos gatos correndo atrás dos cães” (JESUS, 2014, p. 59). 

Essa captura do sujeito negro sem um fato consumado para a ação, tal como no 

mundo antigo da escravidão, onde o escravo não tinha obra, parece encontrar-se 

respaldada no fundamento do direito em termos de apropriação, o que me permite 

aproximá-la à “forma originária da captura (ex-ceptio) do uso dos corpos no direito, isto 

é, no direito de propriedade sobre as pessoas” (AGAMBEN, 2017, p. 56). 

Seguidamente, a exceção de direitos, inclusive o de mobilidade, mostra na escrita 

do texto que não havia uma perspectiva para a sociedade negra, fazendo com que esta se 

encontre, no enredo, escassa de qualquer possibilidade de gozar da tão sonhada 

liberdade. Uma liberdade que nunca se efetivava, considerando que “o negro só é livre 

quando morre” (JESUS, 2014, p. 62).  
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Desse modo, o que é questionado por Bitita é o estado de suspensão da lei, isso 

porque quando se cessa a mobilidade de um ser, o seu corpo torna-se uma presa fácil 

para a captura, evento que termina por fazer da alforria uma mera utopia. Uma doce 

ilusão que induz a personagem a questionar: “- Mas que liberdade é essa se temos que 

correr das autoridades como se fôssemos culpados de crimes? Então o mundo é negro 

para o negro, e branco para o branco?” (JESUS, 2014, p. 59). 

Nisso consisti, então, a minha reflexão sobre O uso dos corpos (2017) dos 

personagens negros que compõem a trama do Diário de Bitita. Uso-a para falar das 

condições de vida em que se encontra representada o homem negro, tomado 

socialmente e politicamente como um instrumento animado para realizar a obra do 

homem branco, dentro de uma apresentação de vida vegetativa e excluída de direitos.  

Portanto, é esta história de vida que se põe como reminiscência para dar corpo e 

voz a uma sociedade negra, que embora tenha sido exposta aos mais vis sofrimentos, 

encontra até hoje persistência e determinação para denunciar e narrar o acontecido. 

Deste modo, são de coragem, firmeza e resistência que se tece o testemunho e as 

lembranças narradas na escrita do Diário de Bitita. Uma resistência que desde seus 

antepassados se impôs como força: nos quilombos, na cultura e no corpo do negro, e 

que hoje, nos dias atuais, continua viva e tenaz nos movimentos negros. 
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O REALISMO ANIMISTA E A CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS MARIA 

DAS DORES E PONCIÁ VICÊNCIO 

 

Tamires Maiara Santos Araújo (UNIMONTES)
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Telma Borges da Silva (UNIMONTES) 

 

Resumo: A proposta deste texto é apresentar algumas proposições iniciais acerca da relação 

entre a personagem Maria das Dores, do romance O alegre canto da perdiz (2008), da autora 

moçambicana Paulina Chiziane, e a personagem Ponciá Vicêncio, do romance que leva o 

mesmo nome, da escritora mineira Conceição Evaristo. Este estudo comparado pretende levar 

em conta a suposta presença do conceito de realismo animista, analisando como é acionado 

pelas respectivas personagens como uma forma de reencantar o mundo pós-colonial, a partir de 

um inconsciente animista. 

Palavras-chave: Personagens negras; Realismo animista; Inconsciente. 

 

Como o tronco do baobá, esse sujeito guarda as 

marcas de sua história, simultaneamente, africana e 

europeia, signo de inscrições múltiplas: o sujeito 

africano contemporâneo resulta da articulação e 

negociação das tradições culturais nativas, da 

civilização ocidental (REIS, 2011, p. 24). 
 

Trabalho com apoio financeiro da CAPES 

 

Introdução 

 

A análise dos personagens Maria das Dores, do romance O alegre canto da perdiz 

(2008), da autora moçambicana Paulina Chiziane, e a personagem Ponciá Vicêncio, do 

romance de 2013, que leva o mesmo nome, da escritora mineira Conceição Evaristo, 

perpassa uma questão analisada por Regina Delcastagnè (2005), em “A personagem do 

romance brasileiro contemporâneo: 1990-2004”. 

Apesar de a autora tratar de textos escritos e publicados por autores brasileiros, 

essa pesquisa nos revela uma deficiência no que se refere à literatura produzida em 

nosso país. A partir de um corpus formado por 258 obras publicadas entre 1990 e 2004, 
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a autora constatou que 93,9% dos autores são brancos, das 1.245 personagens mapeadas 

por ela, 62,1% são homens e apenas 37,8% são mulheres. 

No que se refere à cor dos personagens, em 56,6% dos romances não há 

personagens não brancas; 79,8% das 1.245 personagens são brancas e apenas 7,9% são 

negras; só um livro é responsável por 20% desses personagens negros
2
. 

Essa pesquisa demonstra o problema de representação em obras literárias no que 

se refere a grupos tidos como minorias: mulheres e negros. Nesse sentido, olhar para 

essas autoras e seus escritos e, por consequência, suas personagens, é necessário em um 

cenário de ausência de representação efetiva desse grupo em específico. 

O tema da representação tem ocupado um espaço relevante nos Estudos Pós- 

coloniais, já que existem pesquisas que tratam justamente da voz do subalterno que se 

vê entrelaçado por vários fatores que o impedem de se representar. No entanto, quando 

autores como Conceição Evaristo e Paulina Chiziane criam esses personagens, temos “o 

contar de uma história individual e [...] não podem deixar de, por fim envolver todo o 

árduo contar da própria coletividade” (JAMESON, apud BHABHA, 2005, p. 20). 

Sendo assim, narrando suas experiências, essas mulheres narram uma 

coletividade, e pensar a construção de personagens negras a partir de textos literários 

africanos ou afrodescendentes, que podem ter o realismo animista como um dos 

processos, é uma forma de narrar essa coletividade. “Nas literaturas africanas a natureza 

dos acontecimentos está calcada nas crenças religiosas animistas, nos antepassados e em 

poderes que existem na natureza” (SARAIVA, 2007, p. 4). 

Assim como o tronco do baobá, árvore típica de algumas regiões da África, que 

guarda uma história que se entrelaça a partir de várias matrizes do passado, que 

coexistem com o presente, as personagens Maria das Dores e Ponciá Vicêncio são frutos 

dessa presença histórica, já que cada uma, em sua trajetória, aciona sua ancestralidade 

baseando-se em manifestações animistas.  

O animismo, como afirma Garuba (2012, p. 239), é uma consciência religiosa na 

qual, em contraste com as religiões monoteístas, não existe uma face localizada dos 

deuses e espíritos, que são vistos, na maioria das vezes, como “crença a objetos”, porém 

o que o animismo faz é incorporar e localizar em objetos ou elementos da natureza 

deuses e espíritos: 
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Os objetos, portanto, adquirem um significado espiritual e social 

dentro da cultura muito em excesso de suas propriedades naturais e de 

seu valor de uso. Os rios, por exemplo, não se tornam somente fontes 

naturais de água, mas também são valorizados por diversas outras 

razões. O anseio animista de reificação pode ter sido religioso em sua 

origem, mas os significados sociais e culturais que se associaram aos 

objetos frequentemente se distanciam de puramente religiosos e 

adquirem uma existência própria, como parte do processo geral de 

significação na sociedade. (GARUBA, 2012, p. 240). 
 

 

Sendo assim, em um primeiro momento, temos observado que algumas obras 

fazem essa relação a partir de matrizes culturais do passado; as personagens aqui 

analisadas são exemplo de um processo de reencantar
3
 o mundo pós-colonial a partir do 

animismo.  

Essas personagens que se constroem no encontro de culturas são, por sua vez, 

produto de uma relação entre o colonizador e as culturas locais, as quais se encontram 

atravessadas pelo que Garuba (2012, p. 242) aponta como sendo o inconsciente 

animista, o qual “é uma forma de subjetividade coletiva que estrutura o ser e a 

consciência em sociedades e culturas predominantemente animistas”.  

Dessa maneira, destaca-se que Maria das Dores e Ponciá Vicêncio, ao serem 

envolvidas pelo inconsciente animista, lançam sobre a cultura afro-brasileira e 

moçambicana algumas marcas e rastros da tradição africana presente nesses países e, ao 

mesmo tempo em que narram a si mesmas narram a história do seu grupo. 

Sabemos que, nesse contexto, a análise de O alegre canto da perdiz e de Ponciá 

Vicêncio poderá encaminhar à compreensão do realismo animista como um processo 

estético próprio de algumas obras literárias, que nascem no encontro de algumas 

culturas.  

Ponciá Vicêncio: o realismo animista 

 

O termo realismo animista foi inicialmente cunhado pelo escritor angolano 

Pepetela (2012), em Lueji: o nascimento do império, obra metalinguística, que traz a 

                                                           
3
 Segundo Garuba (2012, p. 239), a expressão “reencantamento do mundo” recorda Max Weber, que, nas 

suas considerações sobre as mudanças nas atitudes e práticas ocasionadas pela racionalização cada vez 

mais secular do mundo, provocada pela modernidade e pela ascensão do capitalismo, muitas vezes 

recorreu à frase de Frederich Schiller: o “desencantamento do mundo”. 
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narrativa de duas personagens Lu e Lueji, uma no presente e outra no passado, as quais 

se referem à formação da nação angolana. 

Durante um momento do texto, dois personagens estão conversando em um bar, 

próximo à companhia de dança, sobre o fracasso da peça ensaiada por Lu e Lueji no 

grupo de dança; é quando eles se atentam para uma ausência na representação guiada 

pelo olhar ocidental de um coreógrafo tcheco, a presença do elemento anímico. A 

encenação apenas será possível quando Lu utilizar seu amuleto. 

Assim como no romance de Pepetela, as personagens as quais se pretende analisar 

sob a ótica do realismo animista, encontram-se atravessadas por questões que se referem 

a uma ausência de compreensão do outro em relação ao momento vivido por elas. 

 Ponciá Vicêncio narra a trajetória da protagonista Ponciá, desde a infância até a 

idade adulta. Essa personagem, que vivia na Vila Vicêncio, a qual dá origem ao seu 

sobrenome e de seus familiares, vai para cidade em busca de outra condição de vida. 

Ponciá possui uma relação importante com o Vô Vicêncio, homem que chorava e ria ao 

mesmo tempo, característica que seria reproduzida mais tarde por ela. 

Esse avô é o fio condutor de várias revelações, e é também o ponto de partida para 

a análise do realismo animista para a construção da personagem Ponciá Vicêncio. 

Escravo liberto, deixará para a neta uma herança, a qual Ponciá passará a vida toda 

buscando. No romance há um mistério em relação ao que é essa herança. Sua família 

falava muito pouco sobre esse homem e o que ele tinha deixado para a personagem: 

 

Sempre que falavam dele [do avô] (falavam muito pouco, muito 

pouco) a conversa era baixa, quase cochichada e quando ela se aproximava, 

calavam. Diziam que ela se parecia muito com ele em tudo, até no modo de 

olhar: diziam que ela, assim como ele, gostava de olhar o vazio (EVARISTO, 

2003, p. 29). 

 

O quase não falar do Vô Vicêncio, o gosto pelo “olhar o vazio” que a neta herda 

do avô, sem tê-lo conhecido na vida adulta, já que quando ele realiza a grande passagem 

ela ainda era uma criança de colo, só pode ser pensado como algo atávico, já que não 

era possível, do ponto de vista da memória, a moça guardar tantas marcar do avô.  

Outro índice dessa parecença é quando a menina faz uma estátua de barro de um 

homem baixinho, com um braço cotoco e para traz. Ao mostrá-lo para a mãe, essa tem 

vontade de gritar, mas guarda o objeto e mostra ao pai, quando esse chega da roça. 
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Quando Ponciá muda-se para a cidade grande, ela deixa o homenzinho de barro na 

casa dos seus pais, e é nesse momento que sua vida se transforma, pois “sentiu um peso 

no coração, uma tristeza funda, um mau presságio” (EVARISTO, 2003, p. 40). A 

relação como realismo animista se instaura nesse momento. 

Observa-se que a ausência da estátua de barro do avô no decorrer da narrativa 

pode estar relacionada ao estado de “ausência” que a personagem sofrerá no decorrer do 

romance, interpretadas aqui como a interrupção da atuação do presente para que o 

passado se instaure.  

Ponciá, nesse sentido, procura nas camadas de sua vivência averiguar “os 

vestígios do passado [que estão] nas diversas camadas do presente” (GAGNEBIN, 

2012, p. 34), através de uma manifestação de cunho animista, já que a vida e o modo 

de agir da personagem estão condicionados aos desejos do avô que a neta compreenda 

sua ancestralidade, que se materializa na estátua de barro.  

Quando retorna de trem para sua vila, imagem que corrobora a interpretação 

proposta para este texto de voltar ao passado, não de maneira nostálgica, Ponciá 

encontrará a estátua de barro e mais uma vez o passado se fará presente na casa 

totalmente vazia:  

Escutou na cozinha os passos dos seus. Sentiu cheiro de café fresco e 

broa de fubá [...] Escutou, e o que mais escutou, e o que 

profundamente escutou foram os choros-risos do homem-barro que ela 

havia feito um dia [...] Ponciá acordou para o momento presente. Não 

havia fogo, não havia a brasa acesa [...] Olhou para a mesa de madeira 

e lá estava o homem-barro entre prantos e risos (EVARISTO, 2003, p. 

57).  

 

 

Esse evento é um exemplo da presença do realismo animista na construção dessa 

personagem, que compreende e reencena sua ancestralidade no presente. Os choros-

risos do homem de barro são desencadeadores desse processo, já que sua presença 

aciona o passado e faz Ponciá, não apenas recordar tudo o que viveu naquele ambiente, 

mas viver uma cena sinestésica no presente, visto que quando percebe que não havia 

saído sequer do lugar e que não havia ninguém na casa ,escuta apenas o choro-risos da 

imagem.  

Como nos revela Sueli S. Saraiva (2007, p. 8), esse panorama se dá nas literaturas 

africanas, e para esta pesquisa, nas afrobrasileiras, “ao refletirem a presença viva do 

passado manifestado pelas tradições e religiões animistas, configura[ndo] um espaço 
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não-nostálgico; antes, um espaço artístico realista e refletor da realidade de um país”. 

As manifestações de cunho animista não pressupõem uma hesitação em relação à 

materialidade dos acontecimentos; no entanto, no encontro de culturas ela se fará 

presente, mas não impedirá que as ocorrências sejam compreendidas como tal.  

No romance, esse embate entre culturas poderá ser percebido no momento em que 

Ponciá, ainda criança, começará a andar imitando o avô: “todos se assustavam, a mãe e 

a madrinha, só o pai aceitava, só ele não espantou ao ver o braço quase cotó da menina, 

só ele tomou como natural a parecença dela com o pai dele” (EVARISTO, 2003, p. 13). 

A hesitação das outras pessoas e a aceitação do pai são indícios importantes para 

compreendermos como as manifestações animistas se organizam, já que a manifestação 

dos mortos através de objetos, seres da natureza, plantas, é algo natural, que se justifica 

pela realidade de algumas crenças africanas.  

Maria das Dores e o realismo animista 

 

A aproximação de Ponciá Vicencio e O alegre canto da perdiz se dá pela suposta 

presença do realismo animista, que é mais comum em textos africanos. Nesse sentido, a 

comparação se estabelece pelo confronto, já que como nos suscita Saraiva (2017, p. 1), 

quando cita Todorov, um gênero apenas se apresenta em confronto com outro que lhe é 

próximo. 

Maria das Dores é a peça chave para esse embate, visto que é portadora também 

de uma ancestralidade que se aproxima da de Ponciá, porém de forma distinta, devido 

aos processos diferentes de colonização. 

O romance de Paulina Chiziane narra a trajetória de Maria e sua busca pelos três 

filhos que perdeu há vinte anos em uma gruta, quando retornava para o ventre da 

humanidade: os Montes Namuli. Sua vida seria marcada pelo caminhar no mundo, 

como profetiza seu avô: 

– Maria das Dores, bonitinha, como a tua mãe. O que trazes no punho 

fechado? Dores ou alegrias? [...] Parece até que o teu destino é segurar 

as presas. Serás tu uma feiticeira ou uma mineira esgaravatando a 

terra? Tens olhos grandes, espertos. Para quê? Para fugir do predador? 

Pé grande, pé de viajante! Até parece que o teu destino será caminhar 

pelos vales, pelas montanhas, pela terra inteira, para embalar as dores, 

oh, pequenina! Esta mãe louca um dia hipotecará a tua vida e te 

arrastará por caminhos de dor, ah, Maria das Dores! (CHIZIANE, 

2008, p. 78). 
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Após fugir de Simba, homem para o qual Delfina, sua mãe, vende sua virgindade, 

em troca de alguns feitiços, Maria das Dores, que tinha a “doença da lua”, que é 

“oriunda das montanhas”, em cujas veias corriam o “sangue sagrado das pedras” 

(CHIZIANE, 2008, p. 14), parte para grande viagem chamada pelos espíritos.  

A construção dessas personagens perpassa a compreensão de uma sociedade em 

que a materialidade das coisas está apoiada pela crença animista. Maria também vive, 

assim como Ponciá, uma busca pelo seu passado, e é apresentada no romance através do 

realismo animista.  

Após perambular por anos, Maria das Dores encontrará dois dos seus filhos, 

porém esse encontro será guiado pela ótica animista; ao chegar à casa de Benedito e 

Fernando, quase por uma acaso, ela verá um crucifixo pregado na parede da sala, o 

Cristo era negro. Em transe, a personagem conversa com a imagem de barro e toda a 

verdade será revelada: 

 

Tudo aquilo destoava com tudo o que aprendera. [...] Maria 

volta a olhar para o Cristo de barro que agora pisca os olhos enquanto 

os lábios tremem e se abrem como uma concha antiga soltando dentes 

luminosos. Fala. 

– Olá, Maria! 

Ouve-se um crack na parede. O Cristo de barro dissolve os 

pregos que o prendem à cruz, que afinal são também de barro. Desce e 

poisa os pés no solo. Faz umas flexões para activar a circulação nos 

membros, como quem acaba de despertar de um sono de dois mil 

anos. Sacode a poeira dos ombros e caminha ao encontro de Maria. – 

Diz-me tudo sobre ti, Maria – pede o homem de barro. 

– Sou eu, a Maria das Dores, a louca. Aquela que saiu em busca 

de amor e perdeu todo o seu tesouro. Aquela que tudo quis e nada tem 

[...]. 

– Ah, Maria. 

– Por que me abandonaste, meu pai? Por que não me levaste 

contigo para o teu reino de barro? 

– Ah, Maria, diz-me o que te faz sofrer que hoje te darei a 

resposta [...].  

Maria abre as comportas da alma e endereça o desejo num grito 

pavoroso: 

– Quero o meu Benedito, o meu Fernando e a minha Rosinha, 

meus bebés de verdade. 

– Onde estão? 

– Perdi-os na gruta do monte. Há muito tempo. Foram levados 

por uma freira. 

– Conta-me tudo, Maria. 

Ela conta. [...] O Cristo bantu ergue Maria no ar e pronuncia 

encantamentos. Ela fecha os olhos e saboreia o momento. O Cristo 

negro solta uma lágrima e um sorriso. 
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– O teu desejo será respondido, Maria, liberta-te, voa, busca os 

teus pertences no espaço, regressa à terra que eu te darei a resposta 

(CHIZIANE, 2008, p. 155-156).  

 

Todo o mistério que envolvia a vida e o caminhar incompreendido de Maria foi 

revelado aos seus filhos. Assim como em Ponciá Vicêncio, é uma imagem de barro que 

liga e interrompe a atuação do presente para que o passado surja e mostre um tempo de 

perdas e sofrimentos.  

Esse elemento que é constituído de dois outros, terra e água, nos revela a atuação 

do passado no presente, já que a terra é análoga do presente que pode ser trabalhado e 

modificado e água é aquela que está para o passado que não pode ser modificado da 

mesma maneira que a terra. 

 

Considerações finais 

 

Observamos que na construção das personagens Maria das Dores e Ponciá 

Vicêncio perpassa a questão do realismo animista de maneira que essas são guiadas por 

algo que é próprio de uma forma de reencantar o mundo nas culturas de tradição 

animista.  

 Esse reencantamento do mundo se apoia na necessidade de criar outro discurso, 

diferente do hegemônico e próprio das sociedades que se transformaram no encontro de 

culturas, Nesse sentido, temos a incorporação de matrizes ancestrais a camadas do 

presente, as quais possibilitam uma outra narrativa.   Esta pesquisa está ainda em sua 

fase inicial e precisa ser aprofundada para que outras possibilidades interpretativas 

sobre o realismo e o inconsciente animista sejam retiradas do status de apenas crença 

em objetos, já que “o que está claro é que o animismo subverte a autoridade da ciência 

Ocidental, reinscrevendo a autoridade da magia nos interstícios do 

racional/secular/moderno” (GARUBA, 2012, p. 243). 

Sendo assim, tal como o baobá que guarda a memória ancestral e a mantém 

presente, as literaturas africana e afro-brasileira são uma forma de subverter essa 

realidade Ocidental, criando um espaço para o entrediscurso.  
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DRAMATURGIAS, IMAGENS E IMAGINÁRIOS DA CENA 
CONTEMPORÂNEA 

 
Alexandre Silva Nunes (UFG)1 

 
Resumo: Neste artigo, apresentaremos um breve panorama das transformações ocorridas na 
irrupção moderna, no contexto das artes da cena, conectando estas transformações à realidade 
contemporânea. Estas transformações relacionam-se diretamente ao campo da teoria dos 
gêneros do discurso e põem em relação os conceitos gregos de myhtos e opsis, desvelando o 
modo como o discurso simbólico dos imaginários da cena organiza-se para além da linguagem 
verbal, transbordando para o campo das dramaturgias não-verbais, características da lógica de 
concreção mimética nas artes da cena. Complementam os estudos algumas reflexões elaboradas 
a partir da análise de um caso concreto de discurso/espetacularidade cênica. 
 
Palavras-chave: Dramaturgia; Espetacularidade; Artes da Cena 
 

As relações entre literatura e teatro são das mais antigas. Do ponto de vista 

ocidental remontam às primeiras teorias sobre os gêneros do discurso e, em especial, às 

formulações de Aristóteles, na Poética. Pretendemos aqui retomar algumas destas 

questões para pensar o modo como o discurso se estrutura no teatro contemporâneo e 

suas relações com o campo do imaginário. Há duas noções de grande relevância no 

contexto da Poética, quando discutimos a práxis artística do teatro: os conceitos de 

mythos e opsis. O primeiro é comumente traduzido por enredo, trama, ou mais 

especificamente por dramaturgia, texto da cena. Como observa Kenneth McLeish, 

fazendo referência a Aristóteles, mythos, no contexto teatral refere-se ao “que 

chamaríamos ‘enredo’ – isto é a sequência de eventos descritos”. Ainda que, nesta linha 

de pensamento, o termo também possa abranger a “redação desses eventos, o arranjo 

pelo autor do material para delinear temas, sugerir questões e criar efeitos” (McLEISH, 

2000, p. 36). 

O segundo termo, opsis, pode ser traduzido tanto por espetáculo, quanto por 

cerimonial ou ritual. No contexto da Grécia antiga, essas noções de espetacularidade e 

cerimonial não estavam apartadas como se encontram atualmente, de forma que 

podemos entender as correlações contemporâneas entre teatro e ritual com um outro 

olhar, quando equiparamos nossa realidade e a da cultura grega antiga.  

																																																													
1	Doutor em Artes Cênicas (UFBA), Mestre em Artes (UNICAMP), Licenciado em Educação Artística – 
Habilitação em Artes Cênicas (UFPE). Professor Adjunto da Universidade Federal de Goiás (UFG), nos 
cursos de Teatro, Direção de Arte e Dança. Líder do grupo de pesquisa ÍMAN – Imagem, Mito e 
Imaginário nas Artes da Cena (CNPQ). Contato: nunes.imaginal@gmail.com.	

2881



	

	
	

Como sabemos, Aristóteles não deu demasiada atenção à opsis, chegando a 

considera-la como supérflua, ou seja, a simples leitura do mythos seria suficiente para se 

obter do teatro suas virtudes, dentre elas o chamado efeito de kátharsis, em especial. 

Diversos autores vêm chamando atenção para isso contemporaneamente, especialmente 

frisando que esta posição evidencia que o objeto de Aristóteles na Poética nunca foi o 

teatro, mas a literatura dramática, propriamente. Só isso explicaria uma ausência tão 

pouco científica de qualquer discussão sua sobre os aparatos cenográficos, os cantos, a 

estrutura dos coros e todos os demais elementos propriamente teatrais que a opsis grega 

reservou. (cf. LEHMAN, 2015) Essa observação tem ganho importância cada vez mais 

significativa, nos estudos teatrais contemporâneos, especialmente porque ela nos ajuda a 

compreender com mais clareza a importância das grandes transformações por que o 

teatro vem passando desde a modernidade. 

No bojo dessas transformações, a noção de dramaturgia é possivelmente uma das 

ideias que passou pelas maiores reformulações. A partir do renascimento e até fins do 

século XIX, sob forte influência da retomada de interesse pelos estudos dos pensadores 

gregos, a literatura dramática ocupava o centro das discussões no campo da poética 

teatral. Discutir a eficácia ou grandeza poética de um espetáculo significava 

objetivamente discutir a estrutura dramática composta pelo autor dramático, sob a luz 

das formulações aristotélicas e de seus comentadores. O autor do texto dramático era 

portanto o verdadeiro e mais importante artista da cena e a ele eram concedidas todas as 

glórias ou fracassos do espetáculo. Como observa Jean-Jacques Roubine (2003), essa 

realidade se transformou radicalmente com o advento do encenador, especialmente a 

partir do momento em que se começou a discutir a atribuição de autoria igualmente 

relevante ao profissional que hoje, no Brasil, conhecemos mais comumente pela 

designação de diretor teatral. A ideia nos parece primária, caso observada com as lentes 

contemporâneas, mas para a época foi digna de muitas controvérsias e alterações no 

modo de pensar: o modo de organizar, interpretar, enfim, encenar um determinado texto 

tinha a capacidade autoral de dar-lhe novos sentidos, não antes vistos. 

Mas essa transformação não implicou apenas na consciência sobre a importância 

da perspectiva do diretor sobre a obra literária utilizada como referência. Ela abriu 

margem para uma compreensão mais ampla sobre a própria natureza da linguagem 

teatral, em sua diversidade expressiva. Em outras palavras, o problema da 
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desconsideração de Aristóteles sobre os efeitos e importância da opsis no resultado da 

obra teatral é aqui recolocado, mas inicialmente não a partir de uma crítica à Poética, 

senão como fruto de um problema prático objetivo, de uma observação concreta da 

realidade do discurso teatral. É por esta razão que defendi, há alguns anos, a ideia de 

que, com o advento do encenador, o teatro passa por uma espécie de renascimento 

(NUNES, 2012) na cultura ocidental. Ele é reinventado. Não que a espetacularidade ou 

o cerimonial da cena não existissem antes. Eles sempre existiram e atuaram 

objetivamente no discurso da cena, mas a capacidade de identificar e ter consciência 

sobre sua existência, intelectual e cientificamente falando, altera significativamente 

nosso modo de ser, ver e trabalhar com teatro. 

 É a partir destas transformações que a linguagem da cena, em sua singularidade 

específica, passa a ser verdadeiramente estudada, concedendo-se cidadania às diversas 

línguas não-verbais que constituem a linguagem teatral. Poderíamos falar em termos de 

cenografia, figurino, iluminação, projeções, trilha sonora, gestualidade, canto, entre 

outros elementos, para além da palavra falada, mas isto ainda seria insuficiente. De fato, 

é a noção de poética teatral, em sua amplitude, que se altera e são mais precisamente as 

interações entre essas diversas línguas, em seu caráter irredutivelmente interconectado, 

que marcarão as transformações de perspectiva mencionadas. Ainda que 

propositadamente em situações de desarmonia, é essa interação que irá estabelecer os 

caminhos para a composição e leitura da cena, com possibilidades mais ou menos 

abertas ao acaso. Por outro lado, apesar de todas essas transformações do estatuto 

cênico, levou ainda algum tempo para que se começasse a pensar que era afinal o 

significado do substantivo dramaturgia, em si, que necessitava ser repensado.  

A contemporaneidade tem pluralidade de teorias sobre o estatuto cênico, e não é 

minha meta aqui defender especificamente qualquer uma delas. Antes, percebo como 

rica essa diversidade de abordagens. É com esse espírito que faço menção aqui à teoria 

do teatro pós-dramático, defendida pelo pesquisador alemão Hans-Thies Lehmann. Em 

outras palavras, não se trata de proclamar sua teoria como a via correta, mas antes de 

fazer referência a ela naquilo que se mostra relevante para advogar as ideias que aqui 

pretendo discutir. De modo que não farei a defesa da teoria do pós-dramático, 

utilizando-a apenas como tangente útil para repensar nossas noções de dramaturgia. É 

que no âmbito da teoria do teatro pós-dramático (LEHMANN, 2007), ou seja, do modo 
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como essa teoria propôs organizar o pensamento teatral, pode-se falar de dramaturgia 

sob um prisma muito mais amplo, do qual participam também todos os discursos visuais 

e sonoros que compõem a cena, para além da comunicação verbal. Uma das 

características do chamado teatro pós-dramático, segundo Lehmann, situa-se na 

desierarquização entre linguagens, ou seja, o axioma clássico de estruturação do 

espetáculo teatral, a partir da centralidade do texto, passando pela concepção de 

encenação e, paulatinamente, aos demais elementos da economia cênica, está suspenso. 

Um espetáculo pode conter uma outra lógica hierárquica, ou mesmo estabelecer relativa 

horizontalidade entre seus diversos componentes narrativos. Por exemplo, uma única 

imagem, projetada num único momento do espetáculo, pode ter função narrativa tão 

forte que altere todos os demais significados. E ela pode ser crítica e contrária ao que o 

próprio autor do texto de referência pensou ao escrever o texto. Mas pensar a 

desierarquização é mais significativo ainda que isso, porque implica em processo mais 

que em produto. Ou seja, o modo como um determinado grupo compõe e trabalha junto: 

como começa, como procede. 

Lehmann também menciona não apenas as implicações do fim da hierarquia entre 

linguagens, como também as possibilidades de se pensar a cena a partir de apenas 

alguns desses componentes, em circunstâncias que extrapolam a noção aristotélica de 

estrutura dramática (LEHMANN, 2015): corpo e luz; música e verbo; objetos, sons e 

gesto; etc. O teatro não apenas como arte de síntese, ainda que ausente de hierarquias, 

mas também como uma aventura artística capaz de múltiplas combinações mais ou 

menos plurais, conforme cada caso. Importante ressaltar que a teoria de Lehmann não 

constitui um manifesto, ou uma proposição estética, mas um esforço em arquitetar um 

pensamento crítico apto a lidar com as mais diversas experiências teatrais que 

encontramos na atualidade. Deste modo, ela não se concentra num tipo específico de 

fazer teatral, propondo-se antes a uma teoria aberta, capaz de dialogar com variadas 

formas de manifestação cênica que observamos nos tempos atuais. 

Até aqui, apresentei um relato bastante sintético de diversas ideias teatrais e 

desenvolvimentos históricos, buscando denotar algumas correlações significativas entre 

elas e as implicações destas correlações. Agora gostaria de fazer uma proposição mais 

central, através da qual possamos refletir melhor sobre as conexões entre essas ideias, 

que constitui o objetivo do presente texto. Rapidamente, podemos observar que todas as 
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discussões acima elencadas relacionam-se às noções gregas que apontei no início deste 

texto, ou seja, as noções de mythos e opsis, bem como a pouca atenção dada por 

Aristóteles à função da opsis na economia teatral e as consequências oriundas desta 

desatenção. Desnecessário frisar que esta lacuna rendeu séculos de má compreensão do 

fenômeno teatral. A partir desta observação, podemos concluir apressadamente que 

trata-se, no caso em pauta, de reconhecer a importância da espetacularidade, para além 

daquilo que o texto teatral reserva. Mas isso não nos ajudaria a enfatizar a importância 

da questão no que se refere às nossas concepções de dramaturgia. O mais importante 

seria levar em consideração que mythos e opsis não podem e não devem ser tratados 

como dois conceitos tão distintos, mas que ocorre um certo intercâmbio entre eles, de 

modo que, em muitos casos, eles podem se sobrepor ou se igualar.  

Se nos afastamos da noção clássica de texto e o compreendemos sob a perspectiva 

semiótica, perceberemos que o natural da opsis é que ela seja um dos principais veículos 

do mythos da cena. E se não encararmos os diversos elementos da encenação como 

veículos de comunicação, mas como realidades simbólicas em si, podemos chegar ao 

ponto de nos questionarmos se haveria razão para distinguir mythos e opsis. Perdemos 

demasiado tempo procurando a poética dos autores dramáticos no texto e demasiado 

tempo procurando a poética dos encenadores em sua encenação. Em termos de 

espetáculo teatral, não existe texto escrito, tudo é encenação. E é na encenação que 

podemos apreender o trabalho de todos os artistas que ali, de alguma forma, 

trabalharam: no que se fala, no que se ouve, no que se vê, no que se percebe. Essa 

discussão nos coloca no centro de uma outra: a da estrutura sintática da(s) narrativa(s) 

teatral(is). O modo clássico da dramaturgia escrita segue a estrutura hipotática, ou seja, 

relações subordinativas entre os elementos principais e qualitativos do discurso. Mas o 

modo clássico de operação da opsis segue a lógica paratática, ou seja, da justaposição de 

elementos. Não é necessário dar um elemento do cenário ou do figurino de cada vez, 

sob a lógica de elementos principais e qualitativos. Sua ordem de aparição segue outro 

princípio. Eles vão sendo justapostos e correlacionados na psique do espectador, não 

apenas entre si, mas também em correlação com a expressão verbal dos atores. Dá-se 

portanto que a dramaturgia de cena (ou seja, tudo aquilo que compõe o discurso cênico, 

em sua amplitude radical) tende mais à parataxe que à hipotaxe, ainda que se trate de 

espetáculo erguido a partir de um clássico como Hamlet. Isso não impede que a lógica 
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hipotática opere naturalmente, no contexto da comunicação verbal, mas que essa lógica 

se complexifica e se sujeita à lógica maior da cerimônia teatral, que justapõe seus 

diversos elementos, ao longo do espetáculo. E, naturalmente, haverá espetáculos mais 

ou menos impregnados pela sintaxe hipotática.  

Para exemplificar melhor a questão, farei breve referencia a um espetáculo 

específico produzido pelo Laborsatori Teatro – Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa nas 

Artes da Cena, que coordeno na UFG. Trata-se do espetáculo NJILAS: Dance e Esqueça 

suas Dores, (cf. NUNES, 2016) sobre o qual temos trabalhado há cerca de seis anos. De 

modo sintético, o espetáculo trabalha a partir de uma espécie de atualização do mito 

grego de Dioniso, num entrecruzamento com a cultura afro-brasileira, sendo inspirado 

ainda pelos fatos históricos da Epidemia de Dança de 1518, em Estrasburgo. Pode-se 

dizer que sua poética busca rediscutir o lugar do corpo na nossa sociedade, como 

também a condição de marginalidade das minorias, da misoginia presente ainda nos 

tempos atuais.  Além disso, a própria situação das crenças e rituais de origem africana, 

no seio de nossa sociedade, pode ser equiparada à condição do dionisismo na pólis 

grega antiga. 

O enredo segue, em muitos aspectos, a estrutura de As Bacantes, de Eurípedes, 

mas o modo como foi escrito, com avanços e recuos temporais e grande montante de 

referências, torna-o bastante hermético: mitologia grega e afro-brasileira, epidemia de 

dança de Estrasburgo de 1518, misoginia, racismo, ditadura militar brasileira. 

Independente da dificuldade de compreensão lógica/racional do enredo em toda a sua 

complexidade de referências, comumente o espetáculo provoca forte impacto nos 

espectadores, especialmente quando os inclui em cena, sob a influência percussiva de 

tambores de maracatu. Percebemos que várias pessoas não tinham compreensão 

racional do enredo, em sua estrutura, embora fossem capazes de expressar a presença de 

todos ou da maior parte dos elementos poéticos do espetáculo, como um todo. Essa 

experiência nos revelou a importância relativa da lógica hipotática do enredo, porque 

grande parte do myhtos da cena ecoa pelas roupas das atrizes, pelos ritmos percussivos 

de cena, pelas imagens evocadas e pelas atmosferas que a cena estabelece, criando 

níveis distintos de compreensão em sua polissemia simbólica.  
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A POESIA E O FAZER POÉTICO EM ALBA, DE ORIDES FONTELA 
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Resumo: A poeta Orides Fontela é ainda pouco estuda pela crítica literária. Sua obra que 

contempla apenas cinco livros é concisa, tensa, sem enfeites e de cunho filosófico. Marcada pela 

originalidade, seus temas que vão da religiosidade cristã a mitologia grega, passando pelo 

questionamento do ser e a insistência em certas palavras/símbolos. Em Alba (1983), obra que 

nos propomos a analisar, observamos que saltam de boa parte de suas poesias uma preocupação 

com o fazer poético, com a palavra, com a página em branco. Inquietação que ora se explicita 

(como em Composição) e ora se camufla (como em Alba) exigindo do leitor/crítico/interprete 

um debruçar-se mais profundo sobre sua obra. 

Palavras-Chave: Orides Fontela, Alba, Metapoesia. 

 

Introdução 

O professor Fábio de Souza Andrade (1996), ao final de sua análise sobre o 

poema A musa quebradiça, de Jorge de Lima, assevera que: 

 
Como poeta, também o leitor de poesia precisa descer uma escada 

submarina, se despedir da familiaridade dos significados conhecidos 

para aprender a respirar sobre a água densa dos sentidos metafóricos 

entrelaçados, obscuros, mas genuínos. A recompensa é a descoberta 

de uma nova dimensão da linguagem: menos utilitária, menos 

corriqueira, hermética, difícil mesmo, mas preciosa em sua recusa da 

simplicidade óbvia desgastada (ANDRADE, 1996, p. 139) 

 

As mesmas palavras podem ser aplicadas a interpretação da poesia de Orides 

Fontela, que embora seja construída por poucos termos, aparentemente simples, sem 

grandes construções métricas e utilização de recursos de linguagem; nos exigem uma 

leitura árdua, insistente, que caminham por essa escada submarina e que a cada degrau 

vai revelando novas tensões e novas metáforas. 

Os quatro poemas aqui analisados: Alba, Composição, Bodas de Caná e Letes, 

embora tenham sido, num primeiro momento, escolhidos em relação a outras temáticas, 

nos levaram, após descermos alguns degraus dessa escada submarina, a refletir sobre 

um aspecto comum na obra: a preocupação com o fazer poético.  

I 

                                                           
1
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Orides de Lourdes Teixeira Fontela nasceu em São João da Boa Vista (SP), em 

1940. De origem humilde, foi alfabetizada em casa e começou a escrever poemas aos 

sete anos de idade. Em 1955, cursa a Escola Normal de São João da Boa Vista, e no ano 

seguinte publica seus versos no jornal “O Município” daquela cidade. Em 1967, muda-

se para São Paulo (SP), onde ingressa no curso de Filosofia da Universidade de São 

Paulo – USP, formando-se em 1972. Trabalha como professora primária e bibliotecária 

em várias escolas da rede de ensino de São Paulo.  

Em 1969, publica seu primeiro livro: Transposição, com ajuda do seu conterrâneo 

professor Davi Arrigucci Junior. Em 1973, lança Helianto 1973, seguido por Alba, em 

1983, Rosácea, em 1986, Trevo, em 1988, que consiste numa coletânea de sua obra de 

1969 a 1988 e Teia, em 1996. 

Embora tenha sido reconhecida pela crítica literária como uma das grandes vozes 

da poesia contemporânea, sendo agraciada com o Prêmio Jabuti, em 1983. Fontela ficou 

conhecida pelo seu temperamento difícil e comportamento atípico. Viveu seus últimos 

anos na miséria e morreu em 1999, na Fundação Sanatório São Paulo, em decorrência 

de uma pneumonia.  

Sua obra é marcada por um tom de amargura lírica e seca. Sua poesia é 

descamada, sem enfeites, concisa, de uma dureza óssea e de cunho filosófico. Para o 

professor Alcides Cardoso dos Santos (2015) sua poesia traz a preocupação com o “estar aqui”, 

com a autodescoberta e descoberta de tudo, numa atitude de inquirição sobre o real. Em outras 

palavras, o olhar da poeta sobre o real não busca somente a desautomatização do estar no 

mundo, mas vê as coisas como acontecimentos nos quais o ser e a existência se aproximam em 

raros momentos de apreensão poética. 

II 

Alba, terceira obra de Orides Fontela, foi agraciada com o prêmio Jabuti em 1983. 

Contêm quarenta e sete poesias, em formas livres, linguagem enxuta e concisa, 

marcados por versos, na maior parte, curtos. Alcides Villaça (1992), no artigo Símbolo e 

acontecimento na poesia de Orides Fontela, afirma que os poemas de Alba consolidam 

a atividade de uma poeta para quem a poesia é uma tarefa do espírito e para o espírito. 

O professor ressalta, ainda, que grau de depuração da consciência poética que a 

escritora atinge nesse livro é o limiar de uma êxtase, por força de sucessivas e 
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progressivas representações, sejam elas do Absoluto, do silêncio, do esquecimento ou 

da purificação.  

O primeiro poema de Alba, ao que nos propomos analisar, leva o nome obra. A 

palavra, segundo o dicionário Houaiss (2004), é a primeira claridade da manhã; 

sinônimo de alva e de aurora. Pode significar também um gênero de poesia medieval 

cujo tema é a despedida de dois amantes ao romper da aurora. 

 

I  

Entra furtivamente  

a luz 

surpreendendo o sonho inda imerso  

                                         na carne. 

 

II 

Abrir os olhos. 

Abri-los 

como da primeira vez 

– e a primeira vez 

  é sempre. 

 

III 

Toque 

de um raio breve 

e a violência das imagens  

no tempo. 

 

IV 

Branco 

sinal oferto 

e a resposta do sangue: 

AGORA! 

  

Contudo, o poema de Orides Fontela parece aproximar-se mais do amanhecer do 

que do tema da lírica trovadoresca. Dividido em quatro versos, separados pelos 

algarismos romanos (I, II, III, IV), o poema não possui rimas nem métricas regulares. A 

separação das estrofes em algarismos romanos sugere não apenas a ordem de leitura do 

texto mas, também, a sequência das ações do eu-lírico. A cena, num primeiro momento, 

assemelha-se ao despertar de um sonho, no qual a luz do sol aos poucos vai surgindo e 

tornando-se cada vez mais forte, proporcionando o despertar do eu poético.  

No entanto, uma leitura mais atenta nos faz refletir sobre esse despertar. Na 

primeira estrofe a luz que entra disfarçadamente e que surpreende o sonho ainda absorto 

na carne, nos leva ademais ao lampejo súbito da mente (luz), ou em outras palavras a 
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uma inspiração, a um estalo, que ataca, espanta, vislumbra (surpreende) um 

pensamento, um ideal, um devaneio (sonho) que ainda não transformou-se, não 

aprimorou-se, não tornou-se arte, pois está imerso na carne.  

Na segunda estrofe o eu-lírico enfatiza o ato de abrir os olhos, expressão que no 

senso comum significa deixar de enganar-se, ou ver determinada pessoa ou situação de 

um modo diferente. Esse observar por outro viés, o eu poético sublinha que deve ser 

feito sempre como da primeira vez.  

Na terceira estrofe a luz que surge no início do poema parece figurar-se num 

relâmpago (raio breve), que num movimento suave (toque) proporciona a visão da 

violência das imagens no tempo. Sabemos que o relâmpago é um clarão rápido 

provocado por descarga elétrica entre as nuvens que se passa rapidamente, 

proporcionando uma imagem assustadora e violenta no breve instante que ocorre. 

Contudo, Fontela (1983) constrói esse quadro de maneira antitética, pois o raio surge 

com um toque, o que nos dá a sensação de leveza, suavidade, provocando, assim, uma 

tensão.  

A quarta e última estrofe é a estrofe composta pelo menos número de palavras e 

também, pela maior carga de significado. A cor branca significa paz, pureza e limpeza. 

É também chamada de "cor da luz" porque reflete todas as cores do espectro e também 

todos os raios luminosos, proporcionando uma clareza total. Seria, então, essa imagem 

que reflete a luz que entra furtivamente nos primeiros versos do poema? Mais que paz 

ou pureza a cor branca pode significar libertação do lado espiritual e pode, ademais, 

representar o papel em branco. 

Nesse sentido, podemos inferir que a última estrofe parece sugerir a imagem de 

uma folha em branco que se oferta para a escrita; o que nos conduz a uma comparação 

com o fazer poético. Assim, a luz que entra furtivamente no primeiro verso pode 

representar a inspiração, a ideia, a construção, o parto do poema ainda imerso na carne.  

Octávio Paz (1982), em O arco e a lira, afirma que a poesia parte de uma situação 

humana original, e essa consciência de sermos, de estarmos no mundo é feita por uma 

via, a qual o poeta chega à margem da linguagem. “E essa margem se chama silêncio, 

página em branco. Um silêncio que é como um lago, uma superfície lisa e compacta. 

Dentro submersas, as palavras aguardam” (PAZ, 1982, p. 179). Parece-nos, que esse 
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branco, esse sinal oferto na poesia de Orides é a via que Paz (1982) chama de margem, 

margem de um lago na qual “as palavras submersas aguardam” (PAZ, 1982, p. 179), e 

que o poeta precisa descer ao fundo, calar, esperar até que a “palavra poética brote 

depois de eras de seca” (PAZ, 1982, p. 179). Esse brotar é, para o crítico, o próprio ato 

poético, que constitui não apenas uma interpretação, mas uma revelação da nossa 

condição.  

Destaque-se que concepção do fazer poético em Alba é tratado com urgência, pois 

vem acompanhado do advérbio de tempo “agora”, grafado no último verso em letras 

maiúsculas. Diferentemente desse caráter de emergência, “Composição” enfatiza o 

árduo e longo trabalho do escritor. 

 
Compor os pomos 

                   – exatamente –  

                                           até 

que os signos   

                       – deiscentes –  

                                                transfigurem-se 

 

Compor os pomos 

                             até 

a anárquica primavera. 

 

Compor          transpor 

                até  

a rosa única 

– múltiplo 

   espanto.  
 

A poesia é composta por três estrofes. Os versos são livres, sem rimas e métricas 

regulares. Além disso, a organização visual do poema aproxima-se do estilo cubista. 

Essa vanguarda artística que surgiu primeiramente na pintura, no início o século XX, 

com o espanhol Pablo Picasso, cuja representação da realidade de forma não linear, foi 

transportada para a literatura através de uma preocupação com a disposição gráfica do 

poema, de maneira a fazer com que o espaço branco da folha passe a fazer parte da 

obra, sugerindo muitas vezes imagens sobrepostas e/ou multifacetadas, marcadas, 

também, pela economia de palavras e o predomínio dos substantivos. 

 Composição caracteriza-se pela economia de palavras e principalmente de 

verbos, são três ao longo do texto (compor, transfigurar-se e transpor), sendo que o 
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verbo compor repete-se duas vezes. A estrutura visual do poema, se observada na 

posição horizontal, assemelha-se ao formato de um pomo
2
, uma maçã, por exemplo, 

conforme sugere o verso que inicia e se repete no poema “compor os pomos”. 

Quanto ao conteúdo do poema, o título “Composição”, significa a organização das 

partes de um todo, disposição, arrumação. Pode significar também uma criação artística; 

e, embora, o termo seja mais usual na música, podemos também atribuí-lo a literatura, 

sugerindo ao poema um caráter metapoético. Nessa verve, desvelaremos as metáforas 

desse poema na busca dessa peculiaridade.  

Na primeira estrofe destacamos a palavra pomo, cujo significado morfológico diz 

respeito ao pseudofruto formado pelo ovário envolvido pelo receptáculo floral, carnoso 

e muito desenvolvido, e que é a porção comestível de frutos como a maçã e a pêra. Em 

outras palavras, além do fruto é a parte da planta onde também fica a semente. Assim, 

os pomos no poema devem ser compostos até que aquilo que os representa (signos) 

transfigurem-se em frutos maduros que se abrem liberando as sementes (deiscentes). 

Na segunda estrofe, a palavra primavera nos leva a mais de uma interpretação. 

Além da estação do ano, pode significar, também, a primeira fase da vida, a infância ou 

a juventude. É acompanhada pelo adjetivo anárquico, que de acordo com o dicionário 

Houaiss (2004) é o que está confuso, sem ordem, desorganizado, caótico. Criando ao 

verso uma tensão, pois ele é semanticamente contrário à ordem que rege a primavera 

sob os auspícios da natureza.  

Até então, a composição exalava uma atmosfera de organização, de método e até 

mesmo disciplina, que denotaria o processo natural da formação e maturação do fruto e, 

por associação sugestiva, o processo de trabalho do poeta que culminaria na realização 

do poema como obra acabada, lapidada. Porém, a expectativa do leitor de um processo 

calmo e organizado de maturação do fruto/composição do poema é traída pela 

primavera que traz, na profusão de vida e cores que a caracteriza, também a anarquia.  

Dessa forma, a anárquica primavera se torna o ponto de mudança na expectativa 

do leitor de um resultado esperado no qual o pomo/signo foi transfigurado e resultou no 

fruto/poema que encarnaria a beleza poética. Diferentemente, a anarquia se apresenta 

como resultado da deiscência e produz o resultado inesperado da última estrofe, na qual 

                                                           
2
 Segundo o Houaiss (2004), tipo de fruto formado por parte carnosa muito desenvolvida, que é a parte 

comestível.  
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a composição, em sua forma infinitiva, aparece justaposta à transposição, também na 

sua forma infinitiva, “Compor transpor”.  

Na última estrofe, não há mais a figura do pomo, mas da rosa única. Parece-nos 

que houve uma transformação: o que era semente tornou-se a planta. Enfatizando o 

caráter de transfiguração da composição artística. Composição esta que é intensificada 

nas três estrofes pela conjunção até, indicando o árduo processo de criação da 

obra/poema. Obra (rosa única) esta que causa um múltiplo espanto, dada sua potência 

de significação/transformação. 

Essa transformação é redirecionada para um dos símbolos mais importantes do 

mundo ocidental: a rosa. Geralmente, associada ao amor, ela pode estar também ligada, 

nas tradições esotéricas, ao segredo e ao silêncio. Nesse sentido, a rosa mística, que 

guarda o silêncio e o mistério, é invocada como a figura da trans-posição que o poema 

realiza, isto é, o ponto de chegada do poema não é a forma acabada, o belo ou o 

fruto/poema e sim o espanto, e, que além de ser espanto, não é único. Sendo mistério, a 

rosa única do poema nos parece ser o ponto de chegada da palavra poética, o silêncio, 

outra face do signo poético, seu re-verso, sua outra face jamais visível ou pronunciável, 

silêncio como abertura deiscente do poema ao ser que, sem a palavra poética, “nem 

simplesmente existe”. Dessa forma, pomo e rosa em Composição são metáforas 

respectivamente de palavra e poesia; que no poema discorre sobre o processo do fazer 

poético. 

Assim como o pomo e a rosa surgem em Composição como elementos/signos que 

revelam a o ato poético, outras metáforas emergem em Alba a fim de evidenciar ou 

ocultar a metapoesia. Nessa última perspectiva, temos Bodas de Caná, que numa 

primeira leitura parece tratar-se apenas da temática religiosa.  

  

I 

Da pura água 

criar o vinho 

do puro tempo extrair 

o verbo.  

 

II 

Milagre (anti- 

milagre) 

era tornar em água 
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o vinho 

vivo.  

 

III 

A água embriaga 

mas para além do humano: no amor 

simples.  

 

IV 

Para os anjos a 

água. Para nós 

o vinho encarnado  

sempre. 

 

Bodas de Caná faz referência ao episódio bíblico narrado no Evangelho de João 

(João 2:1-11), no qual Cristo realiza seu primeiro milagre: o da transformação da água 

em vinho. Nessa perícopa, Jesus e seus discípulos são convidados para um casamento 

em Caná, na Galileia, quando no decorrer da festa, acaba-se o vinho e Jesus, a pedido de 

sua mãe, Maria, realiza o milagre.  

O poema, embora não possua rimas, é marcado por assonâncias nos vocábulos: 

água – embriaga; vinho – vivo; simples – sempre, produzindo certa musicalidade no 

texto. Sem métrica regular a poesia está dividida em quatro estrofes marcados pelos 

algarismos romanos I, II, III e IV.  

A primeira estrofe retoma duas passagens bíblicas. A perícopa sobre as Bodas de 

Caná, sobre a transformação da água em vinho, já mencionada anteriormente nos dois 

primeiros versos. E, ao Evangelho de João, nos dois últimos versos que diz: “No 

princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus [...] E o Verbo se 

fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, 

cheio de graça e de verdade” (João: 1: 1-14). Nesse episódio é narrado a Criação de 

Deus: a terra, o homem, os animais, a natureza.  

O verbo no Evangelho de João é Deus, é divino. E é comparado na poesia de 

Orides Fontela como uma criação divina. Assim, temos na primeira estrofe dois 

acontecimentos extraordinários. A transformação da água em vinho e a transformação 

do puro tempo em verbo. Processo feito pelo poeta e que desdobra-se, ao mesmo tempo, 

como um meta-poema e uma metáfora do processo admirável de criação artística. 

Inserindo, ademais, a obra da artista dentro da tradição na medida em que retoma o 

cristianismo. Embora, não se trate de um poema religioso.  
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Tal processo nos remete novamente aos estudos Octávio Paz (1982) sobre a 

poesia. Para o ensaísta e poeta mexicano a criação poética, assim como a religião, são 

revelações, que tendem a realizar de uma vez para sempre a possibilidade de ser que 

somos e que constitui a nossa própria maneira de ser. São, portanto, processos de 

transcendências, de retorno a origem. Origem essa, que é sugerida no poema, ao mesmo 

tempo, como religião e criação artística (metapoema). 

Na segunda estrofe o eu lírico questiona ciência e religião, pois propõe outro 

milagre, ou anti-milagre grafado entre parênteses que é a transformação do vinho em 

água. Processo químico possível para a Ciência, mas que poderia ser interpretado como 

um “não milagre”, algo não divino, pela religião. E construindo essa proposição inversa 

ao episódio bíblico, a escritora nos leva a questionamentos filosóficos, construindo uma 

poesia metafísica.  

As terceiras e quartas estrofes continuam a produzir no leitor indagações 

filosóficas e jogando, também, com diferentes campos semânticos como “a água 

embriaga”. Já, na última estrofe o eu lírico complementa a ideia da terceira, ao afirmar 

que a água é para os anjos, reforçando seu sentido de pureza. Em seguida, atribui aos 

homens “o vinho encarnado / sempre”. O verbo encanar é polissêmico, significando “dá 

cor a” quanto “penetrar o espírito em corpo. O segundo sentido nos parece mais 

pertinente no texto, afinal, o homem é carne. Nesse viés, há uma quebra da visão 

transcendental, e uma afirmação da ideia metafísica. 

Destaque-se, que o poema é marcado por ideias e palavras antitéticas: água X 

vinho; homem X Deus; milagre X anti-milagre; religião X ciência. Característica que se 

aproxima da arte / literatura barroca, imagens de contrários, ora em conflito, ora em 

fusão. Contudo, difere-se dessa pela simplicidade e despojamento da linguagem. 

Reforçada pelo último verso de cada estrofe que forma a frase “O verbo vivo simples 

sempre”.     

Frase, que nos leva a perceber uma constante preocupação com o fazer poético, o 

qual parece perpassar por toda a obra da autora.  Em alguns poemas com mais ênfase, 

como em Composição, em outros de modo quase enigmático, como se deixasse pistas 

para o leitor, como ocorre em Bodas de Caná, Alba, ou mesmo em Letes, a poesia que 

fecha o livro, conforme iremos analisar agora.  
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Ó rio 

subterrâneo ao ritmo 

do sangue 

 

ó água 

frígida clara 

que elimina toda a sede 

 

ó água abissal 

sem gosto 

nem vestígio algum de tempo 

 

ó fonte 

sem mais música audível: água 

                                           densa 

que nos limpa de todas 

as palavras. 
     

O poema é composto de quatro estrofes, também sem métrica e rimas regulares. O 

título Letes faz referencia ao rio Lete da mitologia grega, que é um dos rios do inferno 

de Hades, no qual os mortos se banhavam e esqueciam sua existência anterior. O curso 

de água também aparece na Comédia de Dante, localizado no purgatório, onde as almas 

penitentes se banham e se purificam para que possam ter acesso ao Paraíso. Assim, o 

flúmen pode ser interpretado tanto como “rio do esquecimento” quanto como um lugar 

de passagem, um degrau para se atingir uma conquista.  

Como no Lete da mitologia, o rio de Orides Fontela também sugere um “lugar” de 

passagem e de transformação. Lugar, aqui entre aspas, pois não se trata de um lugar 

físico e real, mas um lugar abstrato, num plano utópico. O Letes apresentado na 

primeira estrofe do poema não é subterrâneo ao chão como na Divina Comédia; mas 

segundo Houaiss (2004) “que existe secretamente” ao “movimento regular e periódico 

no curso” (ritmo) do “viver, da existência” (sangue). 

Em seguida é apresentada uma série de características a esse rio. No segundo 

parágrafo sua água é limpa e fresca e mata toda a sede, tendo um aspecto positivo. Já no 

terceiro parágrafo, o afluente é retratado com carga negativa, pois sugere a ideia de 

abismo, de mistério, de profundidade (abissal). E ao mesmo tempo em que exibe a 

propriedade natural da água (sem gosto), resgata, também, sua vertente filosófica; pois a 

água sem “vestígio algum de tempo”, não tem memória, e se não há memória ela volta 
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sempre ao princípio; ou seja, sempre se transforma. Seria, então, esse o aspecto abissal 

da água? A de sugerir um salto na profundidade dos questionamentos humanos?  

Na quarta estrofe, a fonte perde uma de suas propriedades: a de ter som que 

assemelha-se a música; e ganha outra incomum: a de ser densa. Ou seja, que é grossa, 

profunda, escura, pesada. Intensificando as tensões no poema, pois, ao mesmo tempo 

em que o rio carrega aspectos positivos: claro, fresco, que mata a sede; também, traz 

aspectos negativos: denso, abissal, sem som. Contudo, é esse curso d’água antitético 

responsável por remover todo conteúdo (limpar) de palavras do eu lírico. Levando-nos, 

novamente, a uma interpretação metapoética. Pois o Letes do eu poético, sugere um 

lugar de conflitos profundos que conduz a uma transformação em palavras, ou seja, 

poesia.  

Octavio Paz (1982), em O Arco e Lira, assevera que “A experiência poética é o 

abrir das fontes do ser.” (1982, p. 189), ser esse que parece-nos abrir-se e transformar-se 

em poesia (palavras) em  Letes. O crítico afirma que o sentido último de todo fazer 

poético é transcender a nossa condição de vida e morte, pois revela a nossa condição 

original, que é a revelação de nós mesmos, criando o poeta, o ser. “A poesia nos abre a 

possibilidade de ser que todo nascer contém; recria o homem e o faz assumir sua 

verdadeira condição, que não é separação vida ou morte, mas uma tonalidade: vida e 

morte num só instante de incandescência” (PAZ, 1982, p. 190). Ser que é criado em 

breves instantes em Alba, Composição, Bodas de Caná e Letes, conforme vimos acima. 

 

Considerações Finais 

Das primeiras leituras as e árduas últimas análises podemos perceber uma poeta 

madura, cuja poesia perpassa por várias temáticas, das mais simples as mais complexas, 

das coisas aparentes banais ao resgate da tradição literária, filosófica e religiosa. Uma 

poesia que trata do silêncio, do ser, da memória, da página em branco, da vida. E que 

por traz da simplicidade e economia de vocabulário, sem muitos rebuscamentos 

poéticos, nos conduz a uma reflexão sobre a poesia e o fazer poético. 
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Resumo: Neste artigo pretendemos observar o uso que Georges Didi-Huberman faz da noção 

benjaminiana de imagem dialética para constituir um projeto de abordagem da imagem no 

contexto de um pensamento estético contemporâneo. As considerações serão feitas a partir de 

três livros deste autor Diante da Imagem (1990); O que vemos, o que nos olha (1992) e Diante 

do Tempo (2000).  

Palavras-chave: imagem dialética; virtual; ‘mal-estar do método’ 

 

           Em Diante da Imagem (1990), Georges Didi-Huberman relata uma experiência 

que teve no convento San Marco, em Florença. Ao entrar na cela onde supostamente Fra 

Angelico pintou a cena da “Anunciação” (c. 1440-41), uma luz vinda da janela de 

frente, situada na mesma parede em que o afresco foi pintado, ofuscou com um 

“branco” seu primeiro olhar. Esse jorro de partículas de cal, essa contraluz na visão da 

imagem, o fizeram se dar conta de aspectos da historicidade daquela obra que 

perturbavam, a seu ver, os saberes já constituídos sobre ela. Essa experiência visual o 

leva a problematizar os procedimentos de abordagem de uma historiografia da arte que 

precisa lidar com a materialidade de uma dimensão virtual da imagem. Em outros 

termos, com o desafio metodológico de produzir uma ‘legibilidade’ da imagem, uma 

escrita historiográfica, que sustente essa dimensão virtual. Neste livro, Didi-Huberman 

já considera esta virtualidade associada à noção de apresentação, no sentido 

benjaminiano de Darstellung. Por isso, ainda que, em Diante da Imagem, a noção 

benjaminiana de imagem dialética não compareça diretamente, esta já se insinua na 

própria concepção de apresentação desenvolvida neste livro. 

 

           É no livro O que vemos, o que nos olha (1992) que a noção de imagem dialética 

comparecerá efetivamente como uma possibilidade para operar procedimentos de 
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abordagem da imagem no contexto de uma produção crítica e historiográfica. Didi-

Huberman considera a noção de imagem dialética como uma “uma homenagem 

epistemológica” que Walter Benjamin fez ao surrealismo, a Proust, e a pensadores 

como, por exemplo, Bergson, Freud, Marx. É, nesse sentido, que Didi-Huberman chama 

a atenção para o uso de uma noção de imagem que se apresenta como um 

empreendimento epistemológico benjaminiano para abordar os saberes e os “não-

saberes” das imagens. É esse também o gesto de Didi-Huberman no contexto 

contemporâneo, fazer “homenagens epistemológicas” em seus procedimentos de 

abordagem das imagens da arte. Como, por exemplo, ao se utilizar da metapsicologia de 

Freud, para pensar e operar um inconsciente histórico; ao trazer à cena as reflexões de 

pensadores da arte da primeira metade século 20 como Aby Warburg, com sua 

iconologia do intervalo e antropologia das imagens; Carl Einstein e seus procedimentos 

de “oscilação visual” e de imagem como “intervalo alucinatório” e Walter Benjamin,  

especialmente através de noções como as de imagem dialética, origem e aura. No 

entanto, neste artigo, trataremos apenas de alguns aspectos da noção benjaminiana de 

imagem dialética, ainda que as noções de aura e origem estejam à ela fortemente 

conjugadas. Essas configurações epistemológicas operam para Didi-Huberman como 

uma investigação que visa experimentar formas de abordagem da imagem que 

respondam àquilo que ele designa como “um mal-estar do método”. 

 

           A noção de imagem dialética aparece desenvolvida como uma formulação no 

livro Passagens, na seção intitulada “Teoria do Conhecimento, Teoria do Progresso” 

(BENJAMIN, 2006, p. 504). Portanto, já situada em sua dimensão epistemológica. 

Ainda que esta noção apareça em outras obras, nesta seção Benjamin a elabora em uma 

escrita imagética concisa porém plena de diferentes camadas de sentido. Nesta 

formulação, Benjamin define imagem (ou esta concepção de imagem) de duas formas, 

ele diz diretamente ‘imagem é’ (Bild is): “imagem é dialética na imobilidade” (2006, 

p.504) e, mais adiante, novamente define, “imagem é aquilo em que o ocorrido encontra 

o agora num lampejo formando uma constelação” (2006, p.504). Essas duas 

proposições, por si só, demandariam um longo desdobramento, mas, de imediato, elas 
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podem sinalizar duas dimensões da imagem: uma dimensão crítica e outra poética ou 

temporal. Em umas das teses Sobre o conceito de história, Benjamin retoma essa 

dualidade crítico-poética de uma imagem em termos semelhantes quando ele diz que “o 

pensamento para, bruscamente, numa constelação saturada de tensões” (2012, p.251). Já 

que para Benjamin, a imagem em seu movimento dialético – nisso que ele nomeia uma 

‘dialética da suspensão’ – se produz como cesura de um pensamento que implica o 

próprio pensar. Na formulação citada, Benjamin conclui: “Somente as imagens 

dialéticas são imagens autênticas, e o lugar onde as encontramos é a linguagem” (2006, 

p. 504). Neste sentido, a autenticidade da imagem estaria ligada a um trabalho no 

pensamento, mais precisamente a um desmonte do pensamento, ou seja, a uma 

reconfiguração do pensamento via imagem. Assim, o pensamento, ao se imobilizar 

formando uma nova constelação, já encenaria nesse movimento de montagem-

desmontagem o traçado de uma nova possibilidade de abordagem da imagem.  

 

           Já no que toca a dimensão temporal, por se tratar de uma categoria histórica, uma 

imagem dialética se inscreve no tempo, nos encontros fortuitos do “outrora” e do 

“agora”, ou seja, nos tempos da memória e da história em que passado e presente podem 

se penetrar criticamente, e aqui temos novamente a imagem da constelação com seu 

traçado não-linear de um tempo heterogêneo. E, como é sabido, quando falamos em 

memória, nesta concepção de imagem, estamos falando em termos de memória 

involuntária, de um esquecimento do outrora reivindicado no agora, ou seja, de um 

elemento de não-saber que surge como imagem (aparição) e que pode reconfigurar um 

pensamento.  

 

           É no bojo dessas reflexões benjaminianas sobre um projeto historiográfico capaz 

de incluir em sua construção as dimensões virtuais do inconsciente histórico, de um 

saber não-consciente do outrora, da imagem em suas temporalidades múltiplas, que 

Didi-Huberman também, por sua vez, vai problematizar essa questões no âmbito de 

uma projeto de historiografia da arte. Benjamin, ao dizer nas teses Sobre o conceito de 

história que “o passado só se deixa capturar como imagem que relampeja 
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irreversivelmente no momento de sua conhecibilidade” (2012, p.243) nos dá o instante 

em que uma imagem nos olha. É nesse momento crítico e poético que Didi-Huberman 

buscará as vias heurísticas de um saber constituído a partir das imagens. Movimento 

duplo de uma imagem que ao nos olhar acaba por criticar e por em questão as próprias 

condições deste olhar. Em uma engrenagem sempre a modificar e transformar os 

regimes de visibilidade históricos em que estamos inseridos. 

 

           De um modo geral, uma das questões que permeiam esses três livros diz respeito 

ao modo como a história da arte constrói seus discursos de saber a partir de seu objeto 

principal: as imagens. Assim, Didi-Huberman faz uma análise crítica dos principais 

fundamentos de historiografias produzidas desde Giorgio Vasari, no século 16. Nesse 

panorama crítico, uma das questões que se impõem diz respeito aos limites de uma certa 

concepção de legibilidade na construção desses discursos sobre a imagem.  

 

           Em O que vemos, o que nos olha, Didi-Huberman indaga: “Como encontrar, 

como produzir com palavras a conflagração que, na imagem, nos olha? (2010, p. 184). 

Ele desejaria assim, talvez, produzir uma escrita, um saber, capaz de reverberar uma 

experiência visual. É justamente essa expressão que ele utiliza para descrever, por 

exemplo, o trabalho dialético que as imagens do afresco de Fra Angelico e dos cubos de 

Tony Smith produziram sobre ele. Esses objetos artísticos, ao produzirem esse efeito 

visual e crítico, se impuseram a ele como imagens dialéticas, objetos originários, no 

sentido benjaminiano de origem. Paradoxo de uma visualidade que precisa forçar um 

trabalho na língua, ou ainda, nas palavras de Benjamin “escrever este olhar, não para 

transcrevê-lo, mas para constituí-lo” (apud Didi-Huberman, 2010, p.172).  

 

           Nos termos de uma imagem dialética, Benjamin diz que um não-saber que 

mobiliza o pensamento tem a estrutura de um “despertar no momento da sua 

conhecibilidade”. Um não-saber do passado que nos chega como imagem, pois, como 

diz Benjamin é “uma imagem que o despertar libera inicialmente” (2015, p.125). Uma 

imagem do outrora cuja legibilidade se faz possível em determinado tempo histórico. É 
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e essa palavra – legibilidade (Lesbarkeit) - que Benjamin usa para marcar um momento 

histórico em que uma imagem pode ser legível. No caso das imagens da arte, a 

legibilidade de um não-saber do outrora que emerge no presente reminiscente do 

historiador. Assim, Didi-Huberman, retoma um sentido de legível bem diverso de 

outros projetos historiográficos, como, por exemplo, da iconologia de Erwin Panofsky, 

calcada em uma concepção de leitura das imagens. Como se as imagens se oferecessem 

ao registro de um logos ordenador de seus esquemas. Mas, por outro lado, essa 

dimensão do legível é também constitutiva de uma imagem. É nesse sentido, que esta 

noção benjaminiana de legibilidade pode oferecer a Didi-Huberman o risco de uma 

discursividade sobre as imagens. Em O que vemos, o que nos olha, Didi-Huberman 

nomeia em termos de uma “fábula filosófica” a sua escrita da experiência visual que as 

imagens dialéticas da arte minimalista puseram em ação.  

 

           Já em Diante do Tempo, ele se alinha novamente às reflexões de Benjamin e, 

também, às de Carl Einstein e Aby Warburg, para investigar mais profundamente a 

questão do tempo e do anacronismo na imagem. E, mais uma vez, diante das 

dificuldades epistemológicas inerentes a este projeto, chega a formular um 

procedimento de abordagem das imagens que fosse capaz de conjugar “momentos de 

proximidades empáticas, intempestivas e inverificáveis com os momentos de recursos 

críticos, escrupulosos e verificadores.” (2000, p. 28). 

 

           Em O que vemos, o que nos olha, parece ser esse o procedimento que Didi-

Huberman explora na abordagem dos cubos negros de Tony Smith. Ele os observa em 

sua forma elementar, naquilo que busca o projeto minimalista, e, também, os lança 

como dados para configurar, fazer delirar, outras imagens desse cubo – as imagens 

involuntárias que nele se reúnem, como na noção benjaminiana de aura. Ele se 

pergunta: “o que é um cubo?” e , em seguida, responde: “Um objeto quase mágico com 

efeito. Um objeto a fornecer imagens, da maneira mais inesperada e mais rigorosa que 

existe.” (2010, p.88).  
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           Mas não é nosso objetivo analisar a abordagem que Didi-Huberman faz desses 

objetos concretos a partir desse “método” que buscaria conjugar “momentos 

verificadores|” e “momentos intempestivos”. Nem tampouco a contribuição destas 

abordagens específicas para as pesquisas no campo da história da arte. Mas sim destacar 

o caráter operatório que a noção de imagem dialética lhe oferece na configuração de seu 

projeto historiográfico. Uma concepção de imagem que conjuga em sua própria 

estrutura a elaboração de um procedimento crítico e poético para abordagem das 

imagens da arte. Para Didi-Huberman, esta concepção benjaminiana de imagem deu a 

ele “o princípio heurístico de uma nova maneira de escrever a história.” (2010, p.177). 

 

           O que, de certa maneira, tentei, até agora, destacar foi o projeto de uma escrita, 

no caso uma escrita historiográfica, que busca produzir um saber que se conjuga a um 

não-saber.  Benjamin queria fazer isso com as imagens dialéticas. Passagens foi o seu 

projeto. No mestrado, trabalhei com a noção de imagem dialética, e no processo da 

pesquisa percebi o conceito atuando em mim como uma espécie de koan1. Na ocasião, 

me indaguei se a noção benjaminiana de iluminação profana não poderia se conectar a 

essa ação do conceito como um koan a estimular a minha pesquisa. Talvez se deva a 

isso meu desejo de refletir sobre um projeto crítico que busca procedimentos poéticos 

para lidar com a questão da imagem. Se fala muito dos procedimentos de Benjamin nos 

termos de um método filosófico-artístico. Mas achei que poderia finalizar falando de um 

aprendizado benjaminiano que, para mim, se deu como uma espécie de método zen. 

Benjamin buscava, nos domínios do conhecimento por lampejos, salvar os fenômenos 

nas ideias. Assim, eu o imagino agora como um mestre arqueiro zen, tensionando o arco 

que nos possibilitaria, e aqui cito Benjamin “compreender juntos Breton e Le Corbusier 

– o que significaria estender o espírito da França atual como um arco, com o qual o 

conhecimento atinge o instante bem no coração” (2006, p.505). Esta é uma citação dos 

livro Passagens. Mas escuto também Benjamin, o arqueiro zen, me dizendo: “método é 
                                                
1 Em termos gerais, o koan é uma prática do Zen-budismo. Trata-se de uma frase, um questionamento ou 
um diálogo proposto pelo mestre para os discípulos. Sendo uma espécie de enigma, um koan exige do 
discípulo uma reflexão meditativa de um conteúdo que não pode ser compreendido unicamente no âmbito 
da razão. O “despertar” do discípulo no entendimento de um koan se afigura assim como uma iluminação. 
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desvio”, “origem é alvo”, “verdade é tensão sem intenção”. E finalizo, com aquilo que 

deveria ser a epígrafe deste trabalho, uma epígrafe que nos rouba a convicção, como 

dizia Benjamin. É uma fala do mestre arqueiro em “A arte cavalheiresca do arqueiro 

zen”: “O senhor está enganado se pensa que pode tirar algum proveito da compreensão 

de tão obscuras conexões, inalcançáveis para o intelecto.” (HERRIGEL, 1975, p. 69) 
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STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ – A FORMA PURA E O ÊXTASE MÍS-

TICO PELA ARTE 

Andrea Carla de Miranda Pita(IFG-Câmpus Jataí)1 

 
Resumo:  

Neste artigo será abordado um pouco da vida de Stanislaw Ignacy Witkiewicz- o Witkacy (1885-

1939) e também da sua “teoria da Forma Pura”. O multi-artista polonês foi pintor, fotógrafo, 

dramaturgo, romancista, performer, escritor de teoria filosófica e também de uma teoria estética 

– a teoria da Forma Pura. Entre uma espécie de formalismo e expressionismo, a Forma Pura será 

o ideal buscado em suas obras e como achava que deveria ser a arte, último reduto da possibilidade 

de experienciar o “mistério da Existência” à sua época e no futuro. É possível dizer que na teoria 

da Forma Pura moram germes do que viria a ser uma parte importante da performance-arte e do 

teatro contemporâneo. 

Palavras-chave: Forma Pura; Êxtase místico; Arte. 

 

Stanislaw Ignacy Witkiewicz, o Witkacy (1885-1939)2 foi um multi-artista polonês. 

Pintor, fotógrafo, escritor de romances, de peças e de teoria estética3 – a teoria da Forma 

Pura4. Pode-se dizer que também é um precursor da performance arte. Diferentes comen-

taristas encontrados5 falam da obsessão de Witkacy pela própria identidade, que ele pa-

rece querer não esgotar ao longo de sua vida-criação em moto-contínuo, podendo esta ser 

denominada como uma grande performance, na qual Witkacy parece se espelhar em cada 

uma de suas obras, poéticas ou teóricas.  

Tantas habilidades talvez possam ser um pouco explicadas devido à infância sem 

escola formal. Os professores de Witkacy eram professores universitários e artistas ami-

                                                           
1 Professora de artes cênicas no Instituto Federal de Goiás(Câmpus Jataí). Doutoranda no Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Performances Culturais. Mestre em Cultura Visual pela Faculdade de Artes 

Visuais da UFG. Graduada em Artes Cênicas pela UNICAMP. Email: decaaranda@gmail.com 
2 Nome dado por ele mesmo a princípio para se diferenciar da figura pública do pai Stanislaw Wikiewicz.  
3 Kasperski(2014, p.192) tenta mostrar o quanto Witkacy produziu: em 1919, o paper New Forms in Pain-

ting apareceu; depois mais livros intitulados como Theater and Esthetic Sketches vieram; por volta de 1927, 

Witkacy já havia escrito mais de 30 dramas e peças, sendo que nem todas sobreviveram até hoje; ele criou 

dez peças apenas no ano de 1920. Durante esta década também escreveu 3 romances – Farewell to Autumn, 

Insatiability, e The only exit, e um trabalho filosófico, Concepts and Statements implied by the idea of 

Existence; muitos outros textos críticos, jornalísticos e filosóficos, sem mencionar desenhos e pinturas que 

complementam sua obra. 
4 O termo vem sempre com letras iniciais maiúsculas quando escrito por Witkacy, provavelmente dada a 

importância que Witkacy lhe imputava. Também outras expressões como “Mistério da Existência” apare-

cem do mesmo modo. 
5 Como por exemplo a autora Sara Boxer, citada na referência bibliográfica do presente artigo.  
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gos do pai, o artista, arquiteto e crítico de arte Stanislaw Witkiewicz, que não queria dei-

xar o filho sob sistemas educacionais nos quais desacreditava. Witkacy chega a frequentar 

mais tarde, a contragosto do pai, uma escola de arte. Em relação à arte em específico, o 

pai era reticente em relação às vanguardas modernistas. É o pai quem lhe dá uma máquina 

fotográfica, propiciando ao filho a realização de experimentos com o equipamento que 

viriam a se tornar também parte de sua obra artística. 

O momento histórico experienciado por Witkacy é o das atrocidades da 1ª Guerra 

Mundial, do acontecimento da Revolução Russa, do nascimento de ditaduras modernas, 

da exploração das colônias, do avanço do Fascismo, de uma perigosa crise econômica, de 

uma crescente intolerância étnica e xenofobia. Todo esse contexto acaba refletindo em 

uma visão de mundo um tanto catastrófica. Diferentemente dos futuristas, Witkacy não 

se entusiasmava pelo progresso.  

De fato, acreditava que a humanidade estaria caminhando para a mecanização e 

para sistemas totalitários que esmagariam qualquer possibilidade de existência do indiví-

duo. Witkacy desprezava toda a padronização socialista da vida e da cultura e também 

não acreditava no movimento “ocidental” em direção ao capitalismo e à industrialização. 

Se de um lado a religião não era mais a verdade há um bom tempo, a filosofia que Witkacy 

considerava mais iria até Georg Wilhelm Hegel (1770-1831), de modo que só restaria a 

arte para ainda proporcionar a possibilidade de tocar o que ele chamava de “Mistério da 

Existência”, permitindo ao artista e ao espectador darem sentido à vida ao perceberem, 

com o evento artístico, o seu lugar na “Existência” como um todo6. A arte disso capaz 

teria tido acesso ao que Witkacy denominou como Forma Pura7, um ideal artístico que 

Witkacy considerava o que a palavra mesmo diz, um ideal, uma utopia, e portanto, ina-

cessível ou quase.  

Segundo Daniel Gerould, witkologista que traduz muito da obra de Witkacy para o 

inglês, o multi-artista teria feito três viagens definidoras de sua vida e de sua obra – Eu-

ropa, Nova Guiné e Rússia. Em sua juventude, Witkacy viaja com uma tia pela Europa e 

tem acesso a exposições de vanguardas artísticas. Para Fedorowicz-Jackowska (2012, 

p.21) teria sido muito importante para Witkacy o fato de ter conhecido obras de Paul 

                                                           
6 O primado da racionalidade sobre o pensamento dito não racional, mítico é um tema abordado por dife-

rentes autores de estatura, como por exemplo Ernst Cassirer(1874-1945) e Carl Gustav Jung(1875-1961). 

Trata-se de uma discussão que aparecerá também em diferentes artistas, como Antonin Artaud( 1896-1948). 

O lado oculto, desconhecido, espiritual deveria, para Witkacy, estar presente na arte. 
7 Sobre a qual Witkacy formulou uma teoria estética, dedicada à pintura, à música e ao teatro.  
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Gaughin (1848-1903) e Pablo Picasso (1881-1973) para a criação de sua futura teoria da 

Forma Pura. Em plena Primeira Guerra Mundial, Witkacy briga com Malinowski8 na 

Nova Guiné e parte para a Rússia, onde lutará como comandante até contra os próprios 

poloneses9. Ferido, no entanto, recebe medalha e acaba se afastando do cenário da guerra, 

podendo então assistir à Revolução Russa. Na Rússia também produz muito10, participa 

de orgias, começa a usar drogas e a pensar sua teoria estética.  

Quando de seu retorno à Polônia, Witkacy tem de sustentar a mãe11. Como, por 

outro lado, pretende se casar, abre uma empresa de retratos – a Portrait Painting Firm – 

que tinha regras de funcionamento específicas12. É neste retorno também que entra para 

o grupo dos formistas(1917-1922), do qual se torna um dos idealizadores. A tradição ro-

mântica13 na Polônia fora seguida pelo movimento dos Young Poland(1890-1918), espé-

cie de modernismo oficial do estado. Os formistas então se colocavam como contrários 

ao Young Poland. Witkacy teria hiperbolizado e parafraseado as convenções estilísticas 

deste modernismo canônico onde já haveria um excesso de expressão ao passar pelo for-

mismo e depois, com a saída do movimento, alguns anos depois. 

Segundo Kasperski (2014, p. 193), enquanto o crítico e poeta contemporâneo Zenon 

Miriam Przesmycki (1861-1944) e o círculo de autores unidos em volta da revista Chi-

mera defendiam a perfeição da forma, e os seguidores do crítico, escritor de prosa e dra-

mas Stanislaw Przybyszewski (1868-1927)14 pregavam que a arte seria um “reflexo do 

absoluto”, com uma força infinitamente maior que a do social, Witkacy, num jeito como 

que leve, sem obrigação, frívolo e lúdico, trazia qualidades bufoparódicas às suas obras 

artísticas. Para o teórico, Witkacy representava o mundo com um grau de degradação e 

desonroso riso dando ênfase à realidade circundante – personagens, instituições, rituais, 

                                                           
8 O famoso antropólogo Bronislaw Malinowski (1884-1942) era seu amigo de infância e o convida a acom-

panha-lo como fotógrafo e desenhista em sua viagem de pesquisa para a Nova Guiné. Witkacy estava muito 

deprimido após o suicídio de sua noiva e o amigo assim tenta evitar que ele se suicide. 
9 A família de Witkacy tinha relações genéticas com a nobreza czarista russa. Apesar da contrariedade do 

pai, Witkacy entre para o exército do czar. Durante 123 anos a Polônia fora colônia sob o comando confli-

tuoso da Rússia, Prússia e Áustria. Enquanto Witkacy era da ala russa dos poloneses, Malinowski seria da 

ala austríaca, o que teria provocado a briga.  
10 Muitas de suas obras pictóricas que ficaram no país foram perdidas em incêndio ou mesmo extraviadas. 
11 O pai havia morrido, depois de um bom tempo sofrendo de tuberculose.  
12 Witkacy dizia que este era um trabalho prostituto por assim dizer. Ou seja, que o fazia como ganha-pão. 

No entanto, muitas obras hoje valorizadas foram produzidas neste contexto. O regulamento da firma esta-

belecia regras de relacionamento entre o pintor e o cliente, garantindo mesmo que parte do pagamento ao 

pintor caso o cliente não gostasse do resultado final, o que com certeza acabava por dar maior liberdade de 

criação ao artista. 
13  Durou desde a perda da independência da Polônia no século XIX e parte do séc. XX. 
14 Ambos do Young Poland. 
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e eventos oficiais em uma perspectiva satírica distorcedora. Witkacy aproveitava para 

violar hábitos, atacar o ponto de vista do senso comum, ridicularizar o gosto pelos clás-

sicos e demolir as convenções existentes até mesmo em falas de seus dramas. Contraria-

mente ao Young Poland, Witkacy não acreditava muito que o indivíduo tivesse que ser 

um representante da própria nação15. A importância da discussão sobre o indivíduo que 

está na Forma Pura também aparece aqui16.  

Por outro lado, Witkacy era, em comunhão com as vanguardas artísticas em geral, 

anti-realista. Witkacy percebe a expressão realista no sentido da mimese e a serviço de 

um utilitarismo racionalista para o qual a arte deveria ter propósito, significado e solução 

com informações aproveitáveis e orientações para a vida do espectador (RAMSAY, 2013, 

p. 130). Segundo Kasperski (2014, p.193), para Witkacy a tarefa do artista não seria criar 

uma transcrição verossimilhante e crível da realidade externa, além do que o artista não 

deveria querer proclamar uma única, correta ou irrefutável verdade sobre a vida, mesmo 

porque esta não teria tanta lógica e nunca seria completamente clara. Ao artista também 

não caberia fazer uma transcrição subjetiva -  que refletiria os estados e sentimentos do 

autor para assim afetar o público.  

Mas apesar de Witkacy expressar em sua teoria da Forma Pura uma ânsia pelo 

aspecto formalista17, dando importância à obra de arte autônoma dentro da qual estariam 

resolvidas todas as questões composicionais – forma, volumes, cores, planos, repetições 

no roteiro, crescendo e decrescendo, entre outros elementos - independentemente de qual 

conteúdo o artista quisesse abordar, por outro lado ele dá grande relevância ao indivíduo-

criador. De fato, para Witkacy a individualidade tinha uma importância tremenda18. Tanto 

o indivíduo-artista quanto o indivíduo-espectador, o receptáculo19, eram visados em sua 

teoria da Forma Pura, que falava inclusive sobre despertar no espectador a consciência de 

                                                           
15 É interessante que pode-se comparar com o que acontecia no Brasil – os ufanistas em contraposição à 

Semana de Arte Moderna. Se no Brasil a questão da colonização dá força aos ufanistas, a Polônia se vê 

emancipada após longo tempo de invasões e o Young Poland se percebe com a missão de valorizar e legi-

timar a nação polonesa através da arte. 
16 O pai de Witkacy também defendia o individuo e a expressão individual em contraposição à opinião de 

Hippolyte Taine de que o criador seria produto do ambiente. 
17 E isso fica bem claro principalmente quando ele aborda o que denomina como artes puras, que seriam a 

pintura e a música, artes que não precisariam de modo algum se relacionarem a uma mimese da vida, em 

oposição a artes impuras como o teatro e a poesia, apesar de que seja possível a Forma Pura tanto em umas 

quanto em outras. 
18 Nisto tinha grande semelhança com o pai, que repudiava teorias em que o meio define o indivíduo como 

a de Hippolite Thayne(1828-1893). Para eles, o cultivo da individualidade seria importante para uma ex-

pressão artística idiossincrática. 
19 Nas traduções em inglês tenho visto normalmente a palavra “recipient”, que estou traduzindo como re-

ceptáculo. 
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seu próprio lugar no mundo ao proporcionar uma espécie de transe místico prolongado20 

em que esse tipo de despertar aconteceria21. Para Witkacy (WITKIEWICZ, 1919, p.111) 

a arte seria um «templo donde vivir verdaderos sentimientos metafísicos”22(apud 

GRENDA, 2000, p.212). 

A Forma Pura pode ser interpretada como expressão da unidade da individualidade 

em construções formais de elementos pertencentes a uma linguagem artística, unidade 

diretamente dada do “Eu” do artista, que por sua vez ajudaria a impulsionar a eclosão do 

“Eu” do espectador, tão massacrado pela cada vez maior mecanização da vida. 

Segundo Puzyna (1986, p.110), de algum modo a individualidade do artista, ou seja, 

tudo que o foi constituindo durante a vida precisaria estar presente junto com a questão 

formalista para que houvesse obra de arte e, portanto, a presença da Forma Pura.  A ques-

tão de como isso seria possível em termos composicionais necessariamente Witkacy não 

resolveria na teoria: 

 

On the one hand, the artist must be entirely as he is; and on the other, 

there must be Pure Form; on the one hand is what we have termed the 

metaphysical sensation, and on the other —pure qualities connected by 

a single idea that transforms chaos into an indissoluble unity. What ha-

ppens between these two moments is the secret of the artists(WITKIE-

WICZ, 1919, p.58 apud PUZYNA, 1986, p.110)23. 

 

                                                           
20 Witkacy fez muitas experiências com drogas. Usava-as por exemplo em festas em que pintava o retrato 

de amigos e ele chegava a anotar nas telas o que usara, o que provavelmente o ajudava a entender o efeito 

de cada uma e escrever sobre os diferentes tipos de alteração de consciência que cada uma proporcionava. 

De todo modo, as drogas proporcionariam efeitos imediatos e não o transe prolongado a que ele se refere 

quando o indivíduo entra em contato com a Forma Pura. Witkacy compara a arte autêntica a uma espécie 

de narcótico de efeito prolongado, um «templo donde vivir verdaderos sentimientos metafísicos” (WITKI-

EWICZ, 1919, p.111 apud GRENDA, 2000, p.212). 
21 Será estudado na pesquisa como Witkacy teria tomado contato com a obra “O espiritual na arte” de 

Wassily Kandinsky (1866-1944), e o alcance dela sobre ele. Kandinsky por sua vez foi influenciado em sua 

perspectiva da arte pelo livro “Teosofia”(1904) de Rudolf Steiner (1861-1925), assim como pela tradição 

simbolista russa, que era infundida por um semelhante misticismo. Tanto Kandinsky quanto Witkacy acre-

ditavam que a modernidade e a tecnologia teriam efeitos nocivos na alma humana. Para Kandinsky seria 

necessária uma grande regeneração espiritual, que só poderia acontecer com a arte. Para ele o artista seria 

então um líder espiritual que deveria agir não como um mestre a ser cultuado mas como um servidor de 

fins maiores. Os escritos de Kandinsky, no entanto, são tingidos de ideais românticos, o que mostraria que 

Witkacy provavelmente teria suas divergências com tais escritos de Kandinsky. Este comentário acerca da 

relação possível entre a teoria de Witkacy e os escritos de Kandinsky foram encontrados na publicação de 

Kamila Kuc (2016, p.45).  

 
22 Tradução livre: “Templo onde viver verdadeiros sentimentos metafísicos”. 
23 Tradução livre: “De um lado, o artista deve ser inteiramente como ele é; e de outro, deve haver a Forma 

Pura; de um lado é o que nós denominamos como sensação metafísica e de outro – puras qualidades conec-

tadas por uma ideia singular que transforma caos em uma unidade indissolúvel. O que acontece entre os 

dois momentos é o segredo dos artistas”. 
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De todo modo,  segundo Puzyna (1986, p.110) seria através dessa síntese que ele 

chama “formalista-expressionista” que seria possível aprofundar o relacionamento dos 

recipientes/espectadores com a arte, enriquecendo suas experiências e personalidades. 

Seria este o possível retorno da experiência de “Mistério da Existência” no tempo em que 

Witkacy vivia e nos tempos vindouros.  

Para Witkacy, esta experiência que ele chega a denominar como “metafísica” teria 

se tornado cada vez mais distante, principalmente com a força de momentos como o da 

Renascença e o da Revolução Francesa, e mais tarde com movimentos totalitários como 

o fascismo e o socialismo, todos trazendo o ser humano para a preocupação com o mate-

rial - com o quinhão pessoal das riquezas e propriedades, alheando-o em relação a essas 

experiências espirituais fundamentais para a própria vida. Witkacy apesar de não ser um 

alienado em relação à realidade social, vai além de uma perspectiva fundamentalmente 

materialista e diz em 1917: 

 

While we recognize the necessity of social change and the absolute im-

possibility of going backwards to former times when millions of the 

weak were oppressed by a few of the strong, we nevertheless cannot 

close our eyes to what we will lose through socialization […].(GE-

ROULD and KOSICKA, 1980, p. 160 apud FEDOROWICZ-

JACKOWSKA, 2012, p.23).24 

 

Para haver esta experiência a arte deveria servir para expressar os estados espirituais 

da sociedade contemporânea, e para isso, por outro lado, ela teria que ser complicada e 

confusa. Witkacy colocava como necessário expandir as possibilidades composicionais, 

assim como intensificar e tornar mais complexos os significados das criações formais. 

Por outro lado, a arte também deveria ser chocante. O artista deveria buscar pelo intrin-

secamente perverso – a perversidade se tornando até uma categoria estética – e trazer o 

feio, o desarmonioso e o dissonante. As degradações expostas tenderiam a levar o espec-

tador a um desagradável riso. A ausência da lógica do senso comum também poderia 

                                                           
24Tradução livre: “Enquanto nós reconhecemos a necessidade da mudança social e a absoluta impossibili-

dade de retornar a tempos em que milhões de fracos eram oprimidos por poucos fortes, de outro modo não 

podemos fechar os olhos para o que perderemos com a socialização[...]”. 
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levar o espectador a ficar pasmo e ao mesmo tempo reconhecer-se no absurdo da existên-

cia. Em trecho de sua obra sobre a Forma Pura no teatro, ele exemplifica a possibilidade 

de contato com a Forma Pura através da cena: 

 

Three characters dressed in red come on stage and bow to no one in 

particular. One of them recites a poem (it shoud create a feeling of ur-

gente necessity at this vey moment). A kindly old man enters leading a 

cat on a string. So far every thing has taken place against a background 

of a black screen. The screen draws apart, and an Italian landscape be-

comes visible. Organ music is heard. The old man talks with the other 

characters and what they say shoud be in keeping with what has gone 

before. A glass falls off the table. All of them fall on their knees and 

weep. The old man changes from a kindly old man into a ferocious “bu-

tcher” and murders a little girl who has just crawled in from the left. At 

this very moment a handsome young man runs in and thanks the old 

man for murdering the girl, at which point the characters in red sing and 

dance. Then the young man weeps over the body of the little girl and 

says some very amusing things, where upon the old man becomes once 

again kindly and good-natured and laughs to himself in a corner, utte-

ring sublime and limpid phrases. The choice of costume is completely 

open: period or fantastic- there may be music during some parts of the 

performance. In other words, an insane asylum? Or rather a madman´s 

brain on the stage? Perhaps so, but we maintain that, if the play is seri-

ously written and appropriately produced, this method can create works 

of previously unsuspected beauty, whether in drama, tragedy, farce, or 

the grotesque, whether in drama, all in a uniform style and unlike 

anything which has previously existed (WITKIEWICZ, 1919, p.13 

apud KIEBUZINSKA, 2001, p. 71)25. 

 

Conclusão 

                                                           
25 Tradução livre: “Três personagens vestidos de vermelho entram no palco e fazem reverência para nin-

guém em particular. Um deles recita um poema (isto deve criar um sentimento de urgente necessidade neste 

momento). Um gentil homem velho entra encaminhando um gato sobre uma linha. Logo as coisas se colo-

cam nos seus lugares sobre o fundo de cortina preta. A cortina cai e uma paisagem italiana torna-se visível. 

Uma música de órgão é ouvida. O homem velho fala com um dos personagens e o que eles falam deve ser 

sobre o que aconteceu antes. Um copo cai da mesa. Todos caem sobre os joelhos e choram. O homem velho 

muda de gentil para um feroz carniceiro e mata uma pequena garota que apenas engatinhava vindo da 

esquerda. Neste mesmo momento um belo jovem rapaz entra e agradece ao velho homem por matar a 

garota, ponto no qual os personagens de vermelho cantam e dançam.  Então o jovem rapaz chora sobre o 

corpo da pequena e diz algumas coisas divertidas, quando o velho homem novamente se comporta gentil-

mente e ri para si mesmo em uma esquina, pronunciando sublimes e límpidas sentenças. A escolha da roupa 

é completamente aberta: de um período específico ou fantástica – deve haver música durante algumas partes 

da apresentação. Em outras palavras: um asilo de loucos ou a mente de um homem louco no palco? Talvez 

seja, mas nós mantemos que, se a peça é seriamente escrita e apropriadamente produzida, este método pode 

criar trabalhos de imprevisível e insuspeitável beleza. Em qualquer tipo de drama - na tragédia, na farsa, ou 

no grotesco, todos no estilo autoral do artista e diferente de qualquer coisa antes existente”. 
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Seja na obra dramática, nos romances ou nas pinturas, Witkacy construía diferentes 

realidades que de algum modo revelavam uma realidade precedente, a sua própria, mesmo 

que transfigurada, distorcida, apesar de sempre buscar chegar a obras de arte autônomas. 

De toda a sua realidade convulsionada Witkacy precisava compor em cada linguagem 

artística e a partir de cada linguagem artística em que trabalhou obras-sínteses prensadas 

a frio, o que Puzyna denominou como seu formalismo-expressionismo. 

Se de um lado Witkacy se aproximava das vanguardas artísticas com a questão for-

malista, por outro, num espírito um pouco nostálgico e no desejo de não trair a própria 

busca pela Forma Pura cultivava uma ironia distanciada da compulsão por inovação de 

muitas destas vanguardas. Mas talvez fosse justamente essa ambiguidade que nos permita 

hoje perceber aproximações do que propunha com um teatro contemporâneo que não 

abandona o texto mas que vai além de um discurso linear, em que roteiros não seriam 

previsíveis mas necessariamente não deixariam de existir, de modo que a arte poderia ser 

vista como uma realidade estranha, mas não de todo desapegada ou distante da vida.  

Também poderíamos aproximar sua “teoria da Forma Pura” ao que é feito na per-

formance-arte, irmã do teatro contemporâneo. Quantas vezes esta não arrepia os nervos 

mortos do público ao ponto do choque e da estupefação? Basta lembrar performances de 

Marina Abramovic(1946- ), Vito Acconci(1940-2017), Ann Sprinkle(1954-  ), Bruna 

Kury(1987-  ), entre tantos outros. Segundo Nalewajk(2014, p.172), para Witkacy as ex-

periências estéticas imbuídas por assim dizer da Forma Pura se tornariam cada vez mais 

desconfortáveis em uma sociedade mecanizada.  E não é isso o que acontece em relação 

à performance-arte e ao teatro contemporâneo, principalmente em meio a públicos que 

buscam entretenimentos e passa-tempos leves e sem reflexões profundas ou complexas 

em formatos padronizados e rapidamente reconhecíveis?  
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IMAGINAÇÃO CRIADORA: 

Resumo: Partindo da hipótese que os poemas de Manoel de Barros estão num entre
diálogo (trans)artístico, este trabalho busca, partindo do poema 
4ª Parte (Os outros: o melhor de mim sou eles) do
imaginário das artes visuais está presente no processo criador de Manoel de Barros
aparamos em discussões teóricas que buscam dar conta das questões relativas ao imaginário
como Cornelius Castoriadis, bem como os que se debruçam 
como DiDi-Huberman e Octavio Paz
sobre o imaginário manoelino 
 
Palavras-chave: Imagem; Imaginação criadora
 

 

Entre-artes: poesia e visualidades 

Poesia e Como afirma Praz (1986) a

suas bases em Horácio. Segundo o teórico 

dois lugares comuns, um de Horácio, outro de Simonides de Cós, vêm 
desfrutando indiscut
picturapoesis
embora o poeta i
alguns certos poemas agradam uma única vez, ao passo que outros 
resistem leit
comentário, atribuído por Plutarco a Simonides Cós, no sentido de ser 
a pintura poesia muda e a poesia pintura falada.” (PRAZ, 1986 p. 2

A leitura fora de contexto da expressão “

bem como a afirmação atribuída a Simonides Cós foram basilares para que, durante 

séculos, se defendesse de forma enfática as influências da literatura na pintura e vice

versa. Nessa premissa, afirma Mário Praz (1986), fundou

“irmandade” entre essas artes, visto que, pintores debruçavam
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IMAGINAÇÃO CRIADORA: VISUALIDADES NA POÉTICA DE MANOEL DE 
BARROS 

Cleide Alves Queiroz Freires

da hipótese que os poemas de Manoel de Barros estão num entre
diálogo (trans)artístico, este trabalho busca, partindo do poema As Lições de R.Q 
4ª Parte (Os outros: o melhor de mim sou eles) do Livro sobre o nada (1996), investiga
imaginário das artes visuais está presente no processo criador de Manoel de Barros
aparamos em discussões teóricas que buscam dar conta das questões relativas ao imaginário
como Cornelius Castoriadis, bem como os que se debruçam especificamente sobre a imagem 

Huberman e Octavio Paz, esperando resultados que possam nos dar a compreensão 
manoelino que o poeta nos possibilita criar a partir de seus escritos. 

Imaginação criadora; Poesia; Pintura.  

Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce
por dentro deles um desejo de árvores e aves.

Visão é recurso da imaginação para dar às palavras
novas liberdades?

artes: poesia e visualidades  

omo afirma Praz (1986) a relação entre a  literatura e as artes visuais 

suas bases em Horácio. Segundo o teórico  

ois lugares comuns, um de Horácio, outro de Simonides de Cós, vêm 
desfrutando indiscutível autoridade há séculos: a expressão 
picturapoesis, da Ars poética,  que foi interpretada com 
embora o poeta intentasse apenas dizer que, como certas pinturas, 
alguns certos poemas agradam uma única vez, ao passo que outros 
resistem leituras repetidas e a exame crítico minucioso; e um 
comentário, atribuído por Plutarco a Simonides Cós, no sentido de ser 
a pintura poesia muda e a poesia pintura falada.” (PRAZ, 1986 p. 2

A leitura fora de contexto da expressão “Ut pictura poesis” (Poesia é como pintura), 

bem como a afirmação atribuída a Simonides Cós foram basilares para que, durante 

séculos, se defendesse de forma enfática as influências da literatura na pintura e vice

Nessa premissa, afirma Mário Praz (1986), fundou-se uma prát

“irmandade” entre essas artes, visto que, pintores debruçavam-se sobre poemas para 
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VISUALIDADES NA POÉTICA DE MANOEL DE 

Cleide Alves Queiroz Freires (UFPE)1 
 

da hipótese que os poemas de Manoel de Barros estão num entre-lugar, desse 
As Lições de R.Q que compõe a 

(1996), investigar como o 
imaginário das artes visuais está presente no processo criador de Manoel de Barros. Assim, nos 
aparamos em discussões teóricas que buscam dar conta das questões relativas ao imaginário 

especificamente sobre a imagem 
esperando resultados que possam nos dar a compreensão 

que o poeta nos possibilita criar a partir de seus escritos.  

Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce 
por dentro deles um desejo de árvores e aves. 

Manoel de Barros  
 

Visão é recurso da imaginação para dar às palavras 
novas liberdades? 
Manoel de Barros 

literatura e as artes visuais encontra 

ois lugares comuns, um de Horácio, outro de Simonides de Cós, vêm 
ível autoridade há séculos: a expressão ut 

,  que foi interpretada com um preceito, 
ntentasse apenas dizer que, como certas pinturas, 

alguns certos poemas agradam uma única vez, ao passo que outros 
uras repetidas e a exame crítico minucioso; e um 

comentário, atribuído por Plutarco a Simonides Cós, no sentido de ser 
a pintura poesia muda e a poesia pintura falada.” (PRAZ, 1986 p. 2-3).  

ia é como pintura), 

bem como a afirmação atribuída a Simonides Cós foram basilares para que, durante 

séculos, se defendesse de forma enfática as influências da literatura na pintura e vice-

se uma prática de 

se sobre poemas para 

FPE) e Bolsista Capes. 
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compor suas telas e poetas buscavam, por meio de palavras, construírem imagens que só 

poderiam existir, até então, nas artes visuais. 

Ora, é importante ressaltar, co

XIX a literatura fica mais a mercê das outras artes, em especial da arquitetura e da 

pintura, e não o contrário. Segundo o autor, no século XIX, a arquitetura perde o posto 

que havia adquirido no Barroc

numa busca de alcançar retratar a subjetividade almejada pelos escritores românticos. 

Desse modo, nas realizações artísticas geradas a partir do final do século XIX, percebe

se que os artistas buscam

multimídia, fazendo confluir, num mesmo conjunto, elementos do campo verbal, 

sonoro, visual e tátil.  

Em suma, nos diversos modos de relação entre as linguagens, e considerando a atuação 

extensa e intensa, a linguagem literária e os códigos visuais vêm ocupando lugar central 

nos estudos entre as artes, o que toma como justificativa mais recente o boom intermídia 

que, apesar de enriquecer o campo das relações, não garante o êxito imediato e necessita 

da intensa busca pela reflexão intelectual e criativa. Ambas as linguagens, em suas 

relações, têm inundado o repertório crítico e não convergente, acerca da irmandade e 

sendo lócus de amplo debate que serve de caminhos para uma perspectiva cada vez mais 

interdisciplinar, ao se organizarem como interlínguas. 

Se no campo das produções artísticas é possível observar uma guinada no século XX, 

no campo teórico é o nascimento dos estudos semióticos e intersemióticos que vai 

possibilitar aos interpretes um instrumen

Isso se dá porque, ao se colocar como ciência que estuda o signo em suas diversas 

manifestações (verbal, visual, sonoro, etc), torna

compreender a relação de transito e

Para Karl Erik Schollhammer

imagem, pois ela está a todo momento fazendo referência a esse universo das artes 

visuais em sua diversas formas: escultura, pintura, cinema, fotografia. No 

visível: o olhar da literatura

 

compor suas telas e poetas buscavam, por meio de palavras, construírem imagens que só 

poderiam existir, até então, nas artes visuais.  

Ora, é importante ressaltar, como afirma Praz (1986), que especialmente até o século 

XIX a literatura fica mais a mercê das outras artes, em especial da arquitetura e da 

pintura, e não o contrário. Segundo o autor, no século XIX, a arquitetura perde o posto 

que havia adquirido no Barroco e a pintura passa a olhar para as produções literárias 

numa busca de alcançar retratar a subjetividade almejada pelos escritores românticos. 

Desse modo, nas realizações artísticas geradas a partir do final do século XIX, percebe

se que os artistas buscam romper as barreiras e produzir obras cada vez mais em 

multimídia, fazendo confluir, num mesmo conjunto, elementos do campo verbal, 

Em suma, nos diversos modos de relação entre as linguagens, e considerando a atuação 

nsa, a linguagem literária e os códigos visuais vêm ocupando lugar central 

nos estudos entre as artes, o que toma como justificativa mais recente o boom intermídia 

que, apesar de enriquecer o campo das relações, não garante o êxito imediato e necessita 

intensa busca pela reflexão intelectual e criativa. Ambas as linguagens, em suas 

relações, têm inundado o repertório crítico e não convergente, acerca da irmandade e 

sendo lócus de amplo debate que serve de caminhos para uma perspectiva cada vez mais 

disciplinar, ao se organizarem como interlínguas.  

Se no campo das produções artísticas é possível observar uma guinada no século XX, 

no campo teórico é o nascimento dos estudos semióticos e intersemióticos que vai 

possibilitar aos interpretes um instrumental teórico para analisar essas novas produções. 

Isso se dá porque, ao se colocar como ciência que estuda o signo em suas diversas 

manifestações (verbal, visual, sonoro, etc), torna-se  basilar para os estudos que buscam 

compreender a relação de transito entre linguagens.  

Karl Erik Schollhammer (2016) a literatura contemporânea é fascinada pela 

imagem, pois ela está a todo momento fazendo referência a esse universo das artes 

visuais em sua diversas formas: escultura, pintura, cinema, fotografia. No 

visível: o olhar da literatura, o autor busca entender o lugar do literário no mundo 

 

compor suas telas e poetas buscavam, por meio de palavras, construírem imagens que só 

mo afirma Praz (1986), que especialmente até o século 

XIX a literatura fica mais a mercê das outras artes, em especial da arquitetura e da 

pintura, e não o contrário. Segundo o autor, no século XIX, a arquitetura perde o posto 

o e a pintura passa a olhar para as produções literárias 

numa busca de alcançar retratar a subjetividade almejada pelos escritores românticos. 

Desse modo, nas realizações artísticas geradas a partir do final do século XIX, percebe-

romper as barreiras e produzir obras cada vez mais em 

multimídia, fazendo confluir, num mesmo conjunto, elementos do campo verbal, 

Em suma, nos diversos modos de relação entre as linguagens, e considerando a atuação 

nsa, a linguagem literária e os códigos visuais vêm ocupando lugar central 

nos estudos entre as artes, o que toma como justificativa mais recente o boom intermídia 

que, apesar de enriquecer o campo das relações, não garante o êxito imediato e necessita 

intensa busca pela reflexão intelectual e criativa. Ambas as linguagens, em suas 

relações, têm inundado o repertório crítico e não convergente, acerca da irmandade e 

sendo lócus de amplo debate que serve de caminhos para uma perspectiva cada vez mais 

Se no campo das produções artísticas é possível observar uma guinada no século XX, 

no campo teórico é o nascimento dos estudos semióticos e intersemióticos que vai 

tal teórico para analisar essas novas produções. 

Isso se dá porque, ao se colocar como ciência que estuda o signo em suas diversas 

se  basilar para os estudos que buscam 

orânea é fascinada pela 

imagem, pois ela está a todo momento fazendo referência a esse universo das artes 

visuais em sua diversas formas: escultura, pintura, cinema, fotografia. No livro Além do 

, o autor busca entender o lugar do literário no mundo 
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dominado pela cultura da imagem

desde que o escritor assuma como tarefa  

  criar visibilidades com uma fo
banalizadas da mídia e assim aceitar o desafio de intervir 
literariamente numa situação cultural em que não possibilidades de 
distinguir com rigor entre o visível e o dizível e entre a palavra e a 
imagem  

O autor constrói ao longo do seu livro leituras que procuram entender como acontece a 

interdependência das linguagens visuais e da literatura na contemporaneidade e busca 

compreender o intercâmbio de valores estéticos que essas obras sofrem.

principal de Schollhammer

relação aos meios de comunicação e de como a arte, em suas diversas linguagens, deve 

conseguir superar a banalização produção de imagem cotidiana e ressignificar o 

habitual. Assim, buscaremos em nossa análise observar como os poemas de Manoel de 

Barros, num espaço de interseção com as artes visuais, ocupa

imagens banalizadas no cotidiano. 

Imaginário das artes  visuais 

A poesia de Manoel de Barros nos convida a todo momento à fuga 

acostumado. Para DiDi-Huberman (2012, p.206) “não há imagem sem imaginação”, 

assim entendemos que a construção das imagens na poesia de Manoel de Barros se dá 

pelo viés da imaginação criadora. O poeta cria imagens, que ao tocarem o real, ardem e 

nos possibilita ter contato com universo criador do poeta, tendo em vista que

as imagens tomam parte do que os pobres mortais inventam para 
registrar teus tremores (de desejo e de temor) e suas próprias 
consumações. Portanto é absurdo, a partir de um ponto de vista 
antropológico, opor as imagens e as palavras, os livros de imagens e 
os livros 

Assim, com palavras, Manoel de Barros constrói uma visitação ao seu imaginário, 

entendemos o imaginário como Castoriadis, para o autor 

O imaginário de que falo não é imagem de. É criação incessante e 
essencialmente indeterminada (social
figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar
de “alguma coisa”. Aquilo que denominamos ‘realidade’ e 
‘racionalidade’ são seus produtos. (CASTORIADIS, 1982, p.13)

 

cultura da imagem e afirma que a literatura tem seu espaço garantido 

desde que o escritor assuma como tarefa   

criar visibilidades com uma força mais contundente que as imagens 
banalizadas da mídia e assim aceitar o desafio de intervir 
literariamente numa situação cultural em que não possibilidades de 
distinguir com rigor entre o visível e o dizível e entre a palavra e a 
imagem  (SCHOLLHAMMER, 2016, p. 10).  

O autor constrói ao longo do seu livro leituras que procuram entender como acontece a 

interdependência das linguagens visuais e da literatura na contemporaneidade e busca 

compreender o intercâmbio de valores estéticos que essas obras sofrem.

Schollhammer (2016) está na narrativa e na produção da imagem em 

relação aos meios de comunicação e de como a arte, em suas diversas linguagens, deve 

conseguir superar a banalização produção de imagem cotidiana e ressignificar o 

al. Assim, buscaremos em nossa análise observar como os poemas de Manoel de 

Barros, num espaço de interseção com as artes visuais, ocupa-se da ressignificação das 

imagens banalizadas no cotidiano.  

visuais na poesia de Manoel de Barros  

A poesia de Manoel de Barros nos convida a todo momento à fuga 

Huberman (2012, p.206) “não há imagem sem imaginação”, 

assim entendemos que a construção das imagens na poesia de Manoel de Barros se dá 

ginação criadora. O poeta cria imagens, que ao tocarem o real, ardem e 

nos possibilita ter contato com universo criador do poeta, tendo em vista que

s imagens tomam parte do que os pobres mortais inventam para 
registrar teus tremores (de desejo e de temor) e suas próprias 
consumações. Portanto é absurdo, a partir de um ponto de vista 
antropológico, opor as imagens e as palavras, os livros de imagens e 
os livros a seco. (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 209) 

Assim, com palavras, Manoel de Barros constrói uma visitação ao seu imaginário, 

entendemos o imaginário como Castoriadis, para o autor  

O imaginário de que falo não é imagem de. É criação incessante e 
essencialmente indeterminada (social-histórica e psíquica) de 
figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar
de “alguma coisa”. Aquilo que denominamos ‘realidade’ e 
‘racionalidade’ são seus produtos. (CASTORIADIS, 1982, p.13)

 

e afirma que a literatura tem seu espaço garantido 

rça mais contundente que as imagens 
banalizadas da mídia e assim aceitar o desafio de intervir 
literariamente numa situação cultural em que não possibilidades de 
distinguir com rigor entre o visível e o dizível e entre a palavra e a 

O autor constrói ao longo do seu livro leituras que procuram entender como acontece a 

interdependência das linguagens visuais e da literatura na contemporaneidade e busca 

compreender o intercâmbio de valores estéticos que essas obras sofrem. O foco 

(2016) está na narrativa e na produção da imagem em 

relação aos meios de comunicação e de como a arte, em suas diversas linguagens, deve 

conseguir superar a banalização produção de imagem cotidiana e ressignificar o 

al. Assim, buscaremos em nossa análise observar como os poemas de Manoel de 

se da ressignificação das 

A poesia de Manoel de Barros nos convida a todo momento à fuga – do real e do 

Huberman (2012, p.206) “não há imagem sem imaginação”, 

assim entendemos que a construção das imagens na poesia de Manoel de Barros se dá 

ginação criadora. O poeta cria imagens, que ao tocarem o real, ardem e 

nos possibilita ter contato com universo criador do poeta, tendo em vista que 

s imagens tomam parte do que os pobres mortais inventam para 
registrar teus tremores (de desejo e de temor) e suas próprias 
consumações. Portanto é absurdo, a partir de um ponto de vista 
antropológico, opor as imagens e as palavras, os livros de imagens e 

 

Assim, com palavras, Manoel de Barros constrói uma visitação ao seu imaginário, 

O imaginário de que falo não é imagem de. É criação incessante e 
histórica e psíquica) de 

figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar-se 
de “alguma coisa”. Aquilo que denominamos ‘realidade’ e 
‘racionalidade’ são seus produtos. (CASTORIADIS, 1982, p.13) 
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Sua poesia nos põe em desejo de contemplação das origens. O exercício que nos 

propomos é o de olhar para poesia manoelina para além das palavras como o poeta tanto 

ensina: olhar para o inútil e os absurdos,

pintores como Paul Klee e Miró. 

entendemos que sua poesia busca a todo tempo manter 

linguagem” (FHILADELFIO; CRUZ, 2008)

Para o poeta poesia é voar fora da asa

imagens que nos permitem refletir sobre a origem. Ao escrever sobre seu livro 

Fotográficos Andrade Jr.  afirma:

podemos perceber, desde o título, como se radicaliza essa relação de 
sua poesia com a vi
problematizar tanto o visual como o subjetivo. Nesse livro, através da 
idéia de fotografia, o poeta, ao mesmo tempo em que demonstra 
exatamente o contrário do estereótipo romântico do subjetivismo, 
apresenta uma nova m
natureza. A fotografia aí é uma forma de explicitar o caráter complexo 
e fascinante da imagem visual, ao mesmo tempo presença e ausência 
(ANDRADE JR. 2004

 

A poesia de Barros, apesar de fazer referên

sentimentos não estão postos nos textos, mesmo que eles transbordem os mais diversos 

anseios do homem – sua poética é universal. Como afirma o poeta e teórico Alberto 

Pucheu (2001) ao fazer uma leitura da obra de M

Se Manoel de Barros pode trabalhar elementos que, de alguma 
maneira, dizem respeito à sua vida pessoal, é apenas porque esta já 
aparece enquanto realização do que é essencial: a 
compreendida com carga do pensar que desponta do
sua poética. (PUCHEU, 2001)

 

Nesse sentido, há a ausência do indivíduo no resultado final do poema e uma busca pela 

origem das coisas – seu mito é a própria poesia; e a palavra segue seu fluxo para a 

fruição do outro. Há, desse modo, a ausên

leitor é posto apenas as suas invenções, não uma busca por representar sentimentos 

oriundo da natureza íntima do criador do poema, suas 

forma à palavra, e ensinar o seu sentido sonoro 

O poeta almeja uma palavra que esteja no 

Despalavras, que desde o título traz uma profunda carga de significado.

despalavras vem também que [...]

 

esia nos põe em desejo de contemplação das origens. O exercício que nos 

propomos é o de olhar para poesia manoelina para além das palavras como o poeta tanto 

ensina: olhar para o inútil e os absurdos, entrando em consonância com o imaginário de 

mo Paul Klee e Miró. Da simplicidade do verso à escolha do trapo, 

entendemos que sua poesia busca a todo tempo manter “uma luta corpo a corpo com a 

linguagem” (FHILADELFIO; CRUZ, 2008).  

poesia é voar fora da asa, assim, na deriva de suas palavras encontramos 

imagens que nos permitem refletir sobre a origem. Ao escrever sobre seu livro 

afirma: 

podemos perceber, desde o título, como se radicaliza essa relação de 
sua poesia com a visualidade e como nessa relação se vai 
problematizar tanto o visual como o subjetivo. Nesse livro, através da 
idéia de fotografia, o poeta, ao mesmo tempo em que demonstra 
exatamente o contrário do estereótipo romântico do subjetivismo, 
apresenta uma nova maneira de trabalhar as imagens ligadas à 
natureza. A fotografia aí é uma forma de explicitar o caráter complexo 
e fascinante da imagem visual, ao mesmo tempo presença e ausência 
ANDRADE JR. 2004-2005, p. 36-37) 

A poesia de Barros, apesar de fazer referência a sua vida, não se origina dela, seus 

sentimentos não estão postos nos textos, mesmo que eles transbordem os mais diversos 

sua poética é universal. Como afirma o poeta e teórico Alberto 

(2001) ao fazer uma leitura da obra de Manoel de Barros:  

Se Manoel de Barros pode trabalhar elementos que, de alguma 
maneira, dizem respeito à sua vida pessoal, é apenas porque esta já 
aparece enquanto realização do que é essencial: a 
compreendida com carga do pensar que desponta do
sua poética. (PUCHEU, 2001) 

Nesse sentido, há a ausência do indivíduo no resultado final do poema e uma busca pela 

seu mito é a própria poesia; e a palavra segue seu fluxo para a 

fruição do outro. Há, desse modo, a ausência do homem Manoel de Barros 

leitor é posto apenas as suas invenções, não uma busca por representar sentimentos 

oriundo da natureza íntima do criador do poema, suas torpezas, servem apenas para dar 

forma à palavra, e ensinar o seu sentido sonoro e imagético.  

O poeta almeja uma palavra que esteja no reino das imagens, como menciona no poema 

, que desde o título traz uma profunda carga de significado.

vem também que [...]os poetas podem compreender/  o mundo sem 

 

esia nos põe em desejo de contemplação das origens. O exercício que nos 

propomos é o de olhar para poesia manoelina para além das palavras como o poeta tanto 

entrando em consonância com o imaginário de 

Da simplicidade do verso à escolha do trapo, 

“uma luta corpo a corpo com a 

, assim, na deriva de suas palavras encontramos 

imagens que nos permitem refletir sobre a origem. Ao escrever sobre seu livro Ensaios 

podemos perceber, desde o título, como se radicaliza essa relação de 
sualidade e como nessa relação se vai 

problematizar tanto o visual como o subjetivo. Nesse livro, através da 
idéia de fotografia, o poeta, ao mesmo tempo em que demonstra 
exatamente o contrário do estereótipo romântico do subjetivismo, 

aneira de trabalhar as imagens ligadas à 
natureza. A fotografia aí é uma forma de explicitar o caráter complexo 
e fascinante da imagem visual, ao mesmo tempo presença e ausência 

cia a sua vida, não se origina dela, seus 

sentimentos não estão postos nos textos, mesmo que eles transbordem os mais diversos 

sua poética é universal. Como afirma o poeta e teórico Alberto 

Se Manoel de Barros pode trabalhar elementos que, de alguma 
maneira, dizem respeito à sua vida pessoal, é apenas porque esta já 
aparece enquanto realização do que é essencial: a literatura, 
compreendida com carga do pensar que desponta do fundamento de 

Nesse sentido, há a ausência do indivíduo no resultado final do poema e uma busca pela 

seu mito é a própria poesia; e a palavra segue seu fluxo para a 

cia do homem Manoel de Barros – para o 

leitor é posto apenas as suas invenções, não uma busca por representar sentimentos 

, servem apenas para dar 

, como menciona no poema 

, que desde o título traz uma profunda carga de significado.Do reino das 

os poetas podem compreender/  o mundo sem 
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conceitos,assim, ele não depende da definições preestabelecidas, o poeta transvê e 

experimenta o novo som que as palavras podem proporcionar, as novas imagens que 

elas podem construir. Nesse sentido, 

dialogam com as outras artes e que são tra

imaginação criadora, no sentido atribuído por 

Para o poeta é das ignorãnça que se faz poesia, a explicação do desconhecido desfaz 

todo a possibilida do poético 

p.450), pois é preciso desaprender os conceitos, voltar a inocência para construir o 

poético, é preciso construir imagens de cobras de vidro, fazer o casamento entre o peixe 

e a lata, é preciso trasver o mundo

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano):
A expressão reta não sonha.
Não use o traço acostumado.
A forca de um artista vem das suas derrotas.
Só a alma atormentada pode trazer para a voz um
formato de 
Arte não tem pensa:
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação
É preciso transver o mundo.
Isto seja:
Deus deu a forma. Os artistas desformam.
E preciso desformar o mundo:
Tirar da natureza as naturalidades.
Fazer cavalo verde, por exempl
Fazer noiva camponesa voar 
Agora e só
ai a desformar.
Ate já inventei mulher de 7 peitos para fazer vacinação
comigo.

(BARROS, 1996. p. 51)

O poema em estudo foi publicado no 

intitulada Os outros: o melhor de mim sou eles

poetas, pintores e aos seus personagens inventados. O olhar de Barros se desloca para o 

espaço do nada para contemplar o poé

de R.Q, Barros faz menção ao pintor surrealista Marc Chagall e seu famoso quadro 

noiva. O tema do casamento, bastante frequente na obra de Chagall, é retratado por uma 

atmosfera onírica, construindo todo uma atmosfera do sonh

a figura de um bode tocando violoncelo e a imagem esfumaçada e um homem tocando 

 

,assim, ele não depende da definições preestabelecidas, o poeta transvê e 

experimenta o novo som que as palavras podem proporcionar, as novas imagens que 

elas podem construir. Nesse sentido, Barros constrói poemas metalinguísticos que 

as outras artes e que são transpassados por elas, num processo de 

, no sentido atribuído por Castoriadis (1982).  

é das ignorãnça que se faz poesia, a explicação do desconhecido desfaz 

todo a possibilida do poético – só os absurdos erriquecem a poesia (BARROS, 2010, 

p.450), pois é preciso desaprender os conceitos, voltar a inocência para construir o 

poético, é preciso construir imagens de cobras de vidro, fazer o casamento entre o peixe 

trasver o mundo, como nos ensina no poema As lições de R.Q 

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano):
A expressão reta não sonha. 
Não use o traço acostumado. 
A forca de um artista vem das suas derrotas. 
Só a alma atormentada pode trazer para a voz um 
formato de pássaro. 
Arte não tem pensa: 
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginaçãotransvê. 

preciso transver o mundo. 
Isto seja: 
Deus deu a forma. Os artistas desformam. 
E preciso desformar o mundo: 
Tirar da natureza as naturalidades. 
Fazer cavalo verde, por exemplo. 
Fazer noiva camponesa voar — como em Chagall. 
Agora e só puxar o alarme do silêncio que eu saio por
ai a desformar. 
Ate já inventei mulher de 7 peitos para fazer vacinação
comigo. 

(BARROS, 1996. p. 51) 

O poema em estudo foi publicado no Livro sobre o nada, e faz parte da 4ª parte, 

Os outros: o melhor de mim sou eles, nela o poeta presta homenagens a 

poetas, pintores e aos seus personagens inventados. O olhar de Barros se desloca para o 

espaço do nada para contemplar o poético num exercício dizer o nada. No poema 

Barros faz menção ao pintor surrealista Marc Chagall e seu famoso quadro 

O tema do casamento, bastante frequente na obra de Chagall, é retratado por uma 

atmosfera onírica, construindo todo uma atmosfera do sonho: a noiva envolta no abraço, 

a figura de um bode tocando violoncelo e a imagem esfumaçada e um homem tocando 

 

,assim, ele não depende da definições preestabelecidas, o poeta transvê e 

experimenta o novo som que as palavras podem proporcionar, as novas imagens que 

Barros constrói poemas metalinguísticos que 

num processo de 

é das ignorãnça que se faz poesia, a explicação do desconhecido desfaz 

(BARROS, 2010, 

p.450), pois é preciso desaprender os conceitos, voltar a inocência para construir o 

poético, é preciso construir imagens de cobras de vidro, fazer o casamento entre o peixe 

As lições de R.Q  

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano): 

 

ncio que eu saio por 

Ate já inventei mulher de 7 peitos para fazer vacinação 

, e faz parte da 4ª parte, 

, nela o poeta presta homenagens a 

poetas, pintores e aos seus personagens inventados. O olhar de Barros se desloca para o 

No poema Lições 

Barros faz menção ao pintor surrealista Marc Chagall e seu famoso quadro A 

O tema do casamento, bastante frequente na obra de Chagall, é retratado por uma 

o: a noiva envolta no abraço, 

a figura de um bode tocando violoncelo e a imagem esfumaçada e um homem tocando 

2921



 

 
flauta trazem a ideia de uma festa de casamento, tudo isso com uma noiva em suspenso, 

voando sobre os telhados da casa. É curioso de ainda ver o p

Chevalier 2009 seu 

veículo criador de símbolos que independe da vontade 

– o ato de sonhar é espontâneo e incontrolável. Desta forma, os sonhos não po

interpretados por si sós, como se fossem uma narrativa realista

no Manifesto Surrealista afirma: 

com o que lhe acontece. A angustiante questão da possibilidade não mais es

Mata, vi mais depressa, ama tanto quanto quiseres”

constrói na aproximação com o mundo dos sonhos, com mundo da psique. 

Envoltos numa atmosfera em que a razão não é exigida, o poeta e o pintor,  estão 

livres para criar imagens nunca pensadas como 

tocando violoncelo. Breton vai definir o Surrealismo ainda como 

Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja 
verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer 
funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na 
ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda 
preocupação estética ou moral.

Além do universo onírico e surreal, Manoel de Barros faz menção, no poema 

a um pintor inventado2: Rômulo Quiroga. O elemento que marca a pintura de R.Q, que 

chama atenção de Manoel de Barros é a inventividade das cores por meio dos dejetos, 

dos excrementos. A cor psíquica que ressignifica ao construir a imagem do anci

como Manoel faz com suas deformações, assim como Picasso, o poeta rompe com as 

formas naturais e constrói imagens desconcertantes, com o espaço comum

compartilhando o imaginário artísticos desses pintores

boliviano, podemos inferir que a homenagem que o poeta quer prestar é ao pintor Paul 

Klee, pois assim como Barros, ele saiu a 

No quadro Comedy, o pintor, utilizando

verde opaco, que poderia ter sido fabricado pela folha do jatobá; um amarelo pastel que 

dá ideia de uma folha velha 

animalesco ao humano. Essas 

                                                          
2 A jornalista Nina Rahe escreveu um artigo na Revista Bravo, que foi compartilhado pela página do 
Facebook PoetaManolDeBarros, no entanto o link de acesso não está mais disponível: 
http://bravonline.abril.com.br/…/manoel

 

flauta trazem a ideia de uma festa de casamento, tudo isso com uma noiva em suspenso, 

voando sobre os telhados da casa. É curioso de ainda ver o peixe com braços     

Chevalier 2009 seu Dicionário de símbolos, define o verbete sonho 

veículo criador de símbolos que independe da vontade e da responsabilidade do homem 

o ato de sonhar é espontâneo e incontrolável. Desta forma, os sonhos não po

interpretados por si sós, como se fossem uma narrativa realista, assim, Breton (1924), 

no Manifesto Surrealista afirma: “o espírito do homem que sonha se satisfaz plenamente 

com o que lhe acontece. A angustiante questão da possibilidade não mais es

Mata, vi mais depressa, ama tanto quanto quiseres”, assim o movimento Surrealista se 

constrói na aproximação com o mundo dos sonhos, com mundo da psique. 

Envoltos numa atmosfera em que a razão não é exigida, o poeta e o pintor,  estão 

para criar imagens nunca pensadas como mulher de 7 peitos, noiva voando, bode 

tocando violoncelo. Breton vai definir o Surrealismo ainda como  

Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja 
verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer 
funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na 
ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda 
preocupação estética ou moral. (BRETON, 1924) 

Além do universo onírico e surreal, Manoel de Barros faz menção, no poema 

: Rômulo Quiroga. O elemento que marca a pintura de R.Q, que 

chama atenção de Manoel de Barros é a inventividade das cores por meio dos dejetos, 

dos excrementos. A cor psíquica que ressignifica ao construir a imagem do anci

como Manoel faz com suas deformações, assim como Picasso, o poeta rompe com as 

formas naturais e constrói imagens desconcertantes, com o espaço comum

compartilhando o imaginário artísticos desses pintores. Por ser uma invenção o pintor 

mos inferir que a homenagem que o poeta quer prestar é ao pintor Paul 

Klee, pois assim como Barros, ele saiu a desformar o mundo. 

, o pintor, utilizando-se de uma paleta de cores pouco vibrantes 

verde opaco, que poderia ter sido fabricado pela folha do jatobá; um amarelo pastel que 

dá ideia de uma folha velha – traz várias formas que unem, assim como Miró, o 

. Essas desformas aparentemente estão dançando e dando a 

                   
A jornalista Nina Rahe escreveu um artigo na Revista Bravo, que foi compartilhado pela página do 

Facebook PoetaManolDeBarros, no entanto o link de acesso não está mais disponível: 
http://bravonline.abril.com.br/…/manoel-barros-poeta-fingid… 

 

flauta trazem a ideia de uma festa de casamento, tudo isso com uma noiva em suspenso, 

eixe com braços      

sonho como um 

e da responsabilidade do homem 

o ato de sonhar é espontâneo e incontrolável. Desta forma, os sonhos não podem ser 

, assim, Breton (1924), 

“o espírito do homem que sonha se satisfaz plenamente 

com o que lhe acontece. A angustiante questão da possibilidade não mais está presente. 

, assim o movimento Surrealista se 

constrói na aproximação com o mundo dos sonhos, com mundo da psique.  

Envoltos numa atmosfera em que a razão não é exigida, o poeta e o pintor,  estão 

, noiva voando, bode 

Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja 
verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o 
funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na 
ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda 

Além do universo onírico e surreal, Manoel de Barros faz menção, no poema em estudo, 

: Rômulo Quiroga. O elemento que marca a pintura de R.Q, que 

chama atenção de Manoel de Barros é a inventividade das cores por meio dos dejetos, 

dos excrementos. A cor psíquica que ressignifica ao construir a imagem do ancião, 

como Manoel faz com suas deformações, assim como Picasso, o poeta rompe com as 

formas naturais e constrói imagens desconcertantes, com o espaço comum, 

uma invenção o pintor 

mos inferir que a homenagem que o poeta quer prestar é ao pintor Paul 

se de uma paleta de cores pouco vibrantes – um 

verde opaco, que poderia ter sido fabricado pela folha do jatobá; um amarelo pastel que 

traz várias formas que unem, assim como Miró, o 

aparentemente estão dançando e dando a 

A jornalista Nina Rahe escreveu um artigo na Revista Bravo, que foi compartilhado pela página do 
Facebook PoetaManolDeBarros, no entanto o link de acesso não está mais disponível: 
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sensação de movimento. Fraga (2014) ao analisar o quadro 

Klee e o poema A máquina de chilrear e seu uso doméstico

observa a musicalidade em suas obras, para a autora é possível notar “

Barros, a imagem da palavra e a imagem da pintura se devem ao contato com a analogia 

entre música e pintura, música e poesia

quadro abaixo: 

Fig.3.Comedy, 1921, 

Apenar da análise de Fraga (2014) direcionar

identificar tanto nos quadros de Klee como nos poemas de Barros um apelo pela dança, 

seja das palavras ou das 

proporcionando os leitor um redescoberta das coisas: na arte o traste ou a pedra podem 

ganhas novos significas. Fraga (2014) ainda afirma que  “na poesia de Barros 

outra dimensãopeculiar: a natureza tem entidade coisal” (FRAGA, 2014, p.244). Nessa 

lógica interpretativa, tanto Barros com Klee e Miró tornam o humano 

próximo da animalidade, mais próximo da natureza 

sua obra. Assim ele  

vê e convid
por si e por outrem, se vêematravés  da dicção subjetiva do eu poético 
– reencenando assim a experiência da pictórica tal como uma vez 
definida por Paul Klee: a sensação de ser olhado pelas coisas  q
pintava (PEDROSA, 2005, p.87)

  

Assim, Manoel de Barros, no seu exercício do olhar, nos convidada a transcender as 

formas acostumadas da sociedade e nos põe em estado de poesia: leitor, poeta e pintor, 

 

sensação de movimento. Fraga (2014) ao analisar o quadro A máquina de chilrear

A máquina de chilrear e seu uso doméstico de Manoel de Barros 

observa a musicalidade em suas obras, para a autora é possível notar “que entre Klee e 

Barros, a imagem da palavra e a imagem da pintura se devem ao contato com a analogia 

entre música e pintura, música e poesia (FRAGA, 2014, p.244)”. Como podemos ver no 

 

, 1921, Paul Klee.  

Apenar da análise de Fraga (2014) direcionar-se para obras específicas, é possível 

identificar tanto nos quadros de Klee como nos poemas de Barros um apelo pela dança, 

u das desformas. Pintor e poeta brincam com pinceis e lápis 

proporcionando os leitor um redescoberta das coisas: na arte o traste ou a pedra podem 

ganhas novos significas. Fraga (2014) ainda afirma que  “na poesia de Barros 

a natureza tem entidade coisal” (FRAGA, 2014, p.244). Nessa 

lógica interpretativa, tanto Barros com Klee e Miró tornam o humano 

próximo da animalidade, mais próximo da natureza – o poeta incorpora os outros em 

vê e convida o leitor a fazer o mesmo, como ambos vêem e são vistos 
por si e por outrem, se vêematravés  da dicção subjetiva do eu poético 

reencenando assim a experiência da pictórica tal como uma vez 
definida por Paul Klee: a sensação de ser olhado pelas coisas  q
pintava (PEDROSA, 2005, p.87) 

Assim, Manoel de Barros, no seu exercício do olhar, nos convidada a transcender as 

formas acostumadas da sociedade e nos põe em estado de poesia: leitor, poeta e pintor, 

 

A máquina de chilrear de 

de Manoel de Barros 

que entre Klee e 

Barros, a imagem da palavra e a imagem da pintura se devem ao contato com a analogia 

Como podemos ver no 

se para obras específicas, é possível 

identificar tanto nos quadros de Klee como nos poemas de Barros um apelo pela dança, 

. Pintor e poeta brincam com pinceis e lápis 

proporcionando os leitor um redescoberta das coisas: na arte o traste ou a pedra podem 

ganhas novos significas. Fraga (2014) ainda afirma que  “na poesia de Barros a artetoma 

a natureza tem entidade coisal” (FRAGA, 2014, p.244). Nessa 

lógica interpretativa, tanto Barros com Klee e Miró tornam o humano coisa, mas 

o poeta incorpora os outros em 

a o leitor a fazer o mesmo, como ambos vêem e são vistos 
por si e por outrem, se vêematravés  da dicção subjetiva do eu poético 

reencenando assim a experiência da pictórica tal como uma vez 
definida por Paul Klee: a sensação de ser olhado pelas coisas  que 

Assim, Manoel de Barros, no seu exercício do olhar, nos convidada a transcender as 

formas acostumadas da sociedade e nos põe em estado de poesia: leitor, poeta e pintor, 
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ganham vida na obra de Barros e dançam a mesma melo

poética manoelina, ganham vida e novas formas 

em cobra. Na paleta de Klee, assim como na poética de Barros, as formas não definidas 

congregam homem, objetos e demais animais. 

O poema ainda faz referência a Picasso e  Braque, pintores que abriram as portas para o 

movimento de vanguarda Cubismo. Assim como Manoel, ambos buscam 

natureza. Nesse sentido, percebemos que Barros transita pelas artes visuais como quem 

passeia num sonho. Convida os pintores para sua obra e traduz intersemióticamente 

(2003) os quadros para palavras. Nesse transito entre linguagens, sua poesia ganha 

corpo letral e desformas, incorporando, desse modo, elementos caros aos pintores 

mencionados ao seu exercício poético, inserindo

estudos intersemióticos.  

  

MIRÓ
 
Para atingir sua expressão fontana
Miró precisava de esquecer os traços e as doutrinas
que aprendera nos livros.
Desejava atingir a pureza de não saber mais nad
Fazia um ritual para atingir essa pureza: ia ao fundo
do quintal a busca de uma á
E ali, ao pé da arvore, enterrava de vez tudo aquilo
que havia aprendido nos livros.
Depois depositava sobre o enterro uma nobre
mijada florestal.
Sobre o enterro 
insetos, cascas de cigarra etc.
A partir dos restos Miró iniciava a sua engenharia
de cores.
Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um
dejeto de mosca deixado na tela.
Sua expressão fontana se iniciava naquela mancha
escura.
O escuro o iluminava.

BARROS, 2000, p. 27

No poema, que compõe a livro 

processo criador do pintor espanhol Joan Miró. Para o poeta, as pinturas de Miró 

surgem dos restos, das inutilidades, de uma

“integrado ao cubismo e surrealismo, Miró cria uma arte carregada de cor e poesia e as 

 

ganham vida na obra de Barros e dançam a mesma melodia artística. Os objetos, na 

poética manoelina, ganham vida e novas formas – o vidro derretido que se transforma 

em cobra. Na paleta de Klee, assim como na poética de Barros, as formas não definidas 

congregam homem, objetos e demais animais.  

O poema ainda faz referência a Picasso e  Braque, pintores que abriram as portas para o 

movimento de vanguarda Cubismo. Assim como Manoel, ambos buscam 

natureza. Nesse sentido, percebemos que Barros transita pelas artes visuais como quem 

num sonho. Convida os pintores para sua obra e traduz intersemióticamente 

(2003) os quadros para palavras. Nesse transito entre linguagens, sua poesia ganha 

, incorporando, desse modo, elementos caros aos pintores 

u exercício poético, inserindo-o, desse modo, no universo dos 

MIRÓ 

Para atingir sua expressão fontana 
Miró precisava de esquecer os traços e as doutrinas 
que aprendera nos livros. 
Desejava atingir a pureza de não saber mais nada. 
Fazia um ritual para atingir essa pureza: ia ao fundo 
do quintal a busca de uma árvore. 
E ali, ao pé da arvore, enterrava de vez tudo aquilo 
que havia aprendido nos livros. 
Depois depositava sobre o enterro uma nobre 
mijada florestal. 
Sobre o enterro nasciam borboletas, restos de 
insetos, cascas de cigarra etc. 
A partir dos restos Miró iniciava a sua engenharia 
de cores. 
Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um 
dejeto de mosca deixado na tela. 
Sua expressão fontana se iniciava naquela mancha 

cura. 
O escuro o iluminava. 

BARROS, 2000, p. 27 

No poema, que compõe a livro Ensaios Fotográficos (2000), Barros põe em evidência o 

processo criador do pintor espanhol Joan Miró. Para o poeta, as pinturas de Miró 

surgem dos restos, das inutilidades, de uma mijada. Segundo Fraga (

“integrado ao cubismo e surrealismo, Miró cria uma arte carregada de cor e poesia e as 

 

dia artística. Os objetos, na 

o vidro derretido que se transforma 

em cobra. Na paleta de Klee, assim como na poética de Barros, as formas não definidas 

O poema ainda faz referência a Picasso e  Braque, pintores que abriram as portas para o 

movimento de vanguarda Cubismo. Assim como Manoel, ambos buscam desfomar a 

natureza. Nesse sentido, percebemos que Barros transita pelas artes visuais como quem 

num sonho. Convida os pintores para sua obra e traduz intersemióticamente 

(2003) os quadros para palavras. Nesse transito entre linguagens, sua poesia ganha 

, incorporando, desse modo, elementos caros aos pintores 

o, desse modo, no universo dos 

 

(2000), Barros põe em evidência o 

processo criador do pintor espanhol Joan Miró. Para o poeta, as pinturas de Miró 

. Segundo Fraga (2014, p. 119) 

“integrado ao cubismo e surrealismo, Miró cria uma arte carregada de cor e poesia e as 
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formas de sua arte parecem recortes que se juntam a uma diversidade de objetos que 

lembram o propósito de Barros, tudo pode ser arte, tudo pode ser poesia.” 

Assim, a poesia manoelina 

pintor, o poeta faz aproveitamentos com palavras e coisas inúteis para compor seus 

poemas, assim como o pintor que “Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um / 

dejeto de mosca deixado na tela”. As iluminuras de Miró, não se davam pelo uso do 

ouro ou da prata, mas pelo dejeto da mosca, assim como os poemas de Barros que 

buscam nas (des)importâncias sua 

 Miró, como Barros menciona, usava os restos para sua composição de imagens e 

essa indicação o pintor nos dá, basta olharmos sua obra

mulher em frente a uma pilha de escremento 

vibrantes. As figuras com formas nada convencionais congregam ao mesmo tempo 

humano e bicho: os pés  e o formato das pernas remetem ao humano; a representação da

cabeça do “homem” e da “mulher” assemelham

restos Miró iniciava a sua engenharia 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Man and Woman in Front of a Pile of Excrement, 1935, Joan Miró

O excremeno não fica evidente na pintura, vê

indefinida, imersa numa coloração mais escura, mas, como as figuras “humanas”, está 

iluminada pelo amarelo. Sobre as cores na pintura de Miró 

firmam:  

Em sua pintura, Miró apresenta a superfície colorida em tonalidades 
média
em que se salienta o
iluminados e fundos escuros. Esse
trabalhar com tons claros, e pigmentos opaco

 

formas de sua arte parecem recortes que se juntam a uma diversidade de objetos que 

lembram o propósito de Barros, tudo pode ser arte, tudo pode ser poesia.” 

Assim, a poesia manoelina  e as pinturas surrealistas de Miró dialogam, pois como o 

a faz aproveitamentos com palavras e coisas inúteis para compor seus 

poemas, assim como o pintor que “Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um / 

dejeto de mosca deixado na tela”. As iluminuras de Miró, não se davam pelo uso do 

pelo dejeto da mosca, assim como os poemas de Barros que 

buscam nas (des)importâncias sua paleta de cores.  

Miró, como Barros menciona, usava os restos para sua composição de imagens e 

essa indicação o pintor nos dá, basta olharmos sua obra. O quadro intitulado 

te a uma pilha de escremento nos ilumina com uma paleta de cores 

vibrantes. As figuras com formas nada convencionais congregam ao mesmo tempo 

humano e bicho: os pés  e o formato das pernas remetem ao humano; a representação da

cabeça do “homem” e da “mulher” assemelham-se a crinas de galos 

restos Miró iniciava a sua engenharia / de cores. Como poedemos ver no quadro 

Man and Woman in Front of a Pile of Excrement, 1935, Joan Miró 

O excremeno não fica evidente na pintura, vê-se ao lado direito da tela uma forma 

indefinida, imersa numa coloração mais escura, mas, como as figuras “humanas”, está 

iluminada pelo amarelo. Sobre as cores na pintura de Miró Zulietti & Nogueira

Em sua pintura, Miró apresenta a superfície colorida em tonalidades 
média e escura, tradicionalmente usadas para efeitos de 
em que se salienta o contraste entre objetos total ou parcialmente 
iluminados e fundos escuros. Esse método de pint
trabalhar com tons claros, e pigmentos opaco sem uma superfície 

 

formas de sua arte parecem recortes que se juntam a uma diversidade de objetos que 

lembram o propósito de Barros, tudo pode ser arte, tudo pode ser poesia.”  

e as pinturas surrealistas de Miró dialogam, pois como o 

a faz aproveitamentos com palavras e coisas inúteis para compor seus 

poemas, assim como o pintor que “Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um / 

dejeto de mosca deixado na tela”. As iluminuras de Miró, não se davam pelo uso do 

pelo dejeto da mosca, assim como os poemas de Barros que 

Miró, como Barros menciona, usava os restos para sua composição de imagens e 

itulado Homem e 

nos ilumina com uma paleta de cores 

vibrantes. As figuras com formas nada convencionais congregam ao mesmo tempo 

humano e bicho: os pés  e o formato das pernas remetem ao humano; a representação da 

se a crinas de galos - A partir dos 

Como poedemos ver no quadro 

se ao lado direito da tela uma forma 

indefinida, imersa numa coloração mais escura, mas, como as figuras “humanas”, está 

Nogueira (2013) 

Em sua pintura, Miró apresenta a superfície colorida em tonalidades 
e escura, tradicionalmente usadas para efeitos de chiaroscuro, 

contraste entre objetos total ou parcialmente 
método de pintura consiste em 

sem uma superfície 
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escura. Em geral, uma superfície de um verde misturada com
transmite a sua frieza à pintura, enquanto um laranja / amarelo ou um
vermelho têm um efeito quente. Isso p
transparentes diluídos sem prejuízo das características de cada cor, e 
permite também o uso do
volumes nos objetos.
predeterminado ou comum, as core
sua significação própria para o espectador. 
2013, p.74 

 
Ora, vê-se que do escremento, dos restos humanos e animalescos que Miró construiu 

essa tela, assim, Manoel de Barros, usand

sentido empregado por Plaza (2003), a visualidade das pinturas de Miró e convida ao 

leitor a compreender o processo criador de ambos: poeta e pintor buscam nas origens, 

desaprendendo os livros, as teorias, a regras

nada. 

João Cabral de Melo Neto, no esnaio intitulado 

identificar uma gramática no sitema de composição do pintor, pois além de romper à 

terceira parede, o pintor não apresenta um padrão na sua composição, pois como afirma 

o poeta e ensaista  

Miró não realizou um sitema de com

Miró. Mais ainda: Miró não a formulou jamiais como, e estou seguro 

disso, não possui um conceito exato do que

estéticamente, pode constituir sua maneira atual

NETO, 1997, p. 27

Para João Cabral (1997), Miró  busca atodo tempo desenvolver uma liberdade na 

composição, não na intenção de construir leis contrária ao Renascimento, por exemplo, 

mas desfazer-se delas por serem leis. Assim, sua pintura, irá propor o movimento, o que 

o poeta e ensaista chamará de dinamismo, especialmente a partir dos anos 40 do século 

passado. Nesse sentido, a cada instante, Miró recomeça e cria uma nova dinâmica ao 

olhar a realidade a  sua volta. 

Assim, Manoel de Barros ao fazer um poema em homenagem a M

elogios à forma criativa do pintor, que tinha conhecimento da técnica da pintura, mas 

como menciona Barros, em consonancia com Cabral, enterrava e dava

                                                          
3  O ensaio é escrito no período pós Segunda Guerra Mundial. 

 

escura. Em geral, uma superfície de um verde misturada com
transmite a sua frieza à pintura, enquanto um laranja / amarelo ou um
vermelho têm um efeito quente. Isso permite empregar pigmentos 
transparentes diluídos sem prejuízo das características de cada cor, e 
permite também o uso do branco para os tons claros e para salientar os 
volumes nos objetos.[...]Embora Miró parta de um código 
predeterminado ou comum, as cores e os objetos da obra transmitem 
sua significação própria para o espectador. (ZULIETTI
2013, p.74 -75 - grifos do autor) 

se que do escremento, dos restos humanos e animalescos que Miró construiu 

essa tela, assim, Manoel de Barros, usando o signo verbal, traduz para o poema, no 

sentido empregado por Plaza (2003), a visualidade das pinturas de Miró e convida ao 

leitor a compreender o processo criador de ambos: poeta e pintor buscam nas origens, 

desaprendendo os livros, as teorias, a regras para atigerem a pureza de não saber mais 

João Cabral de Melo Neto, no esnaio intitulado Miró, vai afirmar que não é possível 

identificar uma gramática no sitema de composição do pintor, pois além de romper à 

terceira parede, o pintor não apresenta um padrão na sua composição, pois como afirma 

Miró não realizou um sitema de composição. Não existe um gramática 

Miró. Mais ainda: Miró não a formulou jamiais como, e estou seguro 

disso, não possui um conceito exato do que 

estéticamente, pode constituir sua maneira atual3 de compor

NETO, 1997, p. 27-28).  

Para João Cabral (1997), Miró  busca atodo tempo desenvolver uma liberdade na 

composição, não na intenção de construir leis contrária ao Renascimento, por exemplo, 

se delas por serem leis. Assim, sua pintura, irá propor o movimento, o que 

eta e ensaista chamará de dinamismo, especialmente a partir dos anos 40 do século 

passado. Nesse sentido, a cada instante, Miró recomeça e cria uma nova dinâmica ao 

olhar a realidade a  sua volta.  

Assim, Manoel de Barros ao fazer um poema em homenagem a Miró, está rendendo 

elogios à forma criativa do pintor, que tinha conhecimento da técnica da pintura, mas 

como menciona Barros, em consonancia com Cabral, enterrava e dava

                   
O ensaio é escrito no período pós Segunda Guerra Mundial.  

 

escura. Em geral, uma superfície de um verde misturada com azul frio 
transmite a sua frieza à pintura, enquanto um laranja / amarelo ou um 

ermite empregar pigmentos 
transparentes diluídos sem prejuízo das características de cada cor, e 

branco para os tons claros e para salientar os 
Embora Miró parta de um código 

e os objetos da obra transmitem 
ZULIETTI&NOGUEIRA, 

se que do escremento, dos restos humanos e animalescos que Miró construiu 

o o signo verbal, traduz para o poema, no 

sentido empregado por Plaza (2003), a visualidade das pinturas de Miró e convida ao 

leitor a compreender o processo criador de ambos: poeta e pintor buscam nas origens, 

a pureza de não saber mais 

, vai afirmar que não é possível 

identificar uma gramática no sitema de composição do pintor, pois além de romper à 

terceira parede, o pintor não apresenta um padrão na sua composição, pois como afirma 

posição. Não existe um gramática 

Miró. Mais ainda: Miró não a formulou jamiais como, e estou seguro 

 tecnicamente, ou 

de compor (MELO 

Para João Cabral (1997), Miró  busca atodo tempo desenvolver uma liberdade na 

composição, não na intenção de construir leis contrária ao Renascimento, por exemplo, 

se delas por serem leis. Assim, sua pintura, irá propor o movimento, o que 

eta e ensaista chamará de dinamismo, especialmente a partir dos anos 40 do século 

passado. Nesse sentido, a cada instante, Miró recomeça e cria uma nova dinâmica ao 

iró, está rendendo 

elogios à forma criativa do pintor, que tinha conhecimento da técnica da pintura, mas 

como menciona Barros, em consonancia com Cabral, enterrava e dava “uma nobre 
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mijada florestal”  nos conhecimentos que ele aprendeu nos livros, 

cada obra criar uma própria dinâmica.

Nesse sentido, partindo da leitura 

poesia de Barros, tendo em vista que seus

o imaginário manoelino. Enten

imagens dos pintores citados pelo poeta, revelando que este compartilha dos mesmos 

ideia criativos na composição de suas imagens. 
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FICCIONALIZAÇÃO E O ENGAJAMENTO LITERÁRIO 

 

Graciane Cristina Mangueira Celestino (UnB/UNIPLAN)
1
 

 

 

Resumo:  A obra de Jorge Luís Borges vem a algum tempo sendo retratada como leitura de 
difícil acesso, o objeto de análise do presente trabalho é um de seus textos menos conhecidos, 

ou conhecido apenas por seu primeiro nome (Manual de Zoologia Fantástica), em que se busca 

indicar em que medida o escritor argentino retrata culturas e tradições a partir de relações 

intertextuais entre suas influências literárias. Para tal empreendimento foram escolhidas duas 
lendas dispostas na obra, elas são: Bahamut e as Nornas. Em que tratamos do engajamento 

literário, expressões de poder e mitologias do imaginário. 

Palavras-chave: Mitologias do Imaginário; Engajamento; Expressões de poder; Leitura 

 

O objeto desta pesquisa constitui-se do estudo de duas Narrativas do Imaginário 

dispostas no texto O Livro dos Seres Imaginários, que evidenciam características 

literárias, culturais e sociais. Esse processo de simbiose, não pode deixar de ser visto 

como condutor. Com a recepção d’O Livro dos Seres Imaginários há uma leitura de 

diversas culturas, além de prestigiar o confronto desses mitos e lendas, que são também 

experiências leitoras perpassadas ao longo da vida dos autores. 

Logo se compreende o processo de reformulação do Manual, que foi concebido 

em 1957, exatamente dez anos de pesquisa minuciosa de Marguerita Guerrero e Jorge 

Luís Borges, com um tratamento e organização sistêmica de diferenciados textos, mais 

tarde, em 1967, o nome do livro foi modificado para Livro dos Seres Imaginários, já 

contando com trinta e quatro seres a mais que o anterior. 

A presente pesquisa busca investigar em que medida a linguagem não se limita à 

literatura e nem vice-versa. Ambas estão em um momento de corroborar provas de que 

há um funcionamento que participa de sua compreensão geral no campo social de 

interação, em nossos estudos apontamos para o engajamento literário. A análise que se 

propõe da experiência leitora de Borges é como sua imbricação resulta do processo de 

escrita. Destarte, os formatos de narrativa que perpassaram o texto organizado por Jorge 

Luís Borges e Marguerita Guerrero, tanto as que consideravam indicativas dos registros 

narrativos de si, quanto as que consideravam relacionadas às culturas que estavam 
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sendo segregadas durante o regime peronista, remeteriam a totalidades impossíveis, a 

atos de imersão, produção, indicando a força da narrativa do imaginário e como se 

seleciona aquilo que será ou não registrado.  

Este estudo é parte da tese de doutoramento: Mitologias do Imaginário em 

Borges: Literatura e expressões de poder na leitura, em andamento na Universidade de 

Brasília, tendo como ponto central a discussão acerca das narrativas do imaginário e 

subjetivação leitora. “O desejo de ler ou reler é um desejo de conhecimento que nasce 

de uma vontade de compartilhar com os outros leitores, e a palavra desempenha um 

papel essencial” (ROUXEL; LANGLADE; REZENDE, 2013, p. 73), neste sentido o 

trabalho que se apresenta busca refletir a relação entre leitura e expressões de poder, e 

sua interação com as mitologias do imaginário apresentadas. Salienta-se que o texto em 

análise, foi iniciado em 1953. Em 1967 foi ampliado por Borges, ganhando o título de O 

Livro dos Seres Imaginários.  

 As ideias iniciais para organização da antologia de seres fantásticos podem 

indicar um esforço tanto de Borges quanto de Guerrero, de resistir a uma política 

cultural difundida pelo peronismo na Argentina, que na época tinha a intenção de 

caracterizar a identidade nacional como único atributo da cultura de um todo social. 

Isso, no entendimento tanto de Borges quanto dos demais intelectuais antiperonistas, se 

configurava em tentativas fascistas de isolamento e rigidez cultural (AGUIAR; 

VASCONCELOS, 2001). Entende-se por rigidez cultural a rejeição drástica das 

contribuições novas oriundas de outras nações, povos ou culturas, instalando uma 

tensão nos produtos culturais já estabelecidos (AGUIAR; VASCONCELOS, 2001). 

Acredita-se nesse sentido, que discutir a constituição de estratégias mediadas por 

processos culturais e sociais no ato da leitura e como suas relações se estabelecem 

enquanto fruto de uma expressão de poder, sejam necessárias para que a proposta dessa 

pesquisa possa indicar a presença de conceitos como a leitura subjetiva, expressão de 

poder e engajamento literário. 

Por Mitologias do Imaginário se compreendem as ficcionalizações de textos 

míticos, lendas populares de cada cultura, seres atribuídos a escritores como Edgar 

Allan Poe, Kafka, C.S. Lewis, entre outros, que são organizadas no texto de Borges e 

Guerrero. Destarte, em determinismos que minimizam escritas ou o texto como tal em 

alguns casos não são levados em consideração suas intenções, assertivamente Denis ( 
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2005) situa o engajamento literário de maneira a designar uma prática literária que é 

associada à política, neste debate o intelectual francês Jean Paul Sartre é figura de proa, 

as noções até então configuradas apresentam a base para a presente análise. 

 

Bahamut e suas relações intertextuais 

 

As narrativas do imaginário ficcionalizadas por Borges em seu texto são 

indicativas do que chamaremos de engajamento literário, pois se trata do tratamento 

dispensado a seus escritos pelo autor, quando em Bahamut ele cita, “A fama do 

Bahamut chegou aos desertos da Arábia onde os homens alteraram e engrandeceram sua 

imagem.” ( BORGES;GUERRERO,1981, p.36) percebe-se então a tradição de uma 

narrativa oriental que aponta em “ os homens alteraram e engrandeceram sua imagem” 

para atos de imersão na tradição cultural. Ainda em análise à lenda pode-se ponderar a 

relação peixe – touro – rubi – anjo – terra, em: 

 

De hipopótamo ou elefante fizeram-no peixe que se mantêm sobre 

uma água sem fundo e sobre o peixe imaginaram um touro e sobre o 

touro uma montanha feita de rubi e sobre a montanha um anjo e sobre 

o anjo seis infernos e sobre os infernos a Terra e sobre a Terra sete 
céus. (BORGES;GUERRERO, 1981, p.36) 

 

 Ao relacionar esses objetos que aparecem no texto borgeano percebe-se a 

condução à narrativa do Livro das Mil e Uma Noites, que o autor busca indicar em sua 

noite 496, quando realiza um ato de intertextualidade ao narrar, “ [...] Outros declaram 

que a Terra tem seus alicerces na água; a água, no penhasco; o penhasco, na cerviz do 

touro; o touro num leito de areia; a areia em Bahamut; [...]” ( BORGES;GUERRERO, 

1981, p.36), essa citação é relacionada à Jesus, o profeta cristão, que na noite 496 do 

Livro das Mil e Uma Noites é denominado Isa, a relação com a questão espiritual, com 

aquilo que a ciência humana não pode ver, não alcança a visão de Bahamut. Durante a 

narrativa há também uma relação intertextual citada pelo autor: 

 

Acrescenta-se que sob o desmesurado peixe há um mar, e sob o mar 

um abismo de ar, e sob o ar, fogo, e sob o fogo uma serpente que se 

chama Fallak, em cuja  boca estão os infernos. 

A ficção do penhasco sobre o touro e do touro sobre Bahamut e de 
Bahamut sobre qualquer outra coisa parece ilustrar aquela prova 
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cosmológica de que existe Deus, na qual se argumenta que toda causa 
requer uma causa anterior e se proclama a necessidade de afirmar uma 

causa primeira, para não prosseguir infinitamente. ( 

BORGES;GUERRERO, 1981, p. 37) 

 

Mas o espiritual, representado na citação acima pelo profeta do cristianismo, 

Jesus, se apresenta, pois a ele é concedido ver Bahamut, mas quando o vê cai desmaiado 

e lá permanece durante três dias. Destarte, durante a narrativa observa-se a reflexão 

acerca da junção espírito – ciência, tanto que é citada a serpente Fallak, nessa 

ficcionalização atentamos para a intenção de robustecer a existência de Deus a partir da 

cosmologia, com argumentos científicos, tanto que a narrativa prossegue em descrição 

de seres que são a base para que a Terra se sustente. Sua progressão narrativa é ritmada, 

a intenção é explícita ao se referir a uma narrativa da tradição literária universal como o 

é o Livro das Mil e Uma Noites. Há então uma escolha literária, que pode denotar o 

chamado engajamento literário, de lenda para ficcionalizar que tem como cultura 

proveniente a península arábica. 

Durante a narrativa do imaginário em questão há um processo de intertextualidade 

entre a lenda da Fallak e o Bahamut, como dois seres da mitologia árabe. Sendo que a 

Fallak é a gigantesca serpente cósmica que habita um abismo de fogo abaixo do 

Bahamut igualmente gigantesco que suporta toda a criação de Alá. A Fallak vive nesse 

lugar infernal se contorcendo entre as chamas esperando o fim do mundo. Nas lendas 

árabes durante o apocalipse Fallak irá devorar toda a criação. 

Dessa maneira, segundo (DENIS, 2002) a noção de engajamento apresentada 

sofreu um desgaste e para tanto tornou-se uma ideia fluida e de uso generalizado e essa 

utilização errônea acabou por desenvolver fraturas em análises literárias, percebe-se 

portanto que a noção de mundo de um autor, sua observação e análise estética de dado 

momento sócio-histórico, e também aquilo que ela comporta pode ser analisado como 

engajamento, assim como as ideias gerais que atravessam sua obra ou a função que ele 

atribui à literatura. Nesse contexto, até mesmo a recusa de engajar-se é ainda uma forma 

de engajamento, possivelmente a mais autêntica, para (Denis, 2002) a que melhor 

exemplifica, pois ao se recusar a misturar literatura e política, não se renuncia por isso à 

determinação que pode o alcance de uma obra, seus resultados ideológicos e intelectuais 

ou a sua importância para a sociedade presente. 
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Ao perceber as leituras empreendidas por Borges ao elaborar o texto em questão 

percebe-se que, “ [...] toda obra literária é em algum grau engajada, no sentido em que 

ela propõe uma certa visão de mundo.” ( DENIS, 2002, p. 10), ou seja os escritores 

conscientemente ou não tem suas narrativas atribuídas a finalidades diversas, por isso 

pode-se perceber a preocupação do poder vigente em calar escritores e suas obras, pois 

a Literatura não pode ser vista como um objeto estético neutro, ela nunca o foi, mesmo 

para aqueles que acreditam ser Borges um escritor indiferente em termos políticos aos 

problemas nacionais da Argentina, quando se analisa rapidamente O livro dos seres 

imaginários se tem a impressão de um escritor fora da realidade. 

Contudo ao pensar acerca da expressão engajamento poderíamos analisar até que 

ponto o alcance intelectual, social ou político de uma obra é desenvolvido única e 

exclusivamente por sua posição ideológica, no tocante à literatura de engajamento, 

segundo (Denis, 2002), deu-se esse nome para designar o vasto conjunto transhistórico 

da literatura de alcance político. Compreende-se portanto, que a Literatura como é 

concebida atualmente, não seria apenas um discurso político e não é certo que deva 

atestar essa separação do social. Durante o prólogo do livro analisado há um claro ato de 

engajamento de Borges ao ofertar aos leitores as narrativas ali concebidas, além de 

conclamar outros países a enviar suas lendas. 

 

As Nornas e a mitologia escandinava 

 

 Inicialmente a narrativa faz relação com a mitologia escandinava como a fonte das 

lendas sobre as Nornas, Chamando-as de as parcas. Nesse ínterim os autores citam que 

o primeiro a organizar as narrativas que são relacionadas a esses seres é Snorri 

Sturluson, poeta responsável pela Edda em prosa, uma das duas principais fontes 

literárias da cultura nórdica do século XIII, o poeta viveu na Islândia, e ao citá-lo 

(BORGES;GUERRERO, 1981) dispõem os termos literários e estéticos que o 

engajamento no texto em questão implica, pois há uma reflexão do escritor sobre as 

relações que trava, sendo que essas podem se perpetuar pelos meios específicos dos 

quais ela dispõe para inscrever o político na sua obra. De maneira a exemplificar tal 

questão, vemos que: 

Na mitologia medieval dos escandinavos , as nornas são as parcas. 

Snorri Sturluson, que, no começo do século XIII, organizou essa 
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dispersa mitologia, nos diz que as principais são três e que seus nomes 
são Passado, Presente e Futuro. É plausível suspeitar que a última 

circunstância seja um refinamento, ou acréscimo, de natureza 

teológica; os antigos germanos não eram propensos a tais abstrações. 

Snorri nos mostra três donzelas junto a uma fonte, ao pé da árvore 
Iggdrasill, que é o mundo. Inexoráveis, urdem nossa sorte. 

(BORGES;GUERRERO, 1981, p.187) 

 

 Em análise ao trecho acima se pode perceber que o autor cita Snorri Sturluson, 

convertido ao cristianismo e tornado monge, nomeia as Nornas como: Presente – 

Passado – Futuro, essa analogia pode ser uma convergência entre o tempo na narrativa e 

sua constância, em acréscimo de natureza teológica, durante a breve narrativa os autores 

citam que Snorri era um monge cristão, explicitando dessa maneira que os germanos 

não tinham propensão a abstrações como as relacionadas ao tempo e suas significações. 

Mais adiante há uma relação com a lenda da ygdrasill, em que as Nornas como três 

donzelas que se sentam aos pés da árvore para profetizar a sorte de quem as procura. 

Durante toda narrativa, cita-se o fato de serem filhas do tempo, contudo se indica 

que é visível que o mesmo as esquece. Em ( SARTRE, 2015) percebe-se a relação entre 

a maior completude que a questão do engajamento na literatura indica. Destarte, Sartre 

está situado para deduzir uma relativa unidade na história da literatura engajada, pois 

essa dita atitude isolada e inédita, gera uma busca que  impregna-se pela experiência de 

seus predecessores. E o que se percebe em ambas as narrativas escolhidas para análise é 

que Borges está imbuído de uma influência da tradição literária que não comporta 

radicalismos.  

Por conseguinte se faz necessário citar que o radicalismo sartreano foi 

amplamente criticado no que tange o engajamento e reavaliações decisivas para a nossa 

apreensão atual do fenômeno. Importante aludir ao fato que as acepções acerca de 

literatura engajada são duas, sendo elas: 1ª) acepção - Literatura engajada como 

fenômeno historicamente situado; 2ª) acepção – Engajamento como uma leitura mais 

ampla e flexível. Sendo possível, portanto, organizar sua emergência a partir da 2ª 

guerra mundial, contudo as gerações e escritores anteriores também tiveram seus pontos 

de engajamento.  

Neste sentido se podem citar três fatores determinantes para o aparecimento da 

literatura engajada: 1º) o aparecimento por volta de 1850, do chamado campo literário 

autônomo; 2º) o aparecimento de um novo papel social, situado à margem da literatura e 
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da Universidade, o do intelectual; 3º) o aparecimento da problemática do engajamento a 

partir da revolução de outubro de 1917. 

Dessa maneira a narrativa que se apresenta comporta um distanciamento histórico 

e social das problemáticas enfrentadas na Argentina do período, contudo há um ponto 

que demonstra a confrontação das expressões de poder na leitura e do engajamento 

literário, pois ao citar duas culturas situadas à margem da Greco-romana, tida como 

cultura clássica, Borges pode ter a intenção de reclamar às culturas provenientes das 

narrativas míticas sua importância na tradição, tanto que para isso cita: 

 
O tempo ( de que são feitas ) as foi esquecendo, mas por volta de 1606 

William Shakespeare escreveu a tragédia de Macbeth, em cuja 

primeira cena aparecem. São as três bruxas que predizem aos 

guerreiros o destino que os aguarda. Shakespeare as chama we mird 
sisters, as irmãs fatais, as parcas. Wyrd, entre os anglo-saxões, era a 

divindade silenciosa que governa os mortais e os imortais. ( 

BORGES;GUERRERO, 1981, p. 187) 

 

 

 Por conseguinte ao citar William Shakespeare nessas representações do feminino 

e da morte em MacBeth, os autores relacionam a tradição clássica inglesa com a cultura 

nórdica, no momento em que as Nornas aparecem na primeira cena da peça 

shakesperiana, durante a primeira cena, aparecem três bruxas e elas predizem aos 

guerreiros seu destino.Shakespeare busca na cultura nórdica sua influência e as nomeia 

como as we mird sisters, ou, em tradução literal, as irmãs fatais. Borges cita ainda que 

as Wyrd eram divindades que governavam mortais e imortais, pois era mãe das Nornas, 

sendo que seu nome era Destino, do qual ninguém foge.  

[...] a recepção de um texto literário é uma “experiência literária” apenas 

quando envolve o ser por inteiro. E é precisamente quando ela se assenta em 

fenômenos longa e unanimemente condenados, por serem ilusão referencial e 

identificação, que ela atinge certo grau de plenitude (ROUXEL; 
LANGLADE; REZENDE, 2013, p. 204). 

 

 Em ambas as narrativas Borges e Guerrero buscam relacionar a tradição da 

narrativa mitológica popular e citar fontes do texto literário canônico, como o faz em 

Shakespeare para se referir às influências que cada cultura sofre no momento de 

conceber sua poética. Sua intenção é aberta ao afirmar seu projeto literário de 
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reconhecimento da tradição universal literária e da importância do popular para tal.  

Contudo, também é factível que ele não menospreza a força da linguagem como 

limítrofe dessa organização sistêmica do texto enquanto força motriz. E nesse sentido, a 

autonomia do chamado campo literário é colocado em questão, através da confrontação 

induzida entre campo literário e utilização da cultura popular nacional como o queriam 

os peronistas. 

Nesta perspectiva, esses três fatores: autonomia do campo, invenção do 

intelectual, revolução de Outubro, produziu dois campos a partir da segunda guerra, 

sendo eles: 1) vanguarda; 2) literatura engajada, sendo que essa segunda recusa a 

homologia apresentada pela primeira. Ao se deparar com a Literatura o escritor 

engajado em sua obra literária pretende participar plena e diretamente, através das suas 

obras, no processo revolucionário, e não mais simbolicamente, pois esse sentido 

simbólico já não o contempla. Borges busca nesse sentido engajar sua obra em um 

campo em que a obra de arte não pode ser restrita a mera propaganda de governos, tem 

por finalidade pensar a literatura e refletir acerca daqueles que dela se alimentam. 

 

As expressões de poder na literatura e o engajamento literário 

 

Sendo que as expressões de poder sempre estiveram presentes na Literatura, e sua 

potência foi motivo de variadas intransigências, o que se apresenta acerca da literatura 

engajada não é se tornar um fim em si mesma, mas ultrapassar largamente os termos do 

estético e situar a Literatura como objeto sócio-estético. “ Engajar, no sentido amplo e 

literal, significa colocar ou dar em penhor, engajar-se é portanto dar a sua pessoa ou a 

sua palavra em penhor, servir de caução.” ( DENIS, 2002, p. 31), essas relações 

empreendidas por Borges em ambas as narrativas são ao mesmo tempo literárias e 

sociais. 

Literárias porque comportam uma tradição que influenciou e influencia a escritura 

de variados textos, social porque dá a ver questões tais como a capacidade de abstração 

espiritual dos povos de cultura árabe que são retratados no Livro das Mil e Uma Noites, 

ao mesmo tempo em que o autor através de uma relação temporal exemplifica como se 

davam os entendimentos de tempo na cultura nórdica e sua explicação por Shakespeare 

ao escrever Macbeth se utilizando desse argumento. Destarte, o escritor engajado é 
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aquele que assume o compromisso de elucidar com a coletividade, suas escolhas, além 

de determinar sua credibilidade. 

Ao adentrar o engajamento borgeano situamos sua análise na perspectiva que se 

relaciona com a leitura e os leitores, sendo que para o engajamento a ideia central é a 

escolha necessária a se fazer. Essa manifestação de uma fidelidade a si mesmo, é o ato 

voluntário e efetivo pelo qual a pessoa se define, segundo um caminho que comporta 

risco e desconhecido. 

A realização de si no engajamento é também uma participação na vida coletiva, 

manifesto no palco das questões sociais, políticas, intelectuais ou até mesmo religiosas. 

Neste sentido, o ponto onde se ligam o individual e o coletivo, onde a pessoa traduz em 

atos e para os outros as escolhas que ela fez para si, está posta em suas escolhas 

literárias, que para Borges sempre foram essenciais na composição de seus contos e 

narrativas. Esse ato de escritura, sua intenção propriamente estética não pode bastar-se a 

si mesma, e se duplica com um projeto ético que a subentende e a justifica. 

levar em conta essa intenção permite assim definir a arte sem renunciar à 

idéia de que o belo é subjetivo e relativo. No campo literário, os traços 

“artísticos” são essencialmente traços genéricos. Todo romance, toda 

tragédia, toda elegia é estatutariamente uma obra de arte. A questão da 

identidade artística,portanto, nada tem a ver com a do mérito estético 

(JOUVE, 2012, p. 17). 

 

Nesse contexto, explicita aqui que coexistem as literaturas engajada e militante, 

contudo a primeira vem à política porque é nesse terreno que a visão do homem e do 

mundo se concretiza. A segunda se presta à política para existir. No período em que o 

livro em questão, O livro dos seres imaginários, começa a ser elaborado havia agitação 

política na Argentina, e os intelectuais se digladiavam em anti e pró Péron, nesse 

período os ânimos em efervescência acabaram por desenvolver possibilidades de escrita 

que procediam da consciência que o escritor possui sua historicidade. 

Essa historicidade foi decisiva para que muitos resistissem, pois ao saber-se 

situado num tempo preciso, que o determina e determina a sua apreensão das coisas, o 

escritor busca expandir as fronteiras de sua obra, reflete, analisa, determina estratégias, 

prolonga projetos, desenvolve outros. Destarte, ao escrever se identifica desde então 

com o projeto de mudar o mundo, e para que a literatura seja um autêntico 
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empreendimento de mudança do real, é preciso que o escritor aceite escrever para o 

presente e queira “ em nada faltar com o seu tempo.” 

As narrativas apresentadas para análise podem ser atestadas enquanto 

deslocamento agindo como forma de pontuar na leitura sua força implícita, a 

ficcionalização como terna mudança diante dos fatos. A contradição e urgência que 

procedem a inscrição do escritor em seu projeto literário são pontuais em sua renuncia, 

portanto a aposta na posteridade e escolha resoluta em responder às exigências do 

tempo presente. Tornando-se assim uma conjunção de valores que definem a obra. 

Sendo que para Borges a literatura feita apenas para servir a um campo política estava 

condenada à impotência, enquanto que a Literatura que se fundamentava na tradição 

literária tendia a alargar espaços e conceitos, além de acrescer à obra vitalidade e força 

embrionária, pois sua força de ruptura e subversão poderia anular-se caso não fossem 

bem postuladas e empregadas, pois para Borges, só poderia ser transgredido algo que se 

dominasse, do contrário os erros constantes poderiam matar sua potência de criação. 

 

Conclusão 

 

 O presente texto buscou refletir acerca das narrativas do imaginário, Bahamut e 

Nornas, lendas ficcionalizadas por Borges e Guerrero em O livro dos seres imaginários, 

as pontuações aqui postuladas são iniciais pois trata-se de tese de doutorado em 

andamento na Universidade de Brasília. Foram apresentadas as lendas e uma análise 

breve de sua importância no corpo do texto, bem como relação intertextual realizada 

pelo autor, como exemplo em Bahamut, relação com O livro das mil e uma noites, em 

As Nornas, relação com a peça Macbeth de William Shakespeare, análise orientada 

pelos conceitos de engajamento literário em Jean Paul Sartre e Benoit Denis e pelo 

conceito de leitura subjetiva em Rouxel. Compreende-se que ao ficcionalizar as 

narrativas citadas Borges buscou suas influências literárias, e em um claro gesto de 

engajamento literário, trouxe a ambas suas escolhas literárias a fim de desenvolver 

reflexão acerca da condição de cultura colonizada como o foi a Argentina. 

 Também foram apresentados os conceitos de literatura engajada e literatura 

militante, além de apresentar conceitos e relações entre os mitos e suas implicações em 

nas culturas das quais são provenientes. O que se Organizou também foi uma 
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introdução que explica-se a que e porque se empreende o presente texto, em que medida 

sua implicação é literária e como pode ser visto como uma expressão de poder na 

leitura, além de apresentar as acepções para literatura engajada e os campos de sua 

atuação, em análise frequente aos textos. Finalizando foi elaborado um tópico que trata-

se da relação entre engajamento literário e expressões de poder, explicitando os campos 

de atuação dos escritores e como Borges via tais movimentos na criação literária, além 

de discorrer acerca da condição de objeto estético e social da literatura. 
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A FECUNDIDADE DO INCONSCIENTE:  

VANGUARDA E TRADIÇÃO EM JEROME ROTHENBERG 

 

Luiz Felipe de Queiroga Aguiar Leite (UNISÃOMIGUEL)1 

 

Resumo: O objetivo proposto é retomar o cerne de um caminho estético (filosófico, sociológico, 

antropológico) discutindo as forças das propostas revolucionárias de Jerome de Rothenberg que 

transitam entre a vanguarda e a tradição. Relacionamos o poema Um manifesto pessoal com as 

propostas revolucionárias do autor; comentamos sobre o papel das vanguardas na poética de 

Rothenberg, principalmente o Dadaísmo; discutimos a semelhança do poeta moderno e o 

xamanismo em diálogo com A carta do vidente de Rimbaud; confrontamos as contradições do 

pragmatismo educacional moderno com as propostas do autor de inversão desse modelo e 

finalizamos com uma leitura de uma poesia dos índios sêneca.  

Palavras-chave: Inconsciente; Vanguarda; Tradição; Rothenberg. 

 

As ideias ensaiadas neste texto são o fomento inicial de um futuro trabalho que terá 

o mesmo título aqui apresentado: A fecundidade do inconsciente. A intenção é de uma 

obra coletiva que reúna textos de diferentes áreas tomando como ponto de partida as 

reflexões sobre o inconsciente que começo a desenvolver a partir da obra de Jerome 

Rothenberg. Este momento, portanto, tem como foco o subtítulo e propõe retomar o cerne 

de um caminho estético (filosófico, sociológico, antropológico) refletindo sobre as 

propostas revolucionárias do autor que transitam entre a vanguarda e a tradição. 

Como primeiro passo, expomos tais propostas em diálogo com um dos poemas do 

autor: Um manifesto pessoal, de 1966. Em seguida, retomamos brevemente as ideias do 

meio em que viveu Jerome Rothenberg: Contracultura, Geração Beat, Vanguardas: o 

Cubismo, o Surrealismo e principalmente o Dadaísmo no que esse tem de destruidor e 

transformador. Refletimos sobre semelhanças entre o xamã e o poeta moderno como 

vidente e cantor. O diálogo do autor aqui, é com Rimbaud na conhecida carta a Paul 

Démeny, de 1871. O próximo passo fala de perto ao exercício do professorado.  “Dê aulas 

com um chocalho & um tambor”, diz Rothenberg, propondo uma inversão do modelo 

educacional construído na era moderna. Contemporizamos a radicalidade do autor ao 

mesmo tempo que afirmamos a importância de se repensar a pragmática educacional 

construída na sociedade moderna e aproveitamos para discutir suas contradições. 

Finalizamos com uma leitura de uma poesia sêneca, leitura esta, que nos leva a refletir a 

partir do método-caminho do autor em prol de uma retomada que reafirma a relação do 

                                                             
1 Graduado em Letras (UFPE), Mestre em Ciências Sociais (UFBA), Doutor em Literatura e 

interculturalidade (UEPB). Contato: fp_aguiar@yahoo.com.br. 
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vidente e do poeta: o que sonha e constrói através do sonho-ação no mundo; a subversão 

transformadora das vanguardas e a reversão dos modelos pragmáticos modernos. Tomado 

como retorno, qualquer processo que aponte um futuro precisa ser pautado no que o mito 

e o imaginário -e portanto, o inconsciente- constrói de fecundo e indispensável. 

 

Propostas revolucionárias e o poema Um manifesto pessoal: 

 

Um manifesto pessoal 

(1966) 

1) Eu mudarei sua mente; 

2) qualquer meio (=método) para esse fim; 

3) opor-se aos “devoradores” = burocratas, criadores de sistemas, 

padres, etc. (W. Blake); 

4)      “& se compreenderes o que eu sou, saibas tudo aquilo que eu 

disse, eu proferi alegremente – & de modo algum me envergonhei 

disto” (J. C. aos discípulos, Atos de São João)  

(ROTHENBERG, 2006, p. 13) 

 

A proposta estética de Jerome Rothenberg não é modesta. Se vivemos em tempos 

nunca vistos de desesperança, como diz Chomsky (2015), o ímpeto destruidor -e 

reconstrutor- das vanguardas enforma a verve revolucionária do autor. Uma “mudança de 

mente” que se opõe aos padrões opressivos e aos opressores desses padrões, não poderia 

vir que não fosse de uma voz coletiva que une os, supostamente, mais distantes. Citações 

dentro dos poemas do autor são constantes. Eles apelam a esta voz coletiva. Ou melhor, 

eles afirmam que nenhuma voz é solitária ou adâmica, como discutiram vertentes da 

linguística, da literatura e da sociologia. Mas a referência primeira aqui é antes 

antropológica. A mudança da mente é uma mudança estrutural. Uma revolução, diz 

Rothenberg (2006, p. 15), envolve uma mudança na estrutura. A forma desgastada que 

perde o vigor “deve ser restabelecida à unidade primordial da qual descendeu”, voltar ao 

caos e à escuridão para renascer. Quando se muda uma estrutura, se muda uma forma. 

“Uma mudança na forma é uma mudança de realidade”.  

A realidade, portanto, é uma visão da forma. Muda-se a estrutura, muda-se a 

realidade. Tal relação não se faz por dependência. A realidade, por assim dizer, não 

depende da mudança da estrutura. A realidade é uma criação visionária. Ela não nos 

antecede como a consciência coletiva de Durkheim que exerce sobre nós uma pressão 

coercitiva e respondemos mimeticamente a ela. Nem, por outro lado, é uma ação livre do 
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indivíduo, como queira Weber, dadas as devidas ponderações. Ela se aproxima à ideia do 

budismo, uma realidade construída pela nossa própria visão. A realidade não está apenas 

atrás, mas à frente, como criação. O ato visionário é um ato do sonho, uma ação singular, 

na linguagem de Jung2, do criador.  

A relação subverte a noção usual do ocidente. Seu lastro subversivo é antropológico 

porque encontra no primitivo a complexidade antes negligenciada pela antropologia 

evolucionista. Se você espera que uma obra primitiva, diz o autor, “seja simples ou 

ingênua, você provavelmente acabará vendo uma obra simples ou ingênua” 

(ROTHENBERG, 2006, p. 22). A distância da formação social aprofunda a diferença. 

Mas a experiência poética aproxima os distantes. A poética de Rothenberg, se assim pode 

ser chamada, se lança sobre a noção de tradição do ocidente para encontrar a tradição 

primitiva. Seu impulso vem da geração beatnik e da subversão das vanguardas.  

Geração Beat e Vanguardas estéticas 

A contracultura é um dos chãos criativos de Jerome Rothenberg. A década de 60, 

com sua subversão dos valores ocidentais, encontra lastro firme na poesia dos Beatniks. 

O Uivo lança uma denúncia imprecisa e fragmentada da sociedade capitalista ocidental, 

calcado em um ar alucinatório e místico. Louco e místico, assim se definia Keruak em 

Viajante solitário (2005). O underground, a cultura alternativa, a cultura marginal, o uso 

de drogas, a liberdade do corpo contra sua docilização controlada, se coadunam com as 

ideias de Rothenberg. Mas são através das vanguardas europeias do início do século XX 

que os fundamentos de uma etnopoesia se constroem e a reformulação dos sentidos das 

antologias, como bem formula Pedro Cesarino3, se farão com Technicians ot the sacred 

(2017), de 1968. A reunião de poemas de matrizes culturais variadas superam a relação 

etnocêntrica do cânone no ocidente, tão cara ao desenvolvimento dos estudos 

comparativos. A tradição não somente deixa de ser um influxo insuperável do passado, 

mas se desloca do eixo ocidental. Não é mais de uma única cultura, mas de várias, e todas 

dialogam através da tradução, ou melhor, do sentido de tradução que Rothenberg trabalha, 

uma crença de teor quase místico que afirma que traduzir não apenas é indispensável, é 

                                                             
2 O sonho, para Jung, é um ato singular do sonhador. Inevitável que ele esteja associado ao passado, como 

chave de acesso à simbologia. Mas é o sonhador que reorganiza o conteúdo simbólico e o expressa de forma 

“singular”. O quanto há de próprio e de retomada, e em que natureza se apresentam, pode ficar a cargo das 

tensões não resolvidas das teorias que tratam dos sonhos. 
3 Cesarino é prefaciador do Etnopoesia do milênio, utilizado neste trabalho. 
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inerente, pois toda comunicação entre os homens é tradução, nos lembra Octavio Paz 

(2009). Em Jerome Rothenberg tal ação carrega a crença que há não só o que 

compreender, mas que sempre há algo de comum quando o homem transita em suas várias 

linguagens. 

Se Eliot (1998) já nos ajuda a esclarecer a relação da tradição com a ação individual 

do escritor, que deve não se submeter, nem necessariamente promover uma subversão 

vanguardista destruidora, mas se apropriar e, inevitavelmente, criar com a posse do 

passado, em Rothenberg parece que o autor é possuído pelo passado, possuído 

misticamente, em transe. E é daí que se encontra o veículo principal de criação do novo. 

Um novo circular, e não linear; ao mesmo tempo individual e coletivo.  

A noção usual de vanguarda como destruição do passado, portanto, é insuficiente, 

não se sustenta. E sua postura niilista, destruidora, decadente, seu irracionalismo, ganham 

outro sentido buscado nas bases do Dadaísmo e reorganizado pelo Surrealismo.  Mas 

antes apresenta no Cubismo, com a estética de Picasso, seus vínculos com a tradição 

coletiva e primitiva4. Picasso, assim confirma o autor (2006, p. 195-196), diz ter 

descoberto com as máscaras africanas o porquê era pintor. As máscaras não eram simples 

objetos de esculturas, eram mediadores mágicos que davam forma aos espíritos. Aquele 

que a usa, reverencia o passado no ritual, mas ao mesmo tempo individualiza sua própria 

existência. Não no sentido do indivíduo cartesiano. Mais próximo, talvez, da 

individualização junguiana. A unidade e a multiplicidade do passado e do futuro se fazem 

sempre presente. O ser é uno e múltiplo sempre. Mas precisa marcar sua existência.  

Picasso marcava sua existência com sua arte, tomando o empréstimo estético do 

universo primitivo africano. Já o Dadaísmo, longe de ser sem sentido, se fez uma 

vanguarda destruidora em prol do que virá. A grande “obra negativa de destruição” de 

Tzara, diz Rothenberg (2006, p. 100), se tornou uma “grande obra positiva de construção 

e síntese”. Poèmes nègres, o exemplo é do autor, uma coletânea de poemas africanos e 

oceânicos, são expostos em performances no Cabaré Voltaire. O objetivo de subverter de 

tais performances é muito mais clara para o nosso tempo, mesmo com contradições e, por 

vezes, intolerâncias fascistas, mas para o público da época tudo se diluía na brincadeira 

dadaísta. Ao contrário, tomando para si outras referências culturais, o Dadaísmo exercitou 

                                                             
4 Expressão que nem Rothenberg considerou apropriada, nem o desenvolvimento dos estudos 

antropológicos. 
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a apreensão de outros signos. O poeta vivencia uma outra experiência estética, aprende 

uma outra forma de usar o aparelho vocal, fala e cria outra linguagem. Se o Dadaísmo 

passa para a história como uma estética sem sentido e irracional, para Rothenberg ele é 

sua musa dada.  

O irracionalismo dadaísta se converte no inconsciente surrealista e o sonho ganha 

papel preponderante na vanguarda e nas reflexões de Rothenberg. É com Freud que a 

suposta existência de um inconsciente vem à tona. Se o inconsciente é impossível de ser 

acessado pela racionalidade ele só pode ser acessado pelo símbolo. Os sonhos são o seu 

veículo principal. De meros fenômenos inexplicáveis do ser humano, o sonho se alça à 

condição de acesso às profundidades do ser e se torna fonte inesgotável para 

conhecimento do homem. É dessa participação fundamental do inconsciente onírico que 

Rothenberg retira uma de suas principais reflexões, aquela que unirá o poeta e o xamã. 

O xamã e o poeta moderno: vidente e cantor  

 

A arte novamente se reconheceu como visionária, e não pode haver 

nenhuma distinção proveitosa entre visão-como-visão e visão-como-

arte (assim, também, a ideia de Freud e dos surrealistas, de que o sonho 

é uma obra-de-sonho, uma obra de arte). (ROTHENBERG, 2006, p. 

102-103) 

 

Nas tensões da Modernidade racionalizada, emerge o recalque monstruoso. “Trata-

se de fazer a alma monstruosa”, diz Rimbaud (2018). O poeta absolutamente moderno 

deve transformar a si mesmo em um vidente. Deve passar por um processo de 

autoconhecimento e de purificação. “Exaurir os venenos”, “aguardar as quintessências”. 

No processo ele enlouquece e da loucura encontra sua visão. Ele se torna “o grande 

doente, o grande criminoso, o grande maldito, - e o supremo sábio!”.  

Há, na modernidade de Rimbaud, um reencontro cíclico com o passado. O 

visionário, como os videntes na leitura simbólica, cega seus próprios olhos, e “cega-se” 

para o mundo familiar que o cerca. Um momento assustador de desvincular-se do 

ambiente familiar é indispensável para a conquista da visão esclarecida que adquire. O 

poeta e o xamã se encontram: “Takujumaqama: venho a você, porque eu desejo ver!”, 

dizem os esquimós iglulik; ou os copper, que chamam o xamã-cantor de elik, “alguém 

que tem olhos” (ROTHENBERG, 2006, p. 32).  
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O xamã, como o poeta (o poeta, como o xamã), morre para seu mundo familiar no 

rito para abrir os ouvidos e sentidos para as vozes do passado que agora falarão através 

dele.  

 

Numa típica (auto) iniciação no xamanismo, o novo xamã experimenta 

o colapso da sua consciência familiar ou visão de mundo, e é conduzido 

ao sonho, ou visão, no centro do qual há uma canção ou uma série de 

canções “que saem compulsivamente deles sem qualquer esforço para 

compô-las”. (ROTHENBERG, 2006, p. 32) 

 

Ele morre e renasce receptáculo dos espíritos. É o homem doente que cura si 

mesmo, é o cantor que transmite a voz do passado singularizada por seu ato único e 

irrepetível, e construtor do presente e do futuro. Curado, abarcando a totalidade em si 

mesmo, monstruoso por sua estranheza, o poeta-vidente, diz ainda Rimbaud, aprende e 

instrui. 

Uma proposta acadêmica 

“Dê aulas com um chocalho e um tambor”, diz Rothenberg (2006, p. 80). A 

proposta é radical. Implica em uma subversão generalizada: 1. Substituir as epopeias 

gregas dos currículos universitários e incluir as epopeias americanas; 2. Encorajar os 

poetas a traduzirem clássicos americanos nativos e ensinar-lhes a cantar; 3. Deixar jovens 

poetas índios ensinarem jovens poetas brancos a cantar e contar uma história; 4. Criar 

cadeiras de literatura americana e teologia ministradas por professores treinados em 

transmissão oral; 5. Não esquecer que deixar de lado os antigos cantadores e narradores 

ainda vivos é uma afronta ao espírito da terra e um pecado contra Homero. 

(ROTHENBERG, 2006, p. 79-80). 

As propostas radicais do autor são do ano de 1972. Desde então avançamos no 

diálogo com a alteridade, quero crer... Mas como o cavaleiro sonhador que vê diante de 

si o que os outros não veem, a utopia necessária se faz carne, de alguma maneira. Também 

como o errante cavaleiro, seu delírio oculta a ironia subversiva do ato criador. O Chomsky 

que fala do nosso tempo como o mais desesperançado de todos é o mesmo que atribui à 

utopia de poucos indivíduos comuns o veículo inicial de transformação. A ironia e o 

sarcasmo vanguardista, portanto, propõe. E suas propostas falam de perto ao exercício do 

professorado.  
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Os modelos educacionais prussianos deixaram de herança não a disciplina, mas a 

disciplina opressiva, a coisificação e desumanização, a gradativa diminuição da 

criatividade, que é não apenas um dom do artista, mas uma possibilidade de todos que 

ajuda o ser a lidar com a imprevisibilidade da vida. A universidade ganha destaque 

diferenciado nesse processo. Nem de longe totalmente livre da força desumanizadora do 

modelo prussiano, mas localizada em outro lugar que não o reduzido à formação para 

servir ao Estado, que predominou na intenção da construção da escola gratuita e pública, 

pois na universidade se inseriu a pesquisa, mesmo com uma divisão relativamente 

problemática entre transmissão e produção de conhecimento. À universidade coube o 

predomínio da produção; à escola, da transmissão.  

Diziam os iluministas que o povo pode ser educado, mas não pode ser esclarecido 

(BAUMAN, 2010, p. 114-115). A noção de educação, para o povo, se limitava ao 

adestramento da bestialidade, o animal convertido em súdito obediente para servir ao 

sistema social que estava sendo construído.  

Em diálogo com Bauman, discutimos em outro momento a formação de um ethos 

de ordem e cisma no desenvolvimento da era moderna5. Ordem que excluiu, cisma que 

divide. Um ethos que cria os estranhos e exilados do nosso tempo: homossexuais, 

mulheres não submissas, pobres, negros, índios... todos que estão de fora do padrão 

hegemônico estabelecido. Assim também a racionalidade do tempo enalteceu a razão 

(confundindo-a com consciência) e suprimiu o universo do inconsciente e todas as 

potencialidades advindas dele.  Enaltecendo a polidez do ritual simbólico cristão, 

suprimiu a “sujeira” dos bodes e do cordeiro. O outro estranho tornou-se a vítima 

expiatória que encobre higienicamente a sujeira de todos. O corpo social vive 

sobrevivendo, pois recalca e não resolve autocriticamente seus problemas. Eliminar o 

bode expiado é criar uma falsa sensação de cura e apodrecer o corpo por dentro, pois o 

bode nasce das próprias entranhas da sociedade que o gera. Assim também diz Girard 

(1990), em sua teoria mimética do sacrifício; Eagleton (2013), sobre os anawim das 

escrituras hebraicas: a escória, o refugo, os bodes expiatórios; ou Kristeva (1994), quando 

localiza a sensação de estranheza na incapacidade do próprio indivíduo de lidar com sua 

semelhança com o outro. 

                                                             
5 As discussões fizeram parte da tese de doutorado sob o título: O canto do bode humano: exílio e estranheza 

na ambivalência trágica da Galileia contemporânea, de 2017. 
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 “O homem moderno tem a pretensão de sonhar acordado”, diz Octavio Paz (2006, 

p. 191), mas esse pensamento nos levou ao “pesadelo, onde os espelhos da razão 

multiplicam as câmaras de tortura”. É preciso voltar a sonhar de olhos fechados, diz ainda 

o autor. O xamã e o poeta vidente moderno nos lembram... Seu primeiro movimento é de 

introspecção, silêncio e escuta. Fechar os olhos da superfície, abrir os olhos do interior, 

abrir os sentidos àquilo que antes não se via ou ouvia e que esclarece o porvir.  

Desconectados de sua própria potência imaginária o homem moderno cresceu 

racionalizado em demasia, burocratizado, vilipendiado em suas possibilidades, 

despreparado para viver as ambiguidades e ambivalências inerentes ao ser. Fechou os 

ouvidos ao canto da musa antiga, ou da musa dada, ou do primitivo som do tambor. 

Uma canção sêneca 

O tambor chama a guerra. O tambor chama os espíritos para estarem com os vivos. 

Eles vêm, e dançam e cantam. O tambor, enfim, chama... Chama aquele que esqueceu e 

aquele que deve recorrentemente se lembrar. Essa é também uma das funções da canção. 

Ela congrega e mostra ao indivíduo seu corpo social. A estética de Rothenberg se constrói 

de fragmentos dispersos em prol de unir o corpo e a voz coletiva. O eu é um outro de 

Rimbaud expurga o pensamento cartesiano e a unidade indivisível do eu se esfacela. O 

eu é uma pretensão impossível. Ele só existe em processo, o eu é um sendo, diz 

Castoriadis (1987), e tudo que ele faz, o desenvolvimento que é fruto de pressão e ação, 

é trabalho de uma coletividade.  

A coletividade é reunida em torno da música. Assim cantam os sênecas: 

 

ME SURPREENDI POR ME 

ENCONTRAR BEM AQUI & 

AGINDO COMO UM CORVO 

 

Não pensei que eu iria 

Agitar       a       cabaça 

Não bem aqui & agora 

Não   justo  esta    noite 

Não   pensei    que   eu 

rasgaria alguma comida 

Não bem aqui  &  agora 

Não   justo   esta   noite 

 (ROTHENBERG, 2006, p. 90) 
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O título do poema é esclarecedor. Mas é a parte inserida pelo poeta. O poeta revela 

que se surpreende por agir como um animal, ou como um ser supostamente diferente do 

que ele é. Um reconhecimento se produz no processo, uma identificação com o animal. 

Aquele que se afasta da natureza, se afasta do reconhecimento e identificação com sua 

própria natureza. O animal de poder, o cordeiro de Deus, o próprio consumo da carne e 

do sangue do animal, simbólico ou não, são rituais de integração do homem e do animal, 

como nos conta Aniela Jaffé (2008, p. 319), integração não reconhecida e recalcada pela 

era moderna.  

O título do poema sêneca é importante, mas é o poema em si que nos revela o 

processo de subversão e reconhecimento. Diz Rothenberg (2006, p. 89): 

 

Há uma canção dos índios seneca, uma canção que faz parte de uma 

sociedade & de uma cerimônia de cura chamada “agitando a cabaça” 

ou “sociedade dos animais místicos”, ou ainda ‘sociedade dos xamãs” 

(...) Ela é a chave, no que diz, para a confusão que sinto sobre onde 

minha própria poesia, & a poesia de minha geração, me levou. (...) 

Ora, eu nunca havia agitado a cabeça antes, não tinha cantado com um 

chocalho: não tinha feito nenhuma dessas coisas & teria me parecido 

tolo, até então fazê-las. Realmente parecia algo tolo, mas num certo 

ponto eu as estava fazendo, & já não me parecia tolo, parecia 

necessário. 

 

As estruturas mnemônicas da oralidade são geralmente vistas em sua função de 

facilitadoras do aprendizado, que levam, claro, a um aprendizado e assimilação da cultura. 

Mas a herança de inferiorização da cultura oral no ocidente comumente impediu que a 

complexidade inerente às manifestações, sejam estéticas, espirituais ou mesmo político-

sociais da oralidade, fossem devidamente apreciadas. Um texto fundamental para 

compreensão da dinâmica da oralidade é A tradição viva, de Hampaté Bâ (2010). 

Pesquisando sua própria “tribo”, e entre muitos outros fatores, o autor nos diz que os dieli, 

griots, contadores de histórias performáticos, são o sangue que circula no corpo social. O 

sangue, dieli, circula alimentando a coletividade, reunindo e interligando o corpo social.  

A repetição mnemônica é meio profundo de ligar o homem ao universo espiritual 

em torno de si e ao universo social que o circunda, que pode, em algumas tradições, ser 

uma ligação com todo cosmo. O chamado dos tambores e da cabaça, símbolo também 

feminino que chama ao retorno do útero e, portanto, do preparo para o novo nascimento 

(CHEVALIER e GEERBRANT, 2009, p. 151), reidentifica o ser com o que foi perdido. 
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Reidentifica-o com o sua própria condição de animal e homem consciente, de ser coletivo 

e individual; não o corrompido cartesiano que não se reconhece no outro e cuja dialética 

relação com a alteridade, que deveria ser vivida em prol da saúde do corpo social e do si 

mesmo, é convertida em estranheza que não supera tal condição, e o ambiente social se 

diluiu em individualismo e vazio existencial. 

A proposta de Rothenberg retoma um caminho antropológico de reconhecimento 

de si mesmo através do outro e da percepção da natureza coletiva do eu. Como o autor 

diz, a canção sêneca se torna a chave para sua poesia. Aquilo que antes era tolo se converte 

em necessário. O movimento rítmico do primitivo e inferior se converte em uma 

experiência indispensável à completude do ser, o que falta à vivência do pragmatismo 

racional eleito no desenvolvimento da sociedade moderna.  

Nosso trovador contemporâneo, Gilberto Gil, disse uma vez que queria que sua 

música terminasse ao som de tambores. O artista criador de uma das melhores elaborações 

estéticas do nosso tempo, e em nosso chão moderno, anseia que sua música termine na 

simplicidade do tambor. Mas aqui a simplicidade não é apenas retorno e obviamente não 

se confunde com inferior. É a retomada de um passado fundamental que se reidentifica 

no círculo seguinte da espiral. A noção de tempo linear hegeliana, em sua base filosófica 

e cristã, é insuficiente, por si só, como proposta imaginária.  

Há aqui, uma outra proposta de estrutura, uma outra forma sendo forjada na 

linguagem do fogo. Ela não quer a hegemonia como valor. E por mais que em alguns 

momentos pareçam radicais, a consciência segura seu ímpeto. As próprias palavras de 

Jesus estão no poema Um manisfesto pessoal, mas não a interpretação cristã que ficou de 

herança à formação do homem moderno: dicotômica, proselitista, manipuladora e por 

vezes violenta. Essa outra forma que se propõe opera a linguagem da diversidade, o 

encontro dos distantes, a reidentificação do um no outro, e no animal, o reconhecimento 

da coletividade humana. O sonho do vidente não pode existir sem o passado, mas aponta, 

utopicamente, para a construção de um singular futuro em mais uma volta da espiral. 
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ORFÃOS DO ELDORADO DE MILTON HATOUM:  
MITOS E IMAGINÁRIOS EM DISCUSSÃO  

 
Manuella Mirna Enéas de Nazaré (UFPE)1 

 
Resumo: Este trabalho é um breve esforço de teoria, crítica e análise literária, integrante de um 
fôlego maior que vai além dele. Aqui, fazemos um percurso teórico-crítico em torno de estudos 
sobre mito e imaginário enquanto forças simbólicas e potenciais de criação, que leva a reflexões 
sobre memória e seu semelhante poder de (re)interpretação significativa. Munidos dessa base, 
nos propomos a incitar esses aspectos na obra de literatura contemporânea Órfãos do Eldorado, 
do escritor Milton Hatoum, a qual parece solicitar o diálogo com essas três instâncias de estudo. 
Palavras-chave: Imaginário; Mito; Memória; Órfãos do Eldorado. 
 

 Construindo uma base teorico-crítica de análise 

 Conforme Joseph Campbell (2008), os mitos são formas de buscar entendimentos 

sobre si, sua comunidade e o mundo em volta. Assim, deles surgem formas culturais, 

desenvolve-se uma estrutura social.  

 Andrade (2013) explica que o mito torna-se palpável, digerível e inteligível 

apenas a nível local, quando/onde é atualizado e forma-se uma explicação própria, 

singular. É a descontinuidade de contextos que solicita a mudança e a atualização dos 

mitos de origem, fazendo com que os mesmos aspectos tomem outro significado a partir 

dos mesmos significantes, de acordo com as novas necessidades. Essas reinterpretações 

são matéria prima, força potencial de criação, comportamento próprio do mito.

 Então, como afirma Campbell (2008), cada momento histórico solicita seus mitos, 

pois há um mito para cada época, já que cada uma traz demandas, sendo o mito passível 

de transformação. O mito participa da sociedade e, como qualquer outra convenção 

social, é modificável.  

 Segundo Andrade (2013), em um sistema social, político por natureza, há a 

articulação entre atores sociais e seus diversos sistemas simbólicos, ou seja, suas 

significações e mitificações. Por isso, o autor chama a atenção para a importância de se 

atentar ao contexto semântico sócio-local em análise. Na obra tomada para este 

trabalho, por exemplo, uma parte do contexto mitológico e social acionado é da cultura 

amazônica, que é manifestada, entre outros elementos, por narrativas folclóricas e 

lendas, que têm função mitológica. 

                                                             
1 Graduada em Letras com ênfase em estudos literários (UFPE), Mestre e Doutoranda em Teoria da 
Literatura, na linha de Literatura, Sociedade e Memória (UFPE), sob a orientação do Prof. Lourival 
Holanda (UFPE). Contato: manuella.eneas@gmail.com. 
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 A força de uma narrativa mítica se alia ao caráter ativo e possível do imaginário e 

da memória, que, segundo Sebástien Joachim et al (2011), mexem com o sistema mítico 

de um povo. Mas mitos não são inventados por força da vontade, são eles os dotados de 

força de surgimento e de transformação, bem como de irradiação e atualização. A cada 

época sua mitologia. Muda-se a forma que se apresenta um mito e que ele é recebido. 

Na contemporaneidade não seria diferente.  

 Na Era das tecnologias e multiplicidades, a força cultural, política e econômica da 

globalização dita mudanças em escala global. A tendência para a horizontalidade de 

padrões convive com as diferenças inerentes às diversas nações e culturas. O sujeito, 

frente aos questionamentos das antigas fronteiras, tanto materiais quanto ideológicas, 

fragmenta suas noções. Assim, o homem chega ao século 21 tendo visto seu mundo 

original ruir, suas certezas serem questionadas e seu berço geográfico e ideológico ser 

destronado, de forma que o mito hoje dialoga com realidades em (des)construção. 

Conciliação e pertencimento tornam-se, dessa forma, questões chaves para nossos dias.  

 Nesse cenário, o imaginário fornece para o homem uma estrutura imaterial; 

permite ao homem compreender suas produções e suas heranças a partir dos homens. 

Muitos teóricos são importantes para os estudos do imaginário. Dentre eles, atentamo-

nos brevemente àqueles que nos fornecem bases para este trabalho. 

 Conforme Joachim et al (2011), Gilbert Durand, com sua perspectiva 

antropológica, permite-nos ver o imaginário identificado com o mito, constituindo o 

primeiro substrato da vida mental, até que se incluiria em um trajeto antropológico mais 

amplo, o que faz do imaginário um mundo de representações. Carl Jung (op cit), por sua 

vez, ao desenvolver o conceito de arquétipo aliado ao de imaginário, levou a 

compreensão de imagens primordiais do inconsciente coletivo, unindo o imaginário e 

esquemas puramente subjetivos a processos racionais e imagens concretas da percepção.  

 Já Cornelius Castoriadis, conforme Joachim et al (2011), atrela imaginário à 

coletividade, vendo-o como rede de significações imaginárias que incorpora sistemas 

simbólicos diversificados e constrói representações diversas, que regulam a sociedade e 

são atualizadas por ela. Exalta a potência de criação imanente às coletividades humanas 

e aos indivíduos, fugindo a uma ideia de criação natural/imanente do imaginário 

humano (imaginário coletivo). O imaginário seria, assim, uma dimensão tão 
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significativa das sociedades quanto à própria vida, abrangendo produção e circulação de 

imagens não só visuais, mas verbais e mentais. 

 Em compasso com esses estudos do imaginário estão os de Aby Warburg sobre a 

imagem, muito revisitados por Didi-Huberman (2015). Ele fala em nachleben, palavra 

alemã que pode ser traduzida por sobrevivência, de temas, de estilos, de motivos que 

transitam em uma lógica pulsional e sintomatológica, denunciando imagens peregrinas 

que apontam uma obsessão viajante através do tempo, um pathosfolmen. Essa ideia se 

combina às reflexões de Walter Benjamin a respeito de origem e de imagem.  

 Didi-Huberman (2015), ao retomar também esses estudos, explica que a origem 

enquanto tal não é o passado acabado, ainda que tenha sido fundador, mas, ao contrário, 

é um ritmo ofegante e frágil, o regime dinâmico de uma historicidade que, 

incessantemente, até nosso presente, pede para ser reconhecida como restituição e 

reconstrução. Estamos além da oposição categórica entre um presente que esquece e um 

passado que foi concluído; aqui nada está perdido, tudo é imagem. 

 O passado não deve ser rejeitado, nem ressuscitado, porque ele simplesmente 

retorna como anacronismo. Benjamin (1939 apud DIDI-HUBERMAN, 2015) chama 

esse entendimento de “imagem dialética”, que apela ao passado com naturalidade e 

aceita o choque com a memória. Uma imagem que reivindica o ontem sem nostalgia, 

mas na percepção de semelhanças e diferenças, decompondo o outrora e compondo-se a 

partir das necessidades e novidades de um agora transformado e transformador. 

 Nesse contexto, Didi-Huberman (2015) chama atenção para a memória, instância 

involuntária que não morre, sendo uma chama sempre a “queimar” a imagem. Afasta-se 

das sentenças de morte proclamadas pela história, passando-se a uma questão de 

sobrevivência, na qual as conexões temporais conferem sentidos através de imagens. 

Assim, ao olhar para um objeto – aqui, no caso, uma obra literária –, pensa-se em 

recorrências, reminiscências e deslocamentos, como uma “onda mnêmica”. Essa 

expressão warburgiana, retomada por Roberto Calasso (2004, p. 25) ao pensar sobre a 

força de certas imagens, evidencia choques de memórias a partir dos quais uma 

sociedade pode cruzar e reinventar suas diversas imagens simbólicas.  

 A literatura tem, nessa empreitada, o poder de através da metade visível perceber 

a evocação do ausente, buscando chaves de representação, desvendando raízes e ruínas, 

percorrendo imagens, símbolos, memórias, mitos. Isso porque o imaginário ressoa, 
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transpassa, significa e representa sentidos vários que atravessam tempo, espaço e 

indivíduos, sendo capaz de se transformar como o mito. Seu poder é inegável, sua 

dinâmica é criadora, assim como a memória, vista como resguardo, como mobilização, 

(des)legitimação, (re)construção.  

 Isso adverte para as funcionalidades que a memória detém. Ela seria funcional 

porque, ao se orientar para o passado, “ela segue rastros soterrados e muitos até 

esquecidos, e reconstrói provas significativas para a atualidade” (ASSMANN, 2011, p. 

53). Nesse sentido, Aleida Assmann (2011) entende que a memória está relacionada a 

projetos identitários, a interpretações do presente e a pretensões de validade. Então, a 

partir de um determinado presente, ilumina-se um passado específico que tem um 

horizonte prévio de futuro. 

 Para Alba Olmi (2006), a memória está ligada à formação identitária do indivíduo, 

sendo ela um meio de compreender a construção das suas identidades a partir do 

resgate, no sentido de entendimento das origens. A memória, além de construção e 

entendimento também oferece reconstrução das verdades chegadas através do tempo e 

difundidas para o futuro. Nesse sentido, de remodelação, Ferreira (2003) adverte que a 

memória tem suas armadilhas, muitas vezes políticas, de colaborar para o reguardo, com 

o intuito da legitimação, ou para o esquecimento, intencional e motivado, de 

determinados dados da memória cultural coletiva. 

 Nesse movimento, a memória pode ser ferramenta para a mobilização de ficções 

culturais, menos sob o aspecto de falsificações infundadas e mais sob o aspecto do que 

Assmann (2011) chama de mitos histórico-significantes, o acionamento de realidades 

simbólicas que forneçam sentidos capazes de entrar na roda da história humana. 

Memória também está ligada à monumentalização e à patrimonialização de ideias, bem 

como de imagens e de culturas, como reflete Néstor Garcia Canclini (2015). Assim, ele 

percebe o caráter de construto e de teatralização em toda tradição, no sentido de 

institucionalização fascinada de tradicionalismos reducionistas.  

 Nessa roda de pensamentos, a memória mobiliza passados míticos e cria 

realidades, pois o real pode ser mitificado e o mítico pode engendrar efeitos de 

realidade. A ideia de memória como motor do agir e da autointerpretação contribui para 

a de imaginário, no que ele tem de reguardo e de invenção, de receptáculo e de 

construção, de significante e de operador de significados. Assim, memória e imaginário 
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estariam ligados à cristalização e à formação de verdades acessíveis aos indivíduos, 

individualmente e socialmente.  

 Pensar esses estatutos no contexto contemporâneo se faz necessário pelas 

fragmentações e multiplicidades deste momento histórico, bem como pelo caráter de 

questionamento inerente à atualidade, uma vez que esta fase da história humana mostra 

ser de permanências, de construções e de atualizações: “a nossa contemporaneidade é 

um presente saturado de passado e de futuro, o que equivale confirmar que se trata de 

um fenômeno histórico-cultural grávido de sentidos” (SIQUEIRA, 2014, p. 83).  

 Assim, a literatura produzida neste século trata do reflexo das problemáticas 

vivenciadas na era pós-moderna dos fins do século passado e das ambivalências destas 

décadas. Isso porque uma obra literária está conectada com uma rede de relações sociais 

e culturais em volta de si, por isso, é preciso ter atenção às demandas que jogam luz 

sobre uma obra, bem como às tradições com que se permitiu dialogar. Dentro dessa 

pluralidade, a literatura contemporânea dialoga com o passado e com o presente de 

forma mais livre, e imaginário, mitos e memórias são chaves de leitura para 

compreender as necessidades e as formas de representação dessa literatura.  

 Nesses caminhos ficcionais, o indivíduo proscrito se torna um dos centros de 

preocupações e de inquietações, um sujeito clivado que deseja, busca e questiona. Um 

homem transverso, que assistiu o passado virar o presente, mas deixar ruínas de 

tradições e valores pelo chão da atualidade. Leyla Perrone-Moisés (2016, p. 254) afirma 

que “estamos sempre mais próximos do passado que nos formou do que do presente, 

pois este já anuncia um futuro ainda desconhecido para nós. [...] A própria ideia de 

contemporaneidade exige a consciência de um tempo passado.”.  

 Nesse contexto, busca-se perceber o desfilar de imagens e dialogar com o passado 

imemorial e as preocupações homogeneizantes do presente. Essa postura rui não só a 

ideia comum de tempo, mas também a de espaço, pois os contornos rígidos se 

pulverizam em prol do transpassar, da transitoriedade e transformação. 

 Sobre espaço, Vecchi (DALCASTAGNÈ, 2015) alerta que os conceitos espaciais 

são também conceitos políticos, por estarem conectados com relações de força e de 

poder que fazem parte das suas constituições. Assim, a escolha por um espaço traduz 

sempre um corte, uma parcialidade; ele inclui e exclui, une e separa, constituindo uma 

fragmentação, marca das ficcionalizações contemporâneas. O fragmento é ruptura e é 
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seleção, o que indicia uma constelação de ambiguidades, um trabalho dialético, como o 

da imagem. Isso leva a afirmar que “a topografia [o espaço] é onde se inscreve a 

materialidade da memória, das representações, de forças anacrônicas que atravessam e 

moldam um espaço.” (VECCHI apud DALCASTAGNÈ, 2015, p. 36).  

 Já Brandão (DALCASTAGNÈ, 2015) estuda diversas formas de representação do 

espaço, aqui, nos interessa duas. Uma delas pensa o espaço como sendo social, um 

sinônimo de conjuntura histórica, econômica, cultural e ideológica, na qual indivíduos 

transitam e a ela pertencem; outra percebe uma dimensão mais psicológica sobre o 

espaço, que abarca as projeções individuais, pois há valores que se confundem com ele, 

valores de ressonância simbólica, que se sobrepõem à geografia. Assim, o espaço não é 

um corpo evidente, ele é abstrato, singular, fluido, ambíguo, dialético; é discutido e 

discutível a partir dos imaginários, mitos e memórias dos sujeitos em relação. 

 Brandão (DALCASTAGNÈ, 2015) destaca que, para a literatura contemporânea, 

a realidade urbana deixou de ser novidade, tornou-se irremediável, consolidada e 

hegemônica. Com isso, ele nota a existência de um movimento desafiador, que busca 

realidades refratárias a essa obviedade político espacial, o que traduzimos por um 

diálogo crítico com o passado, com o sacralizado e com a tradição, recolocando-o na 

literatura sob outros moldes, interesses e com outras funções. Ele exemplifica esse 

direcionamento com a ficção de Milton Hatoum, afirmando que a literatura volta-se 

para o que a cidade não exauriu. Para o que permaneceu, em ruínas ou não, para o que 

obseda a memória dos indivíduos ligados a esses espaços.  

 Assim, os espaços da literatura contemporânea não são particularizantes nem 

universalizantes, são humanos, traduzem as ambiguidades e ambivalências por que o 

indivíduo passa, mostra os trânsitos e as transversalidades em que está fadado. Pensa-se 

um local em trânsito, permeável e anacrônico, em que o processo de transitividade é 

operado na esfera da subjetividade e das relações intersubjetivas.  

 Portanto, atentamo-nos aos entendimentos de tempo e espaço que viemos aqui 

delineando para dialogar com a obra Orfãos do Eldorado de Milton Hatoum (2008), na 

busca de enxergar as ressonâncias transfiguradoras de mitos e de imaginários, 

operadores de significados, percebendo também os jogos de memória empreendidos.  

 Uma obra com esses moldes mostra um tempo circular, em que imagens, 

mitificações e memórias ressoam e se atualizam. E, ainda uma vez, treinamos nosso 
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olhar ao modo de Giorgio Agamben (2009), voltando-se sobre o presente em busca das 

suas obscuridades, sabendo que, para entendê-las, é preciso um olhar inatual, 

anacrônico, que, em seus deslocamentos, perceba as intenções e os redimensionamentos 

dos retornos.  

Em diálogo com Orfãos do Eldorado de Milton Hatoum 

 Milton Hatoum, autor de romances, novelas e contos, nasceu em Manaus, onde 

passou a infância, sendo obsedante a presença desse espaço de lembranças. A memória 

do escritor é uma importante base para sua ficção: as lendas da região, contadas pelo seu 

avô, são matéria dos romances, bem como as histórias contadas pelo seu pai libanês e 

sua mãe filha de libaneses, além das que foram narradas por uma empregada da família, 

que contava a ele os mitos das regiões ribeirinhas do Amazonas onde nascera. Soma-se 

a essas memórias, o fato de ter vivido em diferentes cidades e países do mundo. Esse 

horizonte multicultural tornou o outro, o diferente, o transversal, um mote de suas obras. 

(MASINA, 2014). 

 A partir daí, Hatoum aborda as tramas, os dramas e os conflitos do ser humano, 

das relações familiares, das trajetórias do indivíduo, destinos, exílios e desejos dos 

personagens. O que importa são as verdades das relações humanas, não a verdade 

histórica. 

Um dos dramas do personagem principal Arminto é que ele é marcado por duas 

ausências que o perseguem, sua mãe e Dinaura. Agamben (2007, pp. 44-46) nos fornece 

alguns dados sobre essa dialética ligada ao desejo de uma imagem ao explicar sobre 

melancolia e fetiche. Arminto sabe que não pode ter sua mãe, morta no parto do seu 

nascimento, e nem Dinaura, que sai em busca da Cidade Encantada (será falada mais 

adiante), e essa percepção só aumenta nele a exacerbação do desejo, que alimenta a 

melancolia e o fetiche, respectivamente, por esses objetos, no afã de se apropriar deles 

pelo menos ao aderir à fantasmagoria da sua ausência.  

Ele vivencia um sentimento melancólico de perda da mãe que nunca conheceu, 

isto porque, segundo o autor supracitado, a melancolia encena uma simulação de perda 

do que nunca foi realmente possuído, então não poderia ter perdido. Assim, Arminto 

recobre de luto e culpa seu objeto nunca possuído, sua mãe, buscando alimentar a 

presença dela dentro dele a partir do sofrimento da ausência. O que faz também com 

Dinaura, que percebemos ser um objeto agora não de melancolia, mas de fetiche, pois 
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ele indica ao mesmo tempo o sinal de existência de algo e a sua falta, no que está seu 

estatuto fantasmático. Nesses espaços melancólicos e fetichizados, os objetos não são 

mais ameaçados pela perda, pois triunfam sobre a realidade quando o sujeito se fixa 

neles. (AGAMBEN, 2007, pp. 44-46). 

 Ainda na roda de imagens femininas da vida de Arminto, cabe observar que o 

mito edipiano é acionado e rediscutido na obra através da figura de Florita, companheira 

do pai e o mais próximo de mãe e amante que ele teve. Ele descobre o desejo sexual 

através dela, e é por ciúmes dessa relação que o pai põe Arminto pra fora de casa. Ao 

contrário do mito, ele nunca consegue vencer o pai, não chegar a lutar por Florita, já que 

é tomado de fetiche por Dinaura, e não consegue afirmar o nome da família e prosperar 

o patrimônio que recebeu de herança, já que anulou as materialidades da sua vida ao se 

ensimesmar em melancolia, fetiche, símbolos, lendas, buscas. Ele não adquire 

notoriedade e as pessoas não o veneram como no mito, pelo contrário, ele é tido com 

um fraco e incompetente. 

 Nesse breve diálogo com esse mito, cabe refletir sobre o segredo da esfinge na 

vida de Arminto, que, no contexto da obra, poderia ser assemelhado à figura de Dinaura, 

que ele nunca chega a compreender, ou mesmo à lenda da Cidade Encantada, para onde 

foge Dinaura, passando essa história a obsediar Arminto. Ele não consegue decifrar o 

que de fato viria a ser a Cidade, mas a ressonância dessa esfinge é um grande poder na 

obra, fecha o romance sem o fechar, demonstrando a força dos mitos, como o do 

Eldorado.  

 Arminto fica sabendo que a Cidade Encantada era um povoado localizado na ilha 

do Eldorado; pescadores experientes chegam insinuar que na verdade a tal cidade se 

tratava de uma vila de leprosos, isolada do resto do mundo. Arminto chega a se 

perguntar se teria sido por isso que Dinaura fugira. Obsedado durante anos por essa 

ausência, Arminto consegue chegar a tal ilha. Lá, apenas casas, não há ninguém, 

“aquele lugar tão bonito, o Eldorado, era habitado pela solidão.” (HATOUM, 2008, p. 

102). Ele encontra uma menina, que morava só com sua mãe. Não se sabe se seria a 

filha de Dinaura com Arminto e seria por isso que ela teria fugido, pois a mãe não 

aparece na cena; nem no derradeiro da obra a fantasmagoria de Dinaura é resolvida para 

Arminto. A Cidade Encantada permanece enquanto lenda, não se sabe em que esse certo 

Eldorado consiste, acentuando-se sua potência enquanto mito, enquanto imagem. 

2959



 

 
 

 Agamben (2007, p. 218-219) também fala sobre o poder de um objeto através da 

ideia de símbolo, que deve possuir significados mais amplos e profundos do que 

aparentemente aponta na sua imagem, fragmentando-se e duplicando-se. Essa 

ambiguidade reside na fratura original da presença, pois tudo que vem à presença vem a 

ela como lugar de uma exclusão, no sentido de que o manifestar-se é, ao mesmo tempo, 

um esconder-se; estar presente é também faltar.  

 Toda presença material é ignorada para Arminto, só permanecendo aquilo que lhe 

assombra, lhe frustra, lhe obseda, lhe forma, ausências simbólicas, com força de 

sobrevivência. Dinaura é a ausência mais forte; busca por ela anos sem sucesso, se 

alimentando apenas do desejo, até que ela se presentifica materialmente na voz de 

Arminto, que monologava com Dinaura: “conversava com ela, imaginando a mulher ao 

meu lado” (HATOUM, 2008, p. 95). Além dela, as lendas em torno da Cidade 

Encantada fomentam sua existência enquanto mito, independentemente da sua 

concretude. Depois que Arminto consegue finalmente visitar o tal lugar, nada é revelado 

aos olhos do leitor além de solidão e insinuações; mas algo a mais é visto por Arminto, 

que envelhece a narrar sua experiência com aquele espaço mítica.   

 Além dessas duas torres simbólicas na obra, outra também importante é a figura 

do pai, Amando, nome que combina a sua beleza com a imponência do personagem 

para a memória de Arminto. Esse nome aparece bem mais que o do próprio personagem 

protagonista e narrador homodiegético Arminto, do qual a vida parece estar sempre 

armando, mentindo e rindo, quando na verdade é ele quem se enovela contra si mesmo. 

Ele se sente assombrado pelo pai, que sobrevive: nas suas memórias, nas suas 

autocríticas, na sua autopiedade; nas constantes comparações dos outros sobre pai e 

filho; na cidade de Vila Bela em que vive e o pai morou e ajudou a erigir; na voz 

racional de Estiliano, melhor amigo do pai; na prosperidade que recebeu de herança e 

não soube manter. A ausência do pai acentua a sua simbologia.  

 A cidade em que Arminto passou a maior parte da vida, Vila Bela, se anulando 

em busca dos sentidos que o alimentavam, é também dotada desse potencial, uma 

tatuagem imemorial. Ela pesa nele com a carga dos desejos, das promessas, das 

frustrações, dos imaginários, mitos e lembranças. Não é geografia, é metáfora do 

sujeito. Estiliano, o grande núcleo material e racional no romance e na vida de Arminto, 

sabe bem disso: 
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[...] se fores embora, não vais encontrar outra cidade para viver. 
Mesmo se encontrares, a tua cidade vai atrás de ti. Vais perambular 
pelas mesmas ruas até voltares para cá. Tua vida foi desperdiçada 
neste canto do mundo. E agora é tarde demais, nenhum barco vai te 
levar para outro lugar. Não há outro lugar. (HATOUM, 2008, p. 97). 
 

 É uma doença que ele leva nos olhos, para onde for estará repleto do que aquele 

lugar significa e simboliza para ele, é uma assombração. São todas imagens obsedantes, 

que operam pelo seu poder enquanto símbolo, enquanto mito e imaginário, enquanto 

memória.  

 Essa obra gira em torno de temas caros a Milton Hatoum: dramas familiares e 

conflito de gerações; a bancarrota financeira como metáfora da decadência familiar; a 

errância dos personagens em busca de um sentido para suas existências; e o 

esgarçamento dos valores éticos e dos laços afetivos. E nesse cenário é que os 

imaginários e mitos do espaço social e político amazônico vão sendo repensados e 

atualizados, a partir da rememoração dos personagens. Ao se afastar das problemáticas 

do espaço enquanto geografia, ele foca nas relações e nos fantasmas dos indivíduos. 

 O mito do eldorado revisitado na obra é reinterpretado sob o viés da 

intersubjetividade. O Eldorado amazônico é alegoria de sedução dos indivíduos pelas 

suas buscas íntimas. Nas sendas e embaraços dos seus questionamentos, os indivíduos 

se perdem da materialidade da vida ludibriados pelo desejo de se entenderem, de se 

conciliarem. O desaparecimento de Dinaura é metáfora de busca do seu local no mundo, 

de busca de paz interior, de encontro consigo mesma. 

 No fim o começo (seguindo ironicamente um movimento agambeniano e 

warburguiano), o título da obra ajuda a reforçar esses pensamentos. No âmbito 

encenado do mito, ele remete aos filhos cujas mães desapareceram arrastadas para a 

Cidade Encantada. No campo da imagem e seus significados potenciais em relação com 

a subjetividade, aponta para os personagens centrais da trama, metáforas do homem 

contemporâneo, órfãos da vida, dos sonhos, desvalidos e deserdados de toda utopia 

redentora para qual o mito do Eldorado aponta. Esse mito parece ser o único meio de 

vivenciar uma realidade mais justa e feliz, percorre o imaginário dos personagens, os 

alimenta de promessas, os obseda, mas enfim os escapa, a todo instante, selando suas 

orfandades. 
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O AMOR COMO ELEMENTO SAGRADO NA POÉTICA DE DORA 

FERREIRA DA SILVA 

Mariana Ramos Rodrigues (UFU)1 

 

 

Resumo: A poética de Dora Ferreira da Silva tem sido considera pela crítica como uma poesia 

ímpar, a qual se relaciona ao sagrado devido às imagens que a compõe além dos mitos 

referenciados seja de modo latente seja de modo patente. No entanto, ao tratar sobre o sagrado há 

uma aproximação com o profano, principalmente, ao trabalhar a temática do amor, o que é visto 

no poema “Cânticos”, o qual constitui o corpus deste trabalho, reforçando mais uma vez a ideia 

de integração dos opostos, tão presente na obra da poeta paulista.  

Palavras-chave: Amor; sagrado; profano; poesia. 

 

Nos últimos anos, Dora Ferreira da Silva tem despertado o olhar da crítica literária,  

dentre os trabalhos que analisam sua obra encontra-se o livro Flores de Perséfone – a 

poesia de Dora Ferreira da Silva e o sagrado (2013), da pesquisadora Enivalda Nunes 

Freitas e Souza;a edição da revista de poesia 7 Faces, com edição exclusiva sobre a vida 

e a obra de Dora Ferreira da Silva; Vicente e Dora Ferreira da Silva – uma vocação 

poético filosófica, publicada pela Universidade de Lisboa, em 2015; e Poesia com deuses 

– estudos de Hídrias, de Dora Ferreira da Silva, publicado pela 7Letras em 2016.  

Dora Mariana Ribeiro Ferreira da Silva nasceu 1918, na cidade de Conchas, interior 

paulista, e faleceu em 2006 na cidade de São Paulo. Não foi importante apenas no campo 

da literatura, uma vez que também atuou como tradutora, professora e ensaísta. Recebeu 

prêmios importantes, como o Jabuti e o Machado de Assis. Casou-se com o filósofo 

Vicente Ferreira da Silva, o qual foi idealizador da revista Diálogo, cuja temática era 

voltada para a filosofia. A residência onde o casal morou na Rua José Clemente foi palco 

de diversos encontros onde se reuniam intelectuais para saraus e debates filosóficos, 

dentre os integrantes destacavam-se Vilém Flusser e Agostinho da Silva, além do poeta 

Guimarães Rosa. Foi nesses encontros que surgiu a ideia da revista Cavalo Azul, cujo 

foco era tratar especialmente de arte e literatura.  

Os mitos helênicos são constantemente abordados nos poemas de Dora, seja por 

sua descendência grega, seja pelo fascínio que a cultura grega – fortemente ligada aos 

mitos – exerce sobre as artes. A poeta recria esses mitos – que são traduções dos 

                                                           
1 Graduada em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Mestre em Teoria Literária pela 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Contato: mari_rodrigues89@hotmail.com  
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arquétipos, isto é, potencialidades com as quais todos os seres humanos comungam, uma 

vez que fazem parte da memória coletiva do homem – por meio de símbolos e imagem. 

O presente conceito de arquétipo é defendido por Jung, cuja teoria reverbera a obra da 

escritora paulista. Esta afinidade com as ideias do psicanalista motivou-a a traduzir sua 

obra. 

Dora dedicava-se com afinco às atividades que desenvolvia. Além da poesia, é 

possível perceber seu empenho ao trabalho de tradução que, segundo sua própria 

declaração, exercia com entusiasmo. Por causa disso é que a estudiosa Laura Villares de 

Freitas a compara com Jung ao dizer que “Um traço comum em Jung e Dora é a qualidade 

de envolvimento com o que faziam. Ambos se lançavam em mergulhos radicais, na 

tentativa de, muito mais que compreender, profundamente experienciar o que estudavam, 

traduziam ou os absorvia.” (FREITAS, 2015, p.202) 

Além disso, em muitos dos seus versos, é notável o resgate da sacralidade dos 

elementos da natureza e muitos estudiosos definem Dora como a poeta do sagrado, pois 

seus poemas eram vistos por diversos teóricos como um caminho de chegada ao sagrado. 

É perceptível o misticismo em sua obra, como no poema “Ladainha”, o qual faz uma clara 

referência à prece católica: “Os amores-perfeitos/ não sabem mais amar/ e as saudades se 

esqueceram //Rosa-dos-remédios rogai por nós” (SILVA, 1999, p. 143). 

Há uma tentativa de ressacralizar os elementos da natureza, como as flores que, nos 

poemas, são relacionadas com a condição do homem diante dos elementos que o cercam. 

Essa ressacralização ocorria devido às concepções que a autora de Hídrias (2000) 

tinha do mundo e das coisas.  

Na pessoa de Dora Ferreira da Silva encontramos, sobretudo, uma 

experiência constante do religioso e do sagrado, que abarca a natureza, 

os eventos e os relacionamentos e comparece com frequência em sua 

poesia, com tonalidades cristãs, gnósticas, alquímicas e toques de 

divindades da Grécia clássica. (FREITAS, 2015, p. 209)  

 

Sua escrita vai desde a afinidade mística com autores como Rilke, San Juan de La 

Cruz até Tauler, os quais foram traduzidos por Dora. Inclusive, ela escreve uma obra, 

junto com o seu amigo Hubert Lepargneur, fazendo uma aproximação entre o pensamento 

de Tauler e Jung, a qual recebeu o título de Tauler & Jung: o caminho para o centro 

(1997), no qual diz que “Jung e os místicos têm em comum o fato de terem aceito o 

paradoxo da meta para a qual os passos do ser humano têm de se aproximar: alcançar o 
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Si-mesmo, definido como totalidade psíquica do homem, e progredir numa entrega de si 

mesmo que almeja o Nada.” (LEPARGNEUR e SILVA, 1997, p. 34) 

Essa totalidade pressupõe a união entre opostos, pois, de acordo com Tauler, na 

vida é necessária a integração do mal, ou seja, do sofrimento, do pecado e até da morte. 

Assim, para Jung, a vivência dessa união é necessária, já que possibilita uma ponte entre 

homem e o divino ao propiciar a plenitude do Ser. Dessa forma, o homem enquanto nada 

assume seu papel e por conta desse conhecimento de si mesmo consegue unir-se a Deus 

que é tudo. Tal perspectiva é verificável no poema “Adoração”, o qual revela um 

autoconhecimento e o conhecimento do divino: 

 

Difícil chamar-te pelo nome, agora 

que és tudo e meu chamado. 

Ecoas. Água da sede, 

Bebo-te em silêncio. E despojo-te da imagem 

no transparente ser e estar 

sem perceber 

que sou e estou 

que és e estás 

entregues ao não-saber 

de quando e onde  

sempre e agora 

e te sou 

e me és 

estando no infinito estar 

sendo no infinito ser 

que nos envolve e abarca 

silenciosa viagem 

adeus. (SILVA, 1999, p. 103-104) 

 

 O sujeito lírico é conduzido a pensar sobre sua condição. Essa reflexão permite 

que ele veja a si mesmo e, ao mesmo tempo, outro – “e te sou/ e me és”, visto que Deus 
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é homem, está no homem. Além disso, há alguns elementos que podem ser observados 

que remetem ao divino e à necessidade de integração com o sagrado pela metáfora “água 

da sede”, ou seja, uma água que jamais sacia a sede, por isso é buscada cada vez mais, 

como se ela fizesse surgir o desejo do autoconhecimento.  

  Dora Ferreira da Silva resgata o que o homem contemporâneo parece ter perdido: 

o olhar contemplativo sobre as coisas que o cerca. A desilusão do homem contemporâneo 

afasta-o também do contato com o divino e faz com que sentimentos como o amor e as 

demonstrações de afeto sejam algo difícil de lidar. De acordo com Zygmunt Bauman, há 

a falsa ideia de que o amor pode ser comprado,  

 
A promessa de aprender a arte de amar é a oferta (falsa, enganosa, mas 

que se deseja ardentemente que seja verdadeira) de construir a 

“experiência amorosa” à semelhança de outras mercadorias, que 

fascinam e seduzem exibindo todas essas características e prometem 

desejo sem ansiedade, esforço sem suor e resultados sem esforço. 

(BAUMAN, 2004, p. 18) 

 

De acordo com o sociólogo, isso ocorre devido a uma cultura de consumo em que 

se espera que os produtos estejam prontos para uso e satisfação imediata, na qual amor 

confunde-se com desejo. No entanto, “desejo e amor encontram-se em campos opostos. 

O amor é uma rede lançada sobre a eternidade, o desejo é um estratagema para livrar-se 

da faina de tecer redes. Fiéis a sua natureza, o amor se empenharia em perpetuar o desejo, 

enquanto este se esquivaria aos grilhões do amor.” (BAUMAN, 2004, p.20) 

Portanto, percebe-se que, em pleno século XXI,  o amor, o qual é capaz de criar 

laços afetivos duradouros, tem perdido espaço para a realização dos desejos, tanto físicos 

quanto emocionais, por meio de um utilitarismo em que as relações são estabelecidas de 

acordo com conflitos de interesses.  

Há uma necessidade de pertencimento a algum lugar, a alguém, mas sem a renúncia, 

característica básica do amor. Há uma mística envolvida nesse processo  

 
Santo Tomás assegura que o poder unificador do amor é superior ao 

poder unificador da inteligência, da compreensão, porque é a 

integralidade do outro que o amor assume e abraça, ao passo que nosso 

intelecto não pode entender a totalidade do outro. [...] Amar é depender; 

é, portanto, tornar-se vulnerável: potencial de sofrimento ou potencial 

de esquecimento de si, dependendo de como vira o vento do destino. 

[...] O amor, afinal das contas, é o processo mais suave para proceder 

ao esquecimento de si indolor. Indolor, se tudo correr bem de nosso 

lado e do outro. (TAULER & JUNG, 1997, p. 82) 
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Além de, muitas vezes, não conseguir esquecer-se de si em prol do outro, o homem 

contemporâneo, marcado pelo individualismo, “deseja” entender a o outro em sua 

totalidade, ao perceber a impossibilidade de se amar e compreender totalmente o outro, 

há a necessidade de um amor racional, o que não combina com o amor.  

Na poética de Dora Ferreira da Silva, o outro exerce papel importante, já que como 

dizia Paulo Paes sobre o o sagrado na poesia, o divino é manifestado numa relação de 

transcendência entre o Eu em direção ao Outro. “o Outro é o divino”. (1999, p. 410) No 

poema “Cânticos”, essa relação é bem expressada tendo em vista que o eu lírico dialoga 

com alguém específico o qual é evocado inclusive pelo pronome pessoal oblíquo “te”.  

Assim, nota-se a precisão nas palavras que compõem os poemas de DFS, as quais 

evocam, por meio de símbolos, um contato com o divino. Hugo Friedrich vai dizer que   

a palavra não é uma criação casual do homem, mas nasce do Uno 

cósmico primordial; o simples fato de proferi-la produz o contato 

mágico entre quem a pronuncia e aquela origem remota; enquanto 

palavra poética, mergulha as coisas triviais, de novo, no mistério de sua 

origem metafísica e põe a nu as analogias ocultas entre os membros do 

Ser. (FRIEDRICH, 1978, p.52) 

 

Além disso, Friedrich ainda diz que à poesia moderna não interessa mais tomar a 

realidade por base, e a criação poética não está pautada no sujeito individual que é o poeta, 

mas na polifonia e subjetividade pura. Para ele, o significado é dado por meio das 

combinações realizadas por meio da linguagem poética. 

 
na segunda metade do século XIX, resultou daí uma radical diversidade 

entre a língua comum e a poética, uma tensão desmedida que, associada 

aos conteúdos obscuros, gera perturbação. A língua poética adquire o 

caráter de um experimento, do qual emergem combinações não 

pretendidas pelo significado, ou melhor, só então criam o significado. 

(FRIEDRICH, 1978, p. 17) 

 

É exatamente o que irá dizer Euryalo Cannabrava (1999) sobre o poema “Cânticos”, 

que compõe este corpus, no qual é preciso entender o sentido que as palavras assumem 

por meio das combinações estabelecidas na estrutura dos versos e não no sentido isolado, 

dicionarizado. Do mesmo modo, Hugo Friedrich continua dizendo que  

A poesia sempre teve a liberdade de deslocar, reordenar o real, 

reduzindo-o a alusões, expandindo-o demoniacamente, fazendo-o meio 

de uma interioridade, símbolo de uma ampla condição de vida. Pode-se 

estimar até que ponto estas transformações levam em consideração as 

relações objetivamente existentes, até que ponto, mesmo sendo 

2968



 
 

invenção poética, continuam a ser relações possíveis do mundo real e 

permanecem no quadro daquelas forças imaginativas metafóricas que, 

desde o início, são inerentes a todas as línguas e são, portanto, 

compreensíveis. (FRIEDRICH, 1978, p.75) 

 

 Logo, por meio de metáforas, é possível identificar uma recriação ou uma 

proximidade com o real no fazer poético, não que este seja o objetivo da poesia A 

princípio, ao se pensar na recriação de linguagem por DFS percebe-se, citando o estudioso 

Antonio Donizeti Pires, que “para além de coisas materiais e concretas, racionalmente 

construídas, a linguagem e a poesia servem, à autora, como canto propiciatório, meio de 

ligação com o sagrado, forma eficaz e efetiva de conhecimento superior, que ultrapassa o 

apenas conceitual” (PIRES, p.173). É inegável a relação da poesia da poeta paulista com 

o sagrado, a qual foi divida pelo teórico em cinco fases  

 

a) inspiradamente, a poeta considera-se um veículo para a Poesia, que 

através dela se manifesta; b) tal postura revela o poeta como um 

oficiante do obscuro, um iniciado nos mistérios, um adepto da 

sabedoria ancestral órfica (que lhe é revelada, inclusive, como 

epifania); c) a presença divina não está apenas na tematização dos 

deuses e mitos gregos como Perséfone ou Orfeu, do Deus cristão, 

da figura de Cristo, dos anjos, dos santos ou dos ícones de São 

Francisco, mas numa visão que, assumindo o panteísmo, os insere 

na natureza (que é uma força telúrica, manifestada através de 

realidades como o sol, o mar, o rio, a flora, a fauna, a montanha, ou 

através da adesão aos quatro elementos – terra, fogo, ar e água); d) 

este conjunto de qualidades evidencia que a poesia da autora 

ultrapassa a mera tematização do sagrado, pois se quer sagrada (ou 

melhor, mítico-telúrico-sagrada), concatenada a realidades 

atemporais, essenciais, trans-humanas; e) enfim, sua poesia 

ultrapassa a simples experiência místico-religiosa, pois se configura 

efetivamente em poemas construídos e representa, nos quadros do 

orfismo, a plena integração de seus dois deuses cultuais mais 

importantes, Apolo e Dioniso.” (PIRES, 175) 

 

Esse caráter da poesia de DFS de evocar a presença divina seja pelos deuses seja 

pelos elementos da natureza que serão percebidos no poema “Cânticos”, já é 

compreendido no título o qual remete ao livro bíblico “Cântico dos cânticos”, considerado 

o mais poético de toda bíblia. Por outro lado, a imagem do rebanho na alvorada, das 

constelações, do ramo de rosas, do “aroma de tuas primaveras” e o “cesto de frutos 

derramados” conferem proximidade com a natureza. Na união entre divino e natureza, há 

a imagem do “brando som de flauta”, o qual evoca o deus Pã, deus do campo e dos 

pastores e que carrega sempre uma flauta consigo. 
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Cânticos 

 

I 

Tenho-te um amor de mansidões 

rebanho lento e branco pascendo na alvorada 

tenho-te um amor tranquilo e trêmulo 

não sei se música ou constelações 

 

tenho-te um amor de eternidades 

em vagas renascentes – brando som de flauta 

chamando as superfícies distraídas  

para a reconcentração definitiva 

 

II 

Como um ramo de úmidas rosas 

quisera estar na sala em que respiras 

o aroma de tuas primaveras 

Como um cesto de frutos derramados  

quisera ser a oferta abandonada 

na mesa simples de tua eternidade 

  

A imagem do “rebanho lento e branco pascendo na alvorada” surge também no 

texto bíblico Cântico dos cânticos, no Cântico 1, embora se manifeste de modo um tanto 

quanto diferente, quando a amada enuncia “Avise-me, amado de minha alma,/ onde você 

apascenta e faz descansar/ o rebanho ao meio-dia,/ para que eu não fique vagando perdida/ 

entre os rebanhos de seus companheiros.”. (BÍBLIA, 1990) Enquanto no poema de DFS 

o rebanho é metáfora do amor do eu lírico, no livro sagrado ele é uma forma de amada 

encontrar o seu amado. No entanto a aproximação entre essa representação nos dois textos 

é possível a partir do momento em que se concebe essa imagem como um sinal que 

permite a concretização, na bíblia, e a materialização linguística, no poema de DFS, do 

amor.  

O sol que é referenciado nos dois trechos desses textos também assume significados 

distintos se pensamos que em Dora ele está se pondo, anunciando o final de um dia, e no 

texto bíblico é meio-dia. O que interessa para mim é essa “alvorada”, citada no poema 

“Cânticos” e sua relação com a concepção de amor nos poemas que falam sobre esse tema 

na obra de Dora. O dia que se encerra, trazendo “constelações”, imagem também 

enunciada no quarto verso, em contato com as outras imagens as quais são apresentadas, 

como “eternidades”/ “tua eternidade”, aproxima-se da ideia de um ciclo (diurno/noturno), 
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já que não é possível imaginar um fim para esse sentimento e remete à concepção que 

Dora tem sobre a morte, a qual para ela não é o fim, mas também parte de um ciclo. Essa 

noção de eternidade, “de um amor que não se acaba com o final do dia”, mostra a força 

desse sentimento, ou seja, ele não seria vencido nem pela morte, a qual poderia separar 

esses amantes. Isto pode ser verificado em outros poemas de mesma temática, por 

exemplo, em “Que sopro...” em que a morte é vencida.  

QUE SOPRO... 

Que sopro conduz aonde é eterna a primavera 

e a morte foi vencida? Sonho real 

esses campos semeados de nuvens 

centelhas e Amor é o predileto: o Sol – diadema –  

a Lua, oferenda deixada no limiar da sala. [...] (SILVA, 1999, p. 369) 

 

É como se o sol estivesse dando a ideia desse sopro de vida capaz de vencer a morte, 

pois ao longo do poema há um jogo entre as palavras Lua (morte) e Sol (vida), em que a 

lua é deixada inclusive num canto da sala, o dia avança e, por fim, o sol envolve a lua, 

trazendo a imagem sobreposta de um elemento sobre o outro.  

Essa noção de eternidade, de um amor imensurável, também é recuperada nos 

versos finais de “Remember III”: “Sabes? Sei. Amas? Amo./ E o amor não tem tamanho/ 

justamente como Deus.” (SILVA, 1999, p. 394) e a comparação com a divindade é 

estabelecida. Tal como acontece neste poema, em “Cânticos” várias referências ao 

sagrado são percebidas . Na primeira estrofe, a imagem da alvorada remete, ainda,  ao 

Cristo sol, já na segunda estrofe, numa primeira leitura, o campo semântico em que estão 

situadas as palavras lembra Orfeu (vagas renascentes; superfícies distraídas; 

reconcentração definitiva). Até mesmo a flauta, a qual remete o deus Pã (como citado 

anteriormente), também pode se associar a música órfica. Além disso, a música expressa 

nas religiões um importante elemento de união do homem com o divino. De acordo com 

Gilbert Durand, “O simbolismo da melodia é, portanto, como o das cores, o tema de uma 

regressão às aspirações mais primitivas da psique, mas também o meio de exorcizar e 

reabilitar por uma espécie de eufemização constante a própria substância do tempo.” 

(DURAND, 1997, p. 225) Assim o eu lírico se põe em dúvida se este amor que ele sente 

pode ser comparado à música ou constelações, retomando o que diz Gilbert Durand 

acima, ambas palavras configuram-se como marcação temporal – tanto “música” quanto 

“constelações”. 
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Sobre a forma do poema, é interessante observar que ele é divido em duas partes, 

em que a primeira contém duas estrofes de quatro versos cada, e a segunda seis versos, 

os quais são livres em todo poema, e o ritmo é marcado pela semântica, por exemplo, pela 

repetição da expressão “tenho-te um amor”, nos versos 1, 3, 5, e da conjunção 

comparativa “como”, nos versos 9 e 12. É importante ressaltar, ainda, a seleção do 

pronome pessoal do caso oblíquo (átono) “te” usado para se direcionar ao amante, o que 

transforma o poema numa declaração amorosa. 

Tal como afirmou Euryalo Cannabrava a respeito da segunda estrofe deste poema  

é necessário ter em vista que não se trata de analogias fortuitas de 

sentido nos elos entre “amor de eternidades”, “vagas renascentes” e 

“brando som de flauta”. Nem o achado lírico de “superfícies distraídas” 

evoca, por contraste, “reconcentração definitiva”. O que atua, em tudo 

isso, é  a busca obstinada de um rigor que, violentando todos os cânones 

da linguagem prosaica, instaura sobre ruínas a sintaxe lírica do poema 

absoluto, sem condições restritivas. (CANNABRAVA, 1999, p. 430) 

A combinação dessas palavras marca um ritmo para Cannabrava e, conforme elas 

são apresentadas a cada novo verso, o anterior ganha força expressiva. Assim “as vagas 

renascentes” complementam o sentido da descrição desse amor de eternidades, em que o 

sinal gráfico do travessão substitui o uso de uma vírgula e visualmente contribui para uma 

ideia de prolongamento.  

A segunda parte deste poema, a qual corresponde à terceira estrofe, nota-se o amor 

como salvação, o qual pode ser diferenciado do desejo, na medida em que este é 

relacionado com a noção de pecado, a exemplo do desejo de Eva pela maçã no Jardim do 

Éden, apontada por Nadiá Paulo Ferreira, em A teoria do amor na psicanálise (2004), 

pois não parece ser algo vinculado a esfera sexual. A “oferta abandonada” pode ser 

entendida como renúncia, entrega total ao outro. 

Entre as duas partes do poema é como se houvesse uma mudança no tom enunciador 

do eu lírico evidenciada pela alteração do tempo verbal. Na primeira e segunda estrofe, 

as ações são apresentadas por meio do presente do indicativo “tenho-te”, já na terceira 

estrofe pelo pretérito mais que perfeito “quisera”, dando a noção de um fato ocorrido em 

um passado remoto, tais tempos verbais servem para mostrar um desejo antigo do eu-

lírico, o qual o tempo não foi capaz de dissipar, como visto pelos verbos no presente da 

primeira parte do poema. Dessa forma, a ideia dessas “vagas renascentes” e da eternidade 

servem para reforçar um amor que nunca vai chegar ao fim.  
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Desse passado remoto, também é apresentada a ideia de entrega, a qual pode ser 

associada à entrega sexual devido à comparação pela qual se inicial a terceira estrofe - 

“como um ramo de úmidas rosas” – que pode ser pensada como o órgão sexual feminino 

umidificada pelo prazer carnal. Além de entregar seus sentimentos, essa entrega corporal 

pressupõe o êxtase divino, uma forma de se chegar à transcendência, já que a outra 

comparação feita é “da oferta abandonada”.  

 

Algumas considerações finais 

 

Nas primeiras análises sobre o tema do amor em Dora Ferreira da Silva, identifica-

se um campo semântico voltado para o sagrado, a partir de uma lógica cristã de renúncia, 

sacrifício, em que o amor humano assemelha-se ao divino, pois temos em muitos casos a 

imagem do Sol como importante elemento constituinte de tal temática. A figura solar 

assim como citado neste trabalho referencia-se ao Cristo, o qual é a imagem máxima de 

sacrifício ao ser enviado por Deus para morrer crucificado. Em outras narrativas míticas, 

a ideia de amor relacionado a sacrifícios, provações, separações também é verificada, tal 

como em Eros e Psiquê. 

Nos poemas em que Dora Ferreira da Silva aborda a questão amorosa, é evidente a 

força desse sentimento e há, também, em alguns casos, a sensação de que esses amantes 

se separam, mas nutrem a esperança de estarem juntos novamente. Em “Cânticos”, o amor 

é entrega, declaração. Parece não importar a postura do interlocutor em relação a esse 

sentimento “ofertado” a ele pelo eu lírico, por isso não se pode falar dessa separação, mas 

é possível perceber o desejo iniciado num passado remoto evocado pelo pretérito mais-

que-perfeito – “quisera” – e prolongado na eternidade do interlocutor – “tua eternidade”. 
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RETÓRICA DA IMAGEM: O CONFLITO ENTRE A ARTE, A RETÓRICA E A 

FILOSOFIA EM PLATÃO 

 

Martha Solange Perrusi (UNICAP)1 

 

 

Resumo: Se por um lado, Platão foi um grande crítico da retórica e da arte, no entanto; por 

outro, usou recursos retóricos para expor sua filosofia, em especial narrativas míticas. 

Pretendemos investigar essa correlação entre a crítica de Platão à arte figurativa e à arte retórica 

– como também os recursos de imagem e narrativas alegóricas ou mesmo míticas, como 

recursos retóricos, que encontramos na filosofia platônica. Apesar do duro golpe que a filosofia 

platônica empreendeu sobre as artes retóricas e figurativas, nenhuma delas feneceu. Elas 

sobreviveram, inclusive porque Platão tratou com ambiguidade tais artes, de um lado, ele era 

crítico, de outro, usou-as como recurso argumentativo em seu pensamento. 

Palavras-chave: Arte Figurativa; Retórica; Platão; Narrativas 

 

 

 

A tradição grega é eminentemente mítica e, portanto, a verdade era, nos 

primórdios, passada de geração em geração pela oralidade. Os mestres tradicionais da 

verdade, eram o rei justiceiro, o adivinho e o poeta. A verdade, em grego, é aletheia, em 

que a indica negação e letheia indica esquecimento, portanto, nos primórdios, a verdade 

vai ser entendida como “des-esquecer”. Platão vai herdar essa noção da verdade e sua 

teoria do conhecimento estará ligada a uma espécie de reminiscência, embora não 

trataremos desse aspecto, nesta apresentação, a noção de verdade grega passa pela 

memória através da deusa Mnemosine e de suas filhas, as Musas.   

Há presença explícita de recursos retóricos desde a mais tenra idade antiga grega. 

Como as narrativas míticas se tornam o principal recurso pedagógico da cultura grega, 

percebe-se o nascimento de uma cultura da memória. Por ora, nos interessa a relação 

dos poetas com a verdade e, posteriormente a relação de Platão com os poetas. 

Na paideia grega, de um lado, o mito era narrado por não-profissionais, as 

mulheres e os idosos, que falavam no ambiente privado para crianças de até 7 anos, de 

maneira que a linguagem mítica atingia a parte não-racional da alma, segundo o modo 

de pensar platônico. Do outro, por profissionais, seriam os poetas, os rapsodos, os 

atores, os coreutas. Os “profissionais” falavam em público e, inclusive, participavam de 

                                                             
1 Graduada em Filosofia (UNICAP), Mestre em Filosofia (UFPE), Doutoranda em Ciências da 

Linguagem (UNICAP) e professora do curso de Filosofia da UNICAP. Contato: 

marthaperrusi@gmail.com  

2975

mailto:marthaperrusi@gmail.com


 

 
 

concursos. Platão divida os poetas de inspiração e os rapsodos, que imitavam os poetas, 

como descrito no Íon.  

Ambos, o poeta por inspiração divina e o rapsodo, repassavam as narrativas 

míticas, mas os segundos eram meros imitadores. Segundo Brisson, paidía, brincadeira, 

vem de paî, criança. “o mito se vê naturalmente considerado por Platão como 

brincadeira” (2003, p.41) e por isso, aproxima-se da linguagem pedagógica para 

crianças, como também determina sua decisão por diálogos recheados de mitos, para 

atingir almas não-racionais. 

Como a tradição do conhecimento mítico é a oralidade, consideramos importante 

comentar algumas questões. O recurso à oralidade poderia levar a um empobrecimento 

progressivo da informação transmitida, como aquela brincadeira de criança, o “telefone 

sem fio”. Mas não era o que acontecia na tradição mítica grega, porque existe um meio 

de manter a qualidade da transmissão oral, no caso, o recurso à memória. Não apenas o 

conteúdo era importante na transmissão, mas a forma também era. Acredita-se que os 

rapsodos teatralizassem as narrativas míticas. 

O discurso do mythos era narrativo e impossível de ser verificado, enquanto o 

logos, que só encontraria distinção mais nítida após Heráclito, se apresentava como um 

discurso argumentativo e verificável. Para Platão, segundo Lichtenstein (1994, p. 60), o 

discurso filosófico apresenta as verdades imutáveis e o discurso dos sofistas-retóricos, 

apresentar-se-iam como poikiloi logoi, isto é, discursos coloridos que seduziriam pelo 

equívoco, através de armadilhas, e enganos. Quanto a isso, Nietzsche diz que “a retórica 

surge num povo que vive ainda em imagens míticas e que ainda não conhece a 

necessidade incondicionada da confiança na história; prefere ser persuadido a ser 

ensinado.” (1999, p. 28) 

Platão, como filósofo e crítico do pensamento que o precedeu, a sofística, relegou 

a retórica à mera técnica da linguagem. Segundo ele, a retórica não estaria preocupada 

com o conteúdo do discurso, se verdadeiro ou não, se bom ou não.  

Além disso, o filósofo foi um grande crítico da arte, concebida enquanto mímesis. 

Para Platão, a verdade reside no mundo ideal e as coisas sensíveis são imitação da ideia. 

Por conta disso, ele colocava a arte figurativa em um lugar ainda mais inferior, posto 

que seria uma imitação da imitação. Assim, porque a arte é mimética, ela perderia em 

graus de verdade e seria reprovada no pensamento platônico.  
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Mas as coisas não são tão simples, pois, embora a preocupação de Platão tenha 

sido com a verdade, muitas vezes, o filósofo usou narrativas míticas como recurso 

retórico. Trata-se, pois, de uma via bastante ambígua no pensamento o autor. Os sofistas 

primam por um discurso variado, a polimatia, sabem um pouco de tudo e, portanto, não 

sabem a verdade.  

A pintura, por sua vez, se apresenta com as mais variadas cores, dando uma ideia 

de polimatia também. Nossa expressão “preto no branco”, por exemplo, visa a dirimir 

qualquer ambiguidade presente em uma profusão de cores. Para Platão, contudo, a 

verdade seria única, absoluta, ideal, e só poderia ser alcançada pelo exercício da razão. 

Ainda que possamos dizer que a razão esteja presente na formulação de um discurso, 

por conta da construção argumentativa, a ênfase que encontramos na crítica que Platão 

faz à retórica sofística é que o recurso estilístico de se dizer algo a alguém se sobressaiu 

em detrimento do que se diz (conteúdo).  

De modo semelhante, a arte não se ocupa com a verdade, como podemos ler na 

filosofia platônica, e, por ser mimética, se afastaria duplamente da verdade única. A 

crítica à pintura, por sua vez, toma partido de uma espécie de realismo, uma pintura de 

uma cama não serviria nem para se deitar. Apesar do duro golpe que a filosofia 

platônica empreendeu sobre as artes retóricas e figurativas, nenhuma delas feneceu. Elas 

sobreviveram, inclusive porque Platão tratou com ambiguidade tais artes, de um lado, 

ele era crítico, de outro, usou-as como recurso argumentativo em seu pensamento. 

Para Nietzsche, inclusive, a parte retórica de Platão encontra-se no recurso aos 

mitos. Platão usa os mitos por, sobretudo, dois motivos, porque, para falar de assuntos 

longínquos, como a origem do cosmos, no Timeu, não se tem como falar com certeza, 

então só se pode recorrer a um mito, que seja verossímil.  

O outro motivo, é que o mito é eficaz para levar o conhecimento a quem não é 

filósofo, ou seja, do mesmo modo que as crianças são persuadidas pelo mito, as almas 

não-filosóficas também podem ser. Ou seja, o mito termina sendo um recurso mais 

universal, porque, através dele, consegue-se chegar às almas menos elevadas. No 

entanto, o pano de fundo de Platão é o conhecimento verdadeiro e ele vai distinguir as 

narrativas míticas, que, por serem persuasivas, precisam persuadir com conhecimento. 

Embora o mito narre um acontecimento primordial e verdadeiro, para Platão, o 

mito, enquanto recurso retórico, só será verdadeiro dentro do contexto de um discurso 

2977



 

 
 

filosófico, do mundo inteligível, “o mito exerce um papel de paradigma ao qual são 

levados a referir-se não por meio do conhecimento, mas da persuasão – todos aqueles 

que não são filósofos, isto é, a maioria dos seres humanos.” (BRISSON, 2003, p.54) 

Sem esse fim, por outro lado, o mito é falso e deve ser evitado. O problema, pois, não é 

usar o mito, o mito pode ser usado se, através dele, pode-se chegar ao conhecimento 

verdadeiro, daí extraímos a ideia de que os diálogos de Platão tinham uma pretensão de 

público mais ampla e universal. 

O mito, portanto, pode ser um caminho para a verdade ou para a falsidade, “o 

mito é verdadeiro ou falso de acordo com sua adequação ou inadequação com o 

discurso que formula o filósofo acerca do mesmo assunto.” (BRISSON, 2003, p.55). O 

mito, como recurso retórico, pode, da mesma forma que a retórica, fonte de crença, sem 

conhecimento, como também fonte de conhecimento. 

A arte, como dissemos anteriormente, distancia-se em três graus da verdade, por 

ser imitação da imitação. A questão aqui é o critério da verdade, sob esse critério, a 

pintura tem a intenção de enganar, pois pretende se passar por verdadeira. Como diz 

Lichtenstein, “a pintura é condenada não só pela natureza sofística de suas imitações, 

mas também pelos efeitos retóricos de suas imagens.” (1994, p.58) 

Lichtenstein encontra em Platão evidências da intencionalidade da pintura em 

enganar, encontradas, por exemplo, no diálogo Sofista, o que vai levá-la a concluir que 

“o pintor é, portanto, ainda mais sofista que o orador, já que o campo de sua arte não é a 

linguagem, mas essa matéria, pura aparência sensível.” (1994, p.60)  

O que nos faz concluir que, pela linguagem (ainda que mítica, enquanto recurso 

retórico), é possível chegar à verdade, já que , pela linguagem, pode-se falar do 

inteligível, mas, pela pintura, não, pelo contrário, na pintura, “a cor não tem nem mesmo 

a desculpa de ser uma metáfora.” (LICHTENSTEIN, 1994, p. 60) Ambas, retórica e 

pintura, buscariam o mesmo efeito: enganar, mas a retórica poderia ser usada para o 

bem, se houvesse preocupação com o conteúdo. 

A pintura, no entanto, para além de estar graus distante da verdade, na concepção 

platônica, não deixaria saída, porque as tintas são ilusão da ilusão, o que leva 

Lichtenstein a afirmar que “se tirarmos as camadas de pintura de que o pintor se serviu 

para representar as formas em um quadro, nada restaria, a não ser a brancura nua de 

uma tela. Nenhuma realidade se dissimula sob as cores.” (1994, p. 50) 
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Para Platão, portanto, nenhuma das três expressões, mito, retórica e pintura, fala a 

verdade. No entanto, enquanto o mito e a retórica podem ser recursos persuasivos para 

chegar ao conhecimento verdadeiro – e serão recursos aproveitados pelo filósofo, a 

poesia, permanece somente como o enfeite, como o ornamento.  

Comparando com a retórica, enquanto técnica, as cores da pintura seriam o 

ornamento da linguagem, que poderia atrair, seduzir – tarefa, inclusive própria da 

retórica, posto que há duas maneiras de se ver a retórica, pela argumentação, o lado 

mais técnico e lógico, como pela ornamentação, o belo discurso, ou seja o lado 

ornamental –, mas que só teria como pano de fundo a verdade, se fosse usada com esse 

propósito.  

O problema da pintura, portanto, é que ela só tem ornamento, isto é, por baixo das 

cores pintadas, não há nada, dito de outro modo, “para quem diz amar exclusivamente a 

verdade, a única pintura digna de ser reconhecida por quem pretende só se interessar por 

essências deveria ser incolor. Ou seja, sem pintura.” (LICHTENSTEIN, 1994, p. 61) A 

pintura não esconde nada, não há nada a ser descoberto, ela é apenas ilusão. 

Das artes representativas, a pintura seria até desprezada, porque, por Platão 

condicioná-la ao critério lógico, ela pretenderia enganar, é meramente ilusória e ainda 

não conseguiria seu intento, já que se de primeira vista somos enganados, mas 

rapidamente percebemos o erro. A pintura seria condenável porque “a cor não tem nem 

mesmo a desculpa de ser uma metáfora.” (LICHTENSTEIN, 1994, p.60) O que parece 

escapar a Platão é que a pintura não tem a pretensão de enganar (só cabe pensar assim, 

se colocarmos o critério lógico), mas ela se sabe ilusão e quer ser vista como imitação.  

Por outro lado, o mito e a retórica são recursos estilísticos e recursos 

argumentativos (os dois lados da retórica estão presentes em usar o mito como recurso) 

e, portanto, se encontram na ambiguidade de serem falsos, e, por isso evitados, de serem 

verdadeiros, a depender de seu conteúdo e, por isso utilizados. À retórica com conteúdo 

verdadeiro, Platão vai chamar de dialética. 
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A IMAGEM DO SÁTIRO NO CONTO "O INTERNATO" DE ANAÏS NIN 

COMO ELEMENTO DE TRANSGRESSÃO/PERVERSÃO NA NARRATIVA.1 

 

Rafael Macário de Lima (UFPE/CAPES)2 

 

Resumo: Delta of Venus é uma coletânea de contos da escritora franco-americana Anaïs Nin. 

Nessa obra encontram-se narrativas curtas que expõem os percursos dos personagens e suas 

situações de transgressão/êxtase/dor dentro da mística erótica. O presente trabalho pretende 

realizar uma investigação no conto The Boarding School, e nas imagens projetadas durante a 

narrativa. A presença imagética mais pulsante está metamorfoseada na figura animalesca do 

Father Dodo, cuja aparência é descrita como a de um Sátiro. Essa investigação buscará 

compreender o que há de sátiro/Príapo/Pã no Padre do conto de Anaïs Nin e como essa força 

erótica se move dentro do texto e em que medida ela é uma peça chave para a narrativa. 

Utilizando as contribuições de Didi-Huberman (2013), Roberto Calassso (2004) para a 

construção de uma análise.  

Palavras-chave Anaïs Nin; erotismo; mitologia; imaginário; Abralic 

 

 

A Estrela Anaïs Nin 

 

 

Anaïs Nin é certamente um dos nomes mais relevantes para a literatura erótica 

do século XX. O crítico literário francês Sarane Alexandrian, aponta Nin como uma 

"estrela" que entre "todas as romancistas modernas que praticaram depois o erotismo 

literário, a melhor foi Anaïs Nin" (ALEXANDRIAN, 1993, p.305).  Anaïs Nin é dona 

de uma notável produção erótica. Com novelas, romances e coletâneas de contos – 

como também seus famosos diários - Nin desenhou dentro de um cenário masculino 

uma literatura com um "olhar feminino" como gostava de dizer. As circunstâncias e o 

momento no qual Anaïs Nin “transformou-se” em escritora, são um mito por si só. A 

própria autora toma a voz no prefácio da coletânea para descrever ao leitor os motivos 

que a levaram tomar à pena a mão: 

 

Na época em que todos nós estávamos escrevendo erótica por um 

dólar a página, percebi que durante séculos, tivemos somente um 

modelo para este gênero literário – a escrita dos homens. Eu já estava 

consciente da diferença entre o tratamento masculino e feminino da 

experiência sexual. (NIN, 2013, p.15) 

                                                           
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 

 
2 Rafael Macário de Lima é Graduado em Letras Português (UPE), atualmente é Mestrando em Teoria da 

Literatura (PPGL/UFPE) com auxílio financeiro da CAPES, membro do Núcleo de Estudos em 

Literatura, Memória e Imaginário (NULMI). Contato: rafsmacario@gmail.com 
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Essa preocupação de criar narrativas nas quais as mulheres eram as protagonistas 

e libertinas foi um dos gatilhos para a produção de Anaïs Nin, não somente em seus 

contos, mas, também em toda sua prosa. Henry Miller, também escritor de literatura e 

erótica e amigo íntimo de Nin, recusa o pedido de um colecionador de literatura erótica, 

para produzir por um dólar a páginas, Nin assume a tarefa de criar histórias eróticas, 

como afirma Alexandrian: 

Em dezembro de 1940 Anaïs Nin, voltando e Nova York, sabe por 

Henry Miller que um colecionador lhe pede que escreva histórias 

eróticas só para ele, pagando um dólar por página. Miller não se 

dispondo a aceitar, Anaïs Nin decide aceitar, Anaïs Nin decide fazê-lo 

em seu lugar. Todos os dias após o café da manhã, ela escreve um 

pouco de literatura erótica inspirando-se no Kama Sutra e na 

Psychopethia sexualis de Krafft Ebbing. (ALEXANDRIAN, 1993, 

P.306) 

 

Os contos produzidos durante a década de 1940 ficariam engavetados até o ano 

de 1977, quando há o lançamento de uma coletânea de histórias eróticas: Delta de 

Vênus. Trata-se de uma seleta de contos produzidos para o colecionador que é 

publicada, seguida de Pequenos Pássaros em 1979 e Auletris 2016 –  um dos textos 

mais recentes de Anais Nin a ser publicado pelos detentores dos direitos de publicação 

da escritora. Delta de Vênus tornou-se um sucesso de vendas, figurando em listas de 

best-sellers e tornando-se um marco dentro do movimento feminista. Eliane Robert 

Moraes, Professora do Departamento de Letras da USP, em 2005, com a nova edição do 

livro no Brasil, escreveu uma resenha para a Folha de São Paulo, na qual preconiza 

acerca da importância do texto de Anaïs Nin:  

 

Texto corajoso, sobretudo, se lembrarmos que foi criado no início dos 

anos 40 e, ainda mais, por uma mulher. Talvez isso explique sua 

edição tardia, uma vez que só veio a público em 1977, logo após a 

morte da escritora. Anaïs Nin não pode testemunhar, portanto, o 

estrondoso sucesso do volume, que, uma vez lançado, se manteve 

durante 36 semanas nas listas de best-sellers do país. Delta de Vênus 

foi um livro certo na hora certa. (MORAES, 2005, p.1)  

  

A ascensão de Delta de Vênus como um grande livro erótico é sempre atribuído 

a rápida identificação do público feminino com a obra, tornando-se um estandarte 

acerca de liberdade sexual no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Essa 

identificação do público com as personagens é relacionada com a forma na qual Anaïs 
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Nin cria um texto para ostentar a sexualidade e a liberdade de suas personagens. Além 

desse impacto social e de identificação que o texto recebeu do público, o texto foi 

elogiado pelo compromisso com o erotismo, enquanto uma estética e um projeto 

literário, como assegura Alexandrian (1993):  

 

Venus Erotica é certamente o livro mais autêntico e o mais curioso do 

erotismo feminino. Seus quinze contos são desiguais, alguns parecem 

de uma perversidade forcada; mas alguns são êxitos perfeitos. A 

qualidade dominante do conjunto e o onirismo. Essas histórias nos 

levam para o universo dos sonhos mais loucos de uma mulher sobre o 

amor físico [...] Ela descreve em termos de paroxismo o orgasmo 

ideal, como um paraíso onde deseja entrar, onde se vê em pensamento. 

(ALEXANDRIAN, 1993, p.308)  

  

Delta de Vênus conseguiu seu espaço dentro da história da literatura erótica. Nin 

costurou quinze contos nos quais são narradas as aventuras e imersões sexuais de 

diversos sujeitos na cena erótica. Anaïs Nin apresenta virgens, donas de casas, mulheres 

casadas, cadáveres e adolescentes com desdobramentos que vão ao encontro do 

erotismo nas mais diversas nas situações. É nítido como nas narrativas a presença de 

diversos mitos metamorfoseados em pessoas comuns, quase como se esses seres divinos 

e mitológicos arrebatassem esses corpos mortais por puro deleite sexual e uma vontade 

de criar desordem e destruição.  

 

A descida dos deuses: A presença do mito na narrativa “The Boarding School” 

 

A presença dos mitos greco-romanos é constante na construção das narrativas de 

Nin. É nítido como a autora utiliza a força e os gestos das figuras mitológicas com o 

intuito de criar uma aura de perversão, pois, muitos desses mitos estão associados a 

sexualidade e ao erotismo nas narrativas da antiguidade, mitos esses como: ninfas, 

sátiros, mênades e a própria Vênus. A invocação e presença dos mitos na literatura é 

algo extremamente comum. É notável que esses seres e deuses fugidos do olimpo, 

busquem nas artes um refúgio, que de certa forma é uma continuidade, uma 

sobrevivência do seu culto. Acerca disso, Roberto Calasso (2004) preconiza: 

 

Os deuses são hóspedes fugidos da literatura. Deixam nela o rastro dos 

seus nomes. Mas logo a desertam também. Toda vez que um escritor 

esboça um texto, tem de reconquistá-los. A mercurialidade, que 
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anuncia os deuses, sugere também a sua evanescência. [...] Quase 

todos os poetas do século XIX, dos mais medíocres aos sublimes, 

escreveram alguma lírica onde os deuses são citados. E o mesmo vale 

para grande parte dos poetas do século passado. Por quê? Pelas mais 

variadas razões: por secular hábito acadêmico – ou talvez para 

parecerem nobres, exóticos, pagãos, eróticos, eruditos. Enfim, pela 

razão mais frequente e óbvia: para parecerem poéticos. (CALASSO, 

2004, p. 9-10)  

 

Calasso elucida os motivos de diversos escritores recorrem aos deuses do 

passado para a construção de suas respectivas obras, trata-se de um requinte de estético, 

pois os deuses estão impregnados de gestos e potências da natureza, uma força mítica e 

mística com diversas possibilidades. O conto de Anaïs Nin que aqui será analisado: The 

Boarding School3, conto presente na coletânea de contos Delta de Vênus é um exemplo 

dessa escolha estética. O conto consiste em uma narrativa na qual o leitor é apresentado 

à um internato no Brasil, que serve de refúgio para jovens bem abastados que serão 

orientados por padres jesuítas. A narrativa introduz o personagem Father Dodo - Padre 

Dodo -  cujo o retrato do personagem é uma descrição animalesca e com gestos pagãos 

de um sátiro, como evidencia-se no trecho:  

 

Entre os jesuítas, havia um com um pouco de sangue indígena, muito 

moreno, o rosto de um sátiro, orelhas enormes grudadas na cabeça, 

olhos penetrantes, boca de lábios moles sempre babando, cabelos 

grossos e cheiro de animal. Por baixo de sua batina castanha os 

meninos observavam com frequência uma protuberância que os mais 

moços não sabiam explicar e de que os mais velhos riam às 

escondidas. Essa protuberância aparecia inesperadamente e a qualquer 

instante: quando a classe lia o Dom Quixote ou Rabelais, ou às vezes 

quando ele meramente observava os meninos — e um deles em 

particular, o único louro da escola, com os olhos e a pele de uma 

garota. (NIN, 2013, p. 13) 

 

A referência à figura do sátiro no retrato do personagem é acentuada por uma 

descrição atenta a detalhes e partes do corpo desse personagem que projeta uma imagem 

de um homem animalesco com toques de perversão e partes de um sátiro, acentuando 

como o padre está empregando dos gestos desse ser mitológico. A figura desse 

padre/sátiro na narrativa é de pura perversão. Nin utiliza da imagem eclesiástica sempre 

associada a homossexualidade e pedofilia, a soma com a figura/imagem do sátiro para 

criar um personagem que irá desestabilizar os estudantes e o leitor. O foco na 

                                                           
Em Português “O Internato” na tradução de Lucia Brito para a L&PM Pocket.  
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protuberância por debaixo das vestes do personagem, sempre acentuado pelo narrador e 

pelos personagens é outra referência ao mito do sátiro, como evidencia-se no trecho:  

 

Um dia, durante uma aula de anatomia, quando ele estava no tablado 

dos professores e o garoto louro que parecia uma menina se 

encontrava bem à sua frente, a protuberância que havia por baixo da 

batina se tornou evidente aos olhos de todos. Ele perguntou ao menino 

louro: — Quantos ossos o homem tem no corpo? O garoto respondeu 

meigamente: — Duzentos e oito. Outra voz infantil veio do fundo da 

sala: — Mas o padre Dobo tem duzentos e nove! (NIN, 2013, p.)  

 

No trecho citado é mais uma vez reforçado o tamanho do falo do personagem, 

através da brincadeira de que o padre teria “duzentos e nove” ossos no corpo. O reforço 

no tamanho do falo invoca a força do mito presente na narrativa, no qual as imagens 

provocadoras de um padre com um falo ereto queimam para o leitor, estabelecendo 

assim uma leitura de como os gestos desse mito estão presos dentro do corpo do 

personagem, vibrando e cintilando todo o seu pathos e assim a força desse deus arrebata 

a narrativa. Mas afinal, como essa força é compreendida? Como ela é acessada? Ou 

melhor como ela é associada a esse deus? As fontes da antiguidade nas quais as 

epopeias e outros gêneros se desenrolaram, guardam a gêneses desses mitos, é 

importante compreender como essa sobrevivência se dá, mas, é ainda mais importante 

estar atento onde ela começou.  

 

Uma constelação de falos: A força erótica dos mitos do Sátiro, Priapo e Pã 

 

A figura do Sátiro está presente nas mais diversas estórias da antiguidade grega-

romana, seja como personagem central – como no mito de Eco – ou associado ao 

cortejo dionisíaco, o sátiro é recorrente no imaginário mitológico. Pierre Grimal traz no 

“Dicionário da Mitologia Greco-Romana” uma descrição e retrato de como o sátiro é 

apresentado nas histórias:  

Os Sátiros, também chamados Silenos, são gênios da natureza que 

foram incorporados no cortejo de Dioniso. Eram representados de 

diferentes maneiras: umas vezes, a parte inferior do corpo era a de um 

cavalo, e a superior, a partir da cintura, a de um homem; outras vezes, 

a sua parte animal era de bode. Num e noutro caso, eram dotados de 

uma grande causa, abundando-te, semelhante à de um cavalo, e de um 

membro víril sempre erecto e de proporções sobre humanas. Eram 

imaginados a dançar no campo, bebendo com Dioniso, perseguindo as 
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Mênades e as Ninfas, vítimas mais ou menos relutantes da lubricidade. 

Pouco a pouco, vai-se atenuando, nas representações, o caráter bestial 

do seu aspecto. Os seus membros inferiores tornam-se humanos; têm 

pés em vez de cascos. Como testemunho da sua antiga forma, apenas 

permanece a cauda. (GRIMAL, 2014, p. 413)  

 

A descrição de Grimal está pautada em fontes da antiguidade como Fastos e 

Metamorfoses de Ovídio. A descrição dos traços é semelhante à do Padre Dodo, com 

um enfoque no falo, que o autor acentua seu tamanho “sobre humano”. Além da 

descrição declarada pelo estudioso, esses traços são recorrentes nas pinturas e esculturas 

do período helenístico, que coaduna com o pensamento de Calasso de que “os deuses 

estão mais à vontade na pintura. Graças à sua nudez, que lhe permite ser imoral sem o 

declarar, a imagem pintada, pode restituir os deuses às suas aparições fascinantes e 

aterrorizantes” (CALASSO, 2004, p.26). 

 

4 

 

A imagem do sátiro e suas características formais está sempre reverberando e 

sendo apropriada em outros mitos, que por sua vez estão sempre atrelados a uma 

natureza erótica e sexual. Outros exemplos de desuses que carregam traços do sátiro são 

os deuses; Priapo e Pã que dentro da iconografia greco-romana por diversas vezes são 

representados como sátiros e também marcados pelo simbolismo de um falo avantajado. 

Acerca do mito de Priapo, Pierre Grimal discorre: 

 

Príapo, o grande deus da cidade asiática de Lâmpsaco é geralmente 

identificado como filho de Afrodite e Dioniso. Era representado sob a 

forma de uma figura de falo erecto, considerado o guardião dos jardins 

                                                           
4 Príapo pesando o próprio falo. Afresco da Casa dos Vetti, Pompéia, anterior à 79 d. C, in situ. 
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e das vinhas e em particular o protector dos pomares. Como deus 

asiático e da fecundidade, ele foi incluído no cortejo de Dioniso, facto 

a que não deverá ter sido alheia a sua semelhança com Sileno e com 

os Sátiros. (GRIMAL, 2014, p.395) 

 

A figura de Priapo está dentro das fontes da antiguidade sempre representado 

como um deus da fertilidade, conhecido pelo tamanho do seu falo, a imagem de Priapo 

reverbera no tempo acessado novas representações ou novos lugares que o deus ocupa. 

Quando estamos diante da imagem de Priapo percebemos o quanto sua iconografia é 

vasta e varia. Para finalizar essa tipologia ou constelações de figuras 

eróticos/mitológicas, o deus Pã, acerca dele Grimal descreve: 

 

Pã é um deus dos pastores e dos rebanhos, oriundo da Arcádia, 

embora seu culto se tenha expandido por toda a Grécia e generalizado 

até mesmo foram do mundo helénico. É representado como uma 

divindade semi-humana, semianinmal. O rosto barbudo e enrugado, de 

queixo saliente, tem uma expressão animalesca de manha, a testa é 

ornamentada por dois cornos. O corpo é peludo, os membros 

inferiores são de bode, os pés apresentam um casco fendido, a pata é 

magar e nervosa. (...) Pã é também uma divindade com uma 

considerável actividade sexual: persegue ninfas e mancebos com igual 

paixão. Dizia-se ainda que, sempre que a sua incursão amorosa era 

infrutífera, procurava sozinho um meio de se satisfazer. (...) Em 

Roma, Pã é identificado ora como o deus Fauno, nas lendas 

palacianas, ora como a divindade dos bosques. (GRIMAL, 2014, p. 

345) 

 

Tendo em vista, todas essas elucubrações acerca da sobrevivência e 

desdobramentos do mito é interessante amarrar como todas essas imagens mitológicas 

estão presentes dentro do conto da escritora Anais Nin. É uma experiência associada as 

referências inferidas dentro do texto – como Nin constrói um personagem com traços 

que fazem jus ao mito – no qual provoca no leitor uma possibilidade de acessar essa 

imagem com sua bagagem de leituras e vivências. As reverberações que o mito e a 

literatura de Nin causam no leitor é um puro rastro de memória, da sobrevivência do 

mito no imaginário. Os gestos presentes do mito causam uma fricção, na qual a imagem 

arde possibilitando novos acessos, novas leituras, provocando uma explosão imagética 

no leitor. Acerca disso Didi-Huberman comenta: 

 

O que há de essencialmente novo em minha teoria é a ideia de que a 

memória está presente não uma única vez, e sim várias, e se compõe 

de diversos tipos de “sinais” (...) A defesa patológica só se volta 
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contra os traços mnêmicos ainda não traduzidos e pertencentes a uma 

fase anterior. (...) Vemo-nos, assim, na presença de um anacronismo: 

uma dada província, ainda existem fueros, sobrevivem vestígios do 

passado. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.274) 

 

Os vestígios do passado, essa onda mnêmica da qual Didi-Huberman preconiza é 

o ponto fulcral de como compreender que a imagem do sátiro está carregada de gestos 

que provocam um anacronismo no qual o sátiro, Priapo e Pã são partes da modernidade, 

de um texto erótico do final do século XX. Estabelecendo um diálogo entre esse mito de 

origem e suas reverberações no imaginário de cada leitor. Claro que acessar e 

estabelecer esses links e fios entre um mito e um personagem de um conto é indivíduo e 

está perpassada pela bagagem cultural e de leituras de cada indivíduo, podendo suscitar 

e evocar diversas imagens. A sobrevivência de um mito capturado em linguagem faz 

com que sua “morte” ou “fim” sejam questionados, sendo assim, esses mitos/imagem 

(sobre)vivem no imaginário. O que coaduna com os conceitos do Didi – Huberman, que 

preconiza: 

[...] é nos rendermos à evidência de que as ideias de tradição e 

transmissão têm uma complexidade atemorizante: são históricas, mas 

também são anacrónicas; são feitas de processos conscientes e 

processos inconscientes, de esquecimentos e redescobertas, de 

inibições e destruições, de assimilações e inversões de sentido, de 

sublimação e alterações. [...] a sobrevivência acaba por anacronizar a 

história. (DIDI-HUBERMAN, 2013, P.70) 

 

A história da arte é essencialmente – segundo Didi-Huberman – anacrônica, 

estar diante da imagem é estar diante do tempo, nosso olhar pode capturar e acessar 

diferentes coisas que podem ser conscientes ou não, como já anteriormente assegurado. 

Ao pensar a imagem do sátiro do conto The Boarding School como um elemento 

imagético/mítico é pensar essa narrativa e esse personagem em um estado de possessão 

dessa imagem, quebrando com uma fronteira temporal que diria que esse mito está 

preso somente na antiguidade, é uma imagem em constante reconfiguração, como 

assevera Didi-Huberman: 

Diante dessa imagem, nosso presente pode, de repente, se ver 

capturado e, ao mesmo tempo, revelado na experiência do olhar. [...] 

Diante da imagem – por mais antiga que seja -, o presente nunca cessa 

de se reconfigurar, se a despossessão do olhar não tiver cedido 

completamente o lugar ao hábito pretensioso do especialista. (DIDI-

HUBERMAN, 2017, p. 16) 
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Essas elucubrações são parte fulcral para compreender como dentro de uma 

narrativa erótica, como esse mito não é utilizado de forma aleatória, como já asseverado 

em diversas partes deste estudo. Utilizar os conceitos de sobrevivência da imagem e 

anacronismo são somente elementos teóricos que comungam com o texto literário. 

Estabelecendo assim uma análise da figura do sátiro materializada no personagem 

Father Dodo de Anaïs Nin para compreender como essa potência mítica é um elemento 

de perversão na narrativa. 

 

O Padre Sátiro e sua função na narrativa  

 

O personagem do Father Dodo/Padre Dodo é o elemento principal dentro da 

narrativa de Nin, para construção de uma cena erótica e de uma excitação. Neste estudo 

foi apresentado o retrato da personagem e suas elucubrações imagéticas e míticas e 

como esses elementos estão a serviço da construção da narrativa. O clímax estabelece-

se ao contrastar essa figura animalesca com um dos estudantes desse internato, um 

jovem loiro com pele e voz de mulher, como bem descreve o narrador: “o único louro 

da escola, com os olhos e a pele de uma garota” (NIN, 2013, p. 26). O jovem louro 

torna-se um objeto de desejo e de um prazer sádico para o padre. Os outros jovens do 

internato também estão sobre essa égide de prazer e excitação provocada pelo padre 

Dodo, como é nítido no trecho: 

 

 Na confissão, esse padre atormentava os meninos com perguntas. 

Quanto mais inocentes parecessem ser, mais perguntas lhes fazia na 

escuridão do pequeno confessionário. Os meninos ajoelhados, não 

podiam vê-lo, pois, o padre estava sentado no escuro. Sua voz grave 

vinha através da tela de uma janelinha: — Você teve fantasias 

sensuais? Tentou imaginar uma mulher nua? Como se comporta à 

noite, na cama? Algum dia você já se apalpou? Já se acariciou? O que 

você faz de manhã, quando se levanta? Tem ereção? Já tentou olhar os 

outros meninos quando eles estão trocando de roupa? Ou na hora do 

banho? Orientado por essas perguntas, o menino que não sabia nada 

logo aprendia o que era esperado dele. Os que sabiam sentiam prazer 

em contar cada detalhe de suas emoções e seus sonhos. Certo menino 

sonhava todas as noites. Não sabia como eram as mulheres, como 

eram feitas. (NIN, 2013, p.26) 

 

O Padre Dodo estabelece uma adura de incitação nos outros jovens, criando 

sentimentos e sensações que esses jovens não conheciam, quase como um demônio no 
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ombro desses jovens que começam através do padre a sentir certos prazeres que outrora 

eram desconhecidos. Como uma figura que assombra e excita os sonhos, no qual 

sempre a figura do padre e seu objeto de desejo - o rapaz louro - estão presentes. A 

perversão e o poder de criar uma aura erótica são culminados quando durante um 

passeio escolar, alguns dos estudantes estupram violentamente o jovem louro com 

gestos e fala de mulher, como evidencia-se no trecho:  

 

Os meninos foram levados a uma excursão botânica. Dez deles se 

perderam. Entre eles se encontrava o garoto louro. Eles foram parar 

em uma floresta, bem longe dos professores e do resto dos colegas. 

Sentaram-se para descansar e decidir que linha de ação deveriam 

tomar. Começaram a comer amoras. Como iniciou, ninguém soube, 

mas depois de algum tempo o menino louro foi jogado ao chão, 

despido, virado de bruços e os outros nove meninos passaram por 

cima dele, tratando-o como o fariam com uma prostituta, brutalmente. 

Os garotos experimentados meteram em seu ânus afim de satisfazer 

seu desejo, enquanto os menos experientes se esfregaram em suas 

pernas, cuja pele era tão fina quanto a de uma mulher. Cuspiram nas 

mãos e esfregaram saliva nos pênis. O menino louro gritou, esperneou 

e chorou, mas os outros o seguraram e o usaram até que se saciaram. 

(NIN, 2013, p.27) 

 

O estupro sofrido pelo Jovem Louro por parte dos outros estudantes e os requintes 

de violência na procura de uma satisfação, de uma satisfação na destruição e na tortura 

daquele corpo desejado pelo Padre Dodo é um elemento que coaduna com a leitura de 

que a figura desse padre sátiro não passa de um puro elemento estético da narrativo com 

o intuito de gerar um/a te(m)são erótica nos estudantes. Um estupro, uma violência com 

o intuito de extrair prazer, quase que orquestrado pelo toque de uma flauta assoprada 

por um sátiro.  
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A POTÊNCIA TRÁGICA-DIONISÍACA NO  

TEATRO DA CRUELDADE DE ANTONIN ARTAUD 

 

Rodrigo Peixoto Barbara (UFG)
1
 

 

Resumo: O presente artigo objetiva expor uma investigação do Teatro da Crueldade de Antonin 

Artaud em diálogo com o pensamento nietzschiano acerca do Trágico, este que, por sua vez, se 

reafirma com e na presença do deus Dioniso. A Crueldade é, nas palavras de Artaud, um 

turbilhão de vida que devora as trevas e, seguindo esse raciocínio cruel, é que se desponta, no 

Teatro da Crueldade, os aspectos trágicos e dionisíacos da filosofia de Nietzsche. Ou melhor, é 

seguindo esse pensamento que podemos pensar a Crueldade como a potência trágica e 

dionisíaca do teatro, pois, tanto o Trágico, reafirmado em Dioniso, quanto o Teatro da 

Crueldade, reafirmam o duplo sim dionisíaco da vida. 

Palavras-chave: Teatro da Crueldade; Trágico; Dioniso; Vida 

 
Certamente quando falamos de Teatro da Crueldade, logo nos vem à cabeça o 

nome de Antonin Artaud. Esse dramaturgo francês foi um importante pensador e 

dinamizador do teatro no século XX, pois trouxe para o contexto teatral, possibilidades 

até então pouco trabalhadas. Porém, o que fez de Artaud um dramaturgo autêntico e 

polêmico, foi ter pensado no teatro como um espaço para que a vida, em sua condição 

cruel e necessária, tivesse voz e vez. Nunca até então alguém tinha declarado a urgência 

de se abordar a crueldade no teatro, ou mais ainda, ninguém nunca havia pensado a 

possibilidade de um Teatro da Crueldade. Claro que Artaud sofreu grandes influências
2
, 

seja para concordar com o pensamento ou para contrapor, visto que das contraposições, 

de algo que se diverge, um outro posicionamento deve ser colocado. Outra evidência é 

que Artaud estava farto da cena teatral que rondava a Europa Ocidental e o que esta, por 

sua vez, estava disseminando por outros cantos do ocidente. O que é certo, também, é a 

afeição do dramaturgo francês pela arte/vida que se desenvolvia no Oriente. Artaud foi, 

sem dúvidas, um apaixonado pelo Teatro Oriental. A notoriedade dessa paixão foi, nada 

mais, nada menos, que a base para a formulação e criação do seu Teatro da Crueldade.  

A maioria das pesquisas que abordam o Teatro da Crueldade foca na imersão de 

Artaud nos rituais, pelo México (em especial a viagem que ele faz à terra dos 

                                                           
1
 Licenciado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Goiás. Doutorando e Mestre pelo Programa 

de Pós-Graduação Interdisciplinar em Performances Culturais/UFG. Contato: 

teatrodrigo.arte@gmail.com.  
2
 Antes de Antonin Artaud, Constantin Stanislavski e Bertold Brecht já tinham consolidado inovações nas 

artes cênicas, mas foi com Artaud que o teatro alcançou um estágio mais místico, mágico e ritualístico 

capaz de transpor no palco, por intermédio de musicas, cantos, danças, gritos..., a plenitude da vida. Com 

Artaud, o teatro rompe com a estética ocidental. 
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Tarahumaras), após ele ter assistido, no Bois de Vincennes,  a um espetáculo Balinês
3
. 

O que não está errado, visto que o procedimento foi esse mesmo
4
. Só que nossa aposta 

não visa destacar essa passagem factual/cronológica, dado que ela está bem discutida 

em diversos outros trabalhos, inclusive pelo próprio Artaud, nas obras: Os 

Tarahumaras, Linguagem e vida e O Teatro e seu Duplo, entre outras. Então, em 

que consiste nossa aposta? Ela consiste em discutir os meandros desse Teatro cruel, 

pensado e construído em bases ritualísticas, numa vertente filosófica revolucionária 

trágica-dionisíaca. Artaud em, Para acabar de vez com o Juízo de Deus seguido de o 

Teatro da Crueldade, relata o seguinte: “pois bem, imaginei um teatro da crueldade 

que dança e que berra para fazer cair os órgãos e varrê-los de todos os micróbios”, e “na 

anatomia sem fendas-feridas do homem, já limpa tudo que era lixo fazer sem deus 

reinar a saúde” (ARTAUD, 1975, p. 142). Tendo essa incitação como impulso 

reflexivo, podemos dizer que o teatro de Artaud foi contra todo o tipo de padrão, de 

normas que pudessem enquadrar a vida e subtrair dela apenas aquilo que apetecesse à 

serenidade e à moralidade. Sendo assim, podemos dizer que o teatro cruel artaudiano 

foi, prontamente, uma afronta aos órgãos, organismos, organizações, tal como pontuou 

Gilles Deleuze e Félix Guattari em Os Mil platôs Vol. 3.  

A tragédia de Nietzsche certamente foi a dança e o berro da filosofia nietzschiana 

que fez sair, do contexto representativo, vinculado apenas ao horror e a sina do herói 

trágico devido sua conduta, a vertente transgressora da tragédia, ou seja, resgatou da 

tragédia aquilo que ela tem de festivo, de alegre, sem ausentar o seu caráter terrível, 

cruel, mas ao invés de dignificar um em prol do outro, Nietzsche, com O nascimento 

da Tragédia, apresentou a vida em totalidade, tal como quis Artaud, com seu Teatro da 

Crueldade. Nesse mesmo âmbito, pensar Dioniso, o deus da metamorfose, o deus do 

                                                           
3
 Alain Virmaux relata que “mesmo antes da revelação do teatro balinês na Exposição Colonial de 1931, 

um espetáculo de danças cambojanas em Marselha, em 1922, diante de uma reconstituição do Templo de 

Angkor, havia impressionado profundamente o jovem Artaud” (VIRMAUX, 1990, p.38).  
4
 Segundo Dumoulié (2016), sabemos que o teatro tem uma origem, uma essência ritual, porém o teatro 

de Artaud não pretendia refazer a tragédia grega e nem copiar as danças de Bali, mas sim, inventar uma 

nova forma dramática que correspondesse às exigências da época. Sabemos que a intenção de Artaud não 

era mesmo refazer a tragédia grega e nem copiar as danças de Bali, porém, Artaud também não teve a 

intenção, com seu Teatro da Crueldade, de inventar uma forma dramática que correspondesse às 

exigências de sua época. Com isso somos levados a discordar de uma parte da citação de Dumoulié. 

Certamente que Artaud foi incitado por um contexto e este, por sua vez, influiu em muitos de seus 

pensamentos, mas a vontade teatral artaudiana estava muito mais intentada em criar um teatro que fosse 

capaz de acolher a vida em totalidade do que apenas satisfazer os anseios de sua época. Deve-se a isso a 

essência do Teatro da Crueldade ser tão necessária antes e pós Artaud.  
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ritual, que acolhe ao invés de segregar, que dança com os mortais, que escapa das 

armadilhas de Era, assim como se estivesse escapando de uma sina trágica por uma 

conduta que destoava de todo o panteão, nos leva a pensar na Crueldade que, no teatro 

de Artaud, é cumulado de vida. É por suas características transgressoras que podemos 

dizer que Dioniso também sustenta um pensamento acerca do Teatro da Crueldade. 

“Dionísio afirma tudo aquilo que aparece, <<mesmo o mais amargo sofrimento>>, e 

aparece em tudo aquilo que é afirmado. A afirmação múltipla ou pluralista, eis a 

essência do trágico” (DELEUZE, 2001, p. 28, grifo do autor), eis a finalidade da 

Crueldade: ser múltipla ou pluralista até mesmo na aceitação e afirmação do mais 

amargo sofrimento. Seguramente, após muitas leituras, é propicio anunciar que tanto a 

Tragédia de Nietzsche quanto a potência perturbadora de Dioniso são terrenos 

rizomáticos de singular importância para discutirmos uma potência teatral que 

revolucionou o teatro do século XX e que respalda, até hoje, o contexto das artes 

cênicas. 

Além de serem terrenos rizomáticos, a tragédia, pela vertente nietzschiana, e 

Dioniso, compreendendo o contexto revolucionário de ambos, possibilitou a essa 

investigação creditar ao teatro de Artaud a necessidade dele ser, por excelência, cruel, 

trágico e dionisíaco, ou seja, a necessidade de lidar com a vida em seus diversos e 

múltiplos aspectos, com aquilo que ela tem de mais afável e, também, e, 

especificamente, como o que ela tem de mais temível. O teatro é palco para a vida se 

apresentar e, nessa apresentação, tanto atores quanto público são tomados pelo jogo 

inconstante da vida (sem ressalvas e medo), ou melhor, da cena cruel. Por ter sido mais 

enfático acerca da Crueldade e especialmente por ter criado um teatro da Crueldade, é 

que podemos dizer que Artaud, em relação a Nietzsche, foi o pensador mais cruel. 

Dumoulié (2016) apresenta que a tragédia, ao permitir superar a dor, provoca, segundo 

Nietzsche, um prazer superior e justifica a existência, por mais cruel que seja, como 

fenômeno estético. Já para Artaud, o teatro é responsável por apresentar unicamente a 

dor e o mal estar e não tem espaço para nenhum prazer e gozo. O que precisamos 

evidenciar é que a citação de Dumoulié suprime do teatro de Artaud o que ele, em, O 

Teatro e seu duplo, apontou como objetivo do teatro, ou seja, “dele ser capaz de 

traduzir a vida sob o seu aspecto universal, imenso, e extrair dessa vida imagens em que 

gostaríamos de nos reencontrar” (ARTAUD, 2006, p. 137). Artaud não trabalha com a 
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exclusão e isso deve ser bem grifado. O teatro artaudiano é cruel justamente por lidar 

com o acolhimento e não com a exclusão. Nesse sentido, assim como há espaço para a 

dor e o mal estar, há espaço para o prazer e o gozo e é por intermédio desse acolhimento 

que seremos capazes, por intermédio do teatro, de reencontrar com as imagens de uma 

vida imensa e universal. E com esse vínculo conseguimos, mais uma vez, enxergar 

pontos em comum entre a Tragédia de Nietzsche e o Teatro da Crueldade de Artaud, 

pois podemos pensar a tragédia nietzschiana assim como Artaud pensou a crueldade, ou 

seja, “não como sinônimo de sangue derramado, de carne martirizada, de inimigo 

crucificado”, mas sim “como sentido de apetite de vida, de rigor cósmico e de 

necessidade implacável, no sentido gnóstico de turbilhão de vida que devora as trevas” 

(ARTAUD, 2006, p. 118-119). 

Nietzsche e Artaud, além das semelhanças entre a saúde frágil e o exílio, estão 

mais ligados do que pensamos
5
. O pensamento dessas duas potências rebeldes podem se 

conectar, e se conectam nesse diálogo que une arte, filosofia e vida. Nesse quesito, 

podemos dizer que Nietzsche e Artaud têm mais coisas em comum do que divergências, 

não que eles não as tenham. É certo que Artaud tenha falado bem pouco de Nietzsche 

em seus escritos, mais certo ainda é que, mesmo falando pouco, a imensurável 

contribuição do filósofo alemão pode ser observada nas obras e pela maneira com a qual 

Artaud se pronunciava, e mais, o quão trágica e dionisíaca foi a pretensão de Artaud na 

elaboração do seu Teatro da Crueldade, teatro esse que ele teve pouco tempo para 

dedicar investigações e ações, visto que morreu alguns anos após essa sua manifestação 

teatral
6
.  

                                                           
5
 “As afinidade Nietzsche-Artaud são no entanto numerosas; é o próprio J. Derrida quem o afirma: 

Nietzsche figura aliás, ao lado de Baudelaire, Nerval, Hölderlin, etc., entre os que Artaud julga ter sido, 

como Van Gogh e ele, vítimas dos “feitiços” (V.G. 15). Ele lhes asseguram um lugar privilegiado” 

(VIRMAUX, 1990, p. 124-125, grifos do autor). Dumoulié também aponta algumas afinidades que, aqui, 

nos ajudarão a entender a dinâmica dessa amizade: “podemos destacar uma proximidad de pensamiento 

sorprendente en varios puntos: la condena de nuestra civilización de la decadencia, el rechazo de la 

metafísica, la crítica de la religión y de la moral consideradas como un arma de los débiles contra los 

fuertes, la confanza en el arte y el teatro como instrumentos de regeneración de la cultura, uma 

experiencia de la polifonía del yo a través de la experimentación de diversos estilos de escritura, la 

determinación de la vida como crueldad, la puesta a prueba en común de la locura” (DUMOULIÉ, 2016, 

p. 15). 
6
 Para que se compreenda o presente fato, faz-se importante ressaltar que mesmo sendo indispensável ao 

teatro elementos da crueldade (ARTAUD, 2006), Crueldade e Teatro da Crueldade não são a mesma 

coisa. Artaud evidencia em, O Teatro e seu Duplo, que a crueldade não foi acrescentada ao seu 

pensamento, mas sempre viveu nele (2006, p. 119), portanto, tendo como fundamento a data de seu 

nascimento (1896) e a data de seu falecimento (1948), podemos dizer que Artaud e, especificamente a 

crueldade em Artaud, somaram 52 anos de existência. Já o Teatro da Crueldade propriamente dito, 
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Segundo Alain Virmaux (1990), uma similitude 

se revela em diversos pontos, que, em Nietzsche, soam à maneira de 

certos gritos de Artaud: o desejo de “dizer as coisas mais abstratas da 

maneira mais corporal e mais sangrenta”, a consciência de escrever 

“não com palavras, mas com iluminações”, e de “queimar ao fogo de 

seu próprio pensamento”, e até o messianismo de Zaratustra, que 

exalta os valores vitais em detrimento dos valores do conhecimento 

(p. 125, grifos do autor). 

 

Essa similitude esboçada por Virmaux reforça a relação nietzschiana e artaudiana 

em prol não apenas do Teatro da Crueldade (até mesmo porque Nietzsche não fala 

propriamente do teatro, mas da arte em geral), mas de um pensamento artístico e 

filosófico que acolhe as diversas expressões da vida. Podemos dizer que o Teatro da 

Crueldade vai se constituindo a partir dos pensamentos sobre a Crueldade que 

povoaram a cabeça de Artaud e não ao contrário. As considerações similares encontrada 

em ambos pensadores, antes de firmar um posicionamento filosófico (no caso de 

Nietzsche) e teatral (no caso de Artaud), fundamentaram posicionamentos de vida e de 

vida como crueldade. “La idea de que la vida es crueldad es un principio de base 

afirmado por Nietzsche y Artaud de una punta a la otra de sus obras”. Assim, “el 

primero, por ejemplo asimila “voluntad de potencia” y “voluntad de crueldad”; el otro 

define la crueldade como “apetito de vida”” (DUMOULIÉ, 2016, p.16, grifos do autor). 

Posto isto, o movimento aqui, dá-se no sentido da vida (enquanto constituição humana) 

para a filosofia, para a arte, para o teatro. Por isso que, tanto Nietzsche quanto Artaud 

não abriram mão da vida ao proferirem seus pensamentos. Mais uma vez, vida, arte e 

filosofia se conjugam e, nessa investigação, se conjugam também com a Crueldade.  

Dado o contexto, assim como Virmaux em sua obra Artaud e o teatro apresentou 

uma similitude, ele também apresentou algumas discordâncias entre Nietzsche e Artaud, 

porém, dentro das discordâncias apresentadas, somos levados a contrariar uma delas, 

que é quando este aponta que uma das divergências entre Nietzsche e Artaud seja a 

                                                                                                                                                                          
levando em consideração os dados cronológicos, veio definitivamente a Artaud em 1931. Sendo assim, 

incitado pelo teatro de Bali, Artaud, até a data de sua morte, em 1948, contou com 17 anos de vida para 

investigar aspectos trágicos, dionisíacos e cruéis de diversos rituais que fundamentariam a proposta do 

seu novo teatro, ou seja, o Teatro da Crueldade. Contudo, com o contexto que nos foi apresentado, 

podemos dizer que a Crueldade em Antonin Artaud envolve em seu seio o Teatro da Crueldade e é 

preciso, como o próprio Artaud (2006) relata, que o teatro contenha elementos da Crueldade para que ele 

seja possível. É nesse âmbito, então, que se encontram as analogias e diferenças entre a Crueldade e 

Teatro da Crueldade artaudianas. 
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separação da arte e da filosofia, da vida. “Nietzsche desejava um público “apto a 

conceber a obra de arte enquanto arte, quer dizer, esteticamente”, Artaud, “em 

contrapartida, pretende fazer o espectador gritar e rejeitar violentamente o ideal europeu 

de arte” (VIRMAUX, 1990, p. 126, grifos do autor). Com isso, Virmaux conclui que é 

“precisamente no término de suas tentativas que Nietzsche recai na idéia tradicional do 

teatro, que é com efeito uma idéia “separada” da vida, enquanto que para Artaud a vida 

é o duble do verdadeiro teatro”. Sendo assim, “embora esclarecedora e sugestiva, a 

aproximação entre os dois homens acaba bem cedo num impasse” (IBIDEM, 1990, p. 

126, grifos do autor). Respaldado em Rosa Dias, especificamente em sua obra: 

Nietzsche, vida como obra de arte, podemos dizer que, concordamos com Virmaux 

até certo ponto. O filosofo alemão tinha apreço, até mesmo pela sua convivência com 

Richard Wagner, pela estética, pelo acolhimento da obra de arte enquanto arte, porém, 

isso não anula a presença marcante da vida nesse contexto. Não impede que a obra de 

arte seja recebida enquanto vida pela arte e, mais ainda, que a vida seja recebida como 

obra de arte. Certa e ousadamente, podemos dizer que a filosofia e o teatro, pensados 

nesse cenário, são estéticas da própria vida.  

Seguindo nesse caminho de discórdias, outro ponto que nos leva a discordar 

também de Virmaux é quando este aponta que Artaud não faz nenhuma menção a 

Dioniso e, por consequência, não se apoia nesse deus trágico e cruel. 

Um tal culto, com efeito, provoca “êxtase, participação mágico-

religiosa em um estado de entusiasmo, centrada sobre os participantes 

cujos efeitos espíritos a ela se entregam; é essa „presença-presente‟ 

menos do homem do que do seu double original (...) que anima tudo” 

(R. Maguire). Lendo essa descrição do transe dionisíaco pergunta-se: 

porque Artaud não faz nenhuma menção a Dionísio, ao mesmo tempo 

em que se apoia sobre os balineses? 

É porque o dionisíaco implica delírio desregrado improvisação e 

anarquia, e Artaud insiste em promover um teatro onde nada será 

deixado ao acaso ou à iniciativa pessoal.  

[...] 

Entrar em transe através de métodos calculados: essa visão se opõe à 

idéia corrente segundo a qual o transe é uma histeria descontrolada, 

perturbações cegas de um organismo que não se governa mais 

(VIRMAUX, 1990, p. 47, grifos do autor). 

 

A presente citação é enfática ao excluir da elaboração e desenvolvimento do 

Teatro da Crueldade, de Artaud, a presença de Dioniso e, talvez, uma de nossas maiores 

tarefas seja romper com esse pensamento e desvincular Dioniso desse contexto de que 
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tudo pode pela desmedida e não vínculo com uma finalidade. Dioniso, levando em 

consideração as festas das bacantes, as orgias, a embriaguez, certamente se vincula a um 

terreno anárquico que, ao invés de imputar normas, sugere e implica diretamente a 

liberdade, o abuso da vontade, dos anseios e, consequentemente, explora toda e 

qualquer possibilidade. Dioniso, por lidar com as inconstâncias da própria vida, soube 

defrontar com ela de forma total e plena. Ele não jogava com e em parcelas, mas com a 

totalidade. Não tinha medo de se perder no labirinto sombrio que a vida é e impõe. A 

desmedida de Dioniso tinha uma finalidade: lidar com aquilo que encantava e 

assombrava a vida e só quem assim vive, é capaz de dizer, certa e prontamente, que 

sabe o que ela (a vida) é. A citação de Virmaux nos apresenta em contraposição ao 

transe desmedido de Dioniso, o transe pelo método calculado, ou seja, o transe 

controlado. Nesse contexto podemos levantar algumas questões: será que o transe 

proporcionado pelo Peyotl, em Artaud, na terra dos Tarahumaras, foi um transe 

calculado, visto que a planta usada (o cacto (Lophophora Wiliamsi) proporcionava 

efeitos psicodélicos? Será que assim como há lucidez nas loucuras de Artaud, não há 

uma seriedade no transe desmedido de Dioniso
7
? Será que, assim como apontado por 

Virmaux, logo o inicio da citação supracitada, não seria Dioniso, o deus nunca 

mencionado por Artaud, mas que sempre esteve presente em seus pensamentos, tendo o 

próprio Artaud se apoiado em bases ritualísticas? Quem seria então o deus dos rituais, 

nos quais Artaud tanto se fundamentou para conceber o seu Teatro da Crueldade? Tudo 

indica, até mesmo pelo fundamento de diversas de suas obras, que o deus oculto, o 

nome do deus nunca pronunciado por Artaud, pode ter sido Dioniso, ou seja, o deus que 

leva o ser humano a uma viagem de conhecimento pelo âmago multifacetado da vida. O 

deus que, por intermédio da desmedida, proporciona uma séria e inusitada experiência 

com a existência. Não estamos aqui querendo comprovar a presença de Dioniso nos 

pensamentos de Artaud, mas mostrar que na pulsação do Teatro da Crueldade há rastros 

significativos de Dioniso, e mais, manifestar que a crueldade, tal como pensada por 

Artaud, pode ser uma potência trágica-dionisíaca do teatro.  

                                                           
7
 “Proponho um teatro em que imagens físicas violentas triturem e hipnotizem a sensibilidade do 

espectador, envolvida no teatro como num turbilhão de forças superiores. Um teatro que, abandonando a 

psicologia, narre o extraordinário, ponha em cena conflitos naturais, forças naturais e sutis, e que se 

apresente antes de mais nada como uma excepcional força de derivação. Um teatro que produza transes, 

como as danças dos Derviches e Aissauas, e que se dirija ao organismo como meios precisos e com os 

mesmos meios que as músicas curativas de certos povos, que admiramos em discos mas que somos 

capazes de fazer nascer entre nós” (ARTAUD, 2006, p. 93). 
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Virmaux, em duas páginas seguinte à citação acima colocada, relata que o transe 

para Artaud,  

trata-se na verdade de mudar de pele, de se deixar habitar pelas forças 

mágicas, como no transe dos ritos de possessão. Ao que o ator de hoje, 

amedrontado, se recusa. Todo o esforço de Artaud visa derrubar essa 

barreira do medo. É preciso portanto admitir que, mesmo rejeitando às 

vezes a palavra, o transe está no âmago de sua visão e de sua prática 

de teatro (VIRMAUX, 1990, p. 49). 

 

Tal citação, a nosso ver, nos apresenta como essencialmente dionisíaca. Assim 

como o transe é uma conjugação entre lucidez e obsessão tal é também o caráter 

artístico dionisíaco, pois, para Nietzsche (2005), esse caráter “não se mostra na 

alternância de lucidez e embriaguez, mas sim em sua conjugação” (p. 10). Tanto nos 

rituais apreciados e vividos por Artaud, quanto nas festas dedicadas a Dioniso o transe 

se faz um importante meio para que se entre em contato com os deuses (no caso de 

Dioniso) e com as forças superiores (no caso de Artaud)
8
. Forças superiores, aqui, 

também podem ser vistas e tidas como os deuses já que, como pontua Dumoulié (2016), 

Artaud demonstrava forte interesse pelo politeísmo, logo, pelos ritos dos Tarahumaras 

(p. 29). O que é certo, e aqui concordamos tanto com Virmaux como com Dumoulié, é 

que Artaud foi certamente um politeísta e sendo assim, além de Dioniso, outros deuses 

se fizeram presente em sua crença. Tal dado também, de ser politeísta, reafirma mais 

uma vez a presença de Dioniso nos pensamentos de Artaud, visto que tal deus também 

pertence a essa classe múltipla de deuses. Deixamos claro que Artaud nunca fez altar 

para Dioniso, assim como nunca o fez para nenhum outro deus, mas que, para transitar 

entre esses deuses, por intermédio do transe, e levar ao contato com essa experiência 

mística, por intervenção do teatro, o seu teatro ritual/cruel, as pessoas, só mesmo se 

deixando incender pela energia do deus da metamorfose, da comunhão, da transgressão, 

o deus Dioniso, aquele a quem Deleuze (2001) chamou de Poligeto, o deus das mil 

alegrias. “Do sorriso desse Dionísio surgiram os deuses olímpicos; de suas lágrimas, os 

homens”. Assim, “nessa existência de deus despedaçado tem Dionísio a dupla natureza 

de um cruel demônio embrutecido e de um brando e meigo soberano” (NIETZSCHE, 

1992, p. 70).  

                                                           
8
 “As danças religiosas de possessão (ou se quisermos, o transe) implicam um prolongamento, uma 

superação metafisica; o verdadeiro transe é sempre religioso, até mesmo místico; estabelece uma aliança 

com as forças superiores. Entramos em cheio no universo de Artaud” (VIRMAUX, 1990, p. 48, grifo 

nosso). 
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“Sob a carícia de Dioniso, a alma torna-se ativa” (DELEUZE, 2011, p. 133). 

Tomando como guia de reflexão essa citação de Deleuze e a de Nietzsche, no parágrafo 

anterior, conseguimos apresentar Dioniso em sua dinâmica não só cruel, mas também 

de brando e meigo soberano. Aquele que lida com a embriaguez, mas também com a 

lucidez. Assim como Dioniso conjuga a embriaguez e a lucidez, a Tragédia 

nietzschiana, com respaldo dionisíaco, lida com duas faces: a do terror e a da alegria. 

Mas tal terror, não vem como um karma pelas ações do herói, mas sim, pelo jogo que a 

vida imputa. Sendo o herói “inocente” ou “culpado” ele não será ausentado dos 

percursos dela. O destino, aqui, é o destino da vida. Não há culpa, mas sim 

acontecimento. Quem escolhe o que vamos passar não são as nossas ações, mas a 

própria vida. E a vida é enigmática, não vem com manual de instruções. O que é trágico 

e cruel não é o espetáculo, mas o enredo da existência. Tanto na Tragédia nietzschiana 

quanto no Teatro da Crueldade, não há catarses e/ou distanciamento
9
, mas sim 

envolvimento, pois a vida que acontece nos palcos, nada mais é do que a vida que nos 

acomete. Por isso Derrida ter dito que o “Teatro da Crueldade não é representação, mas 

sim a própria vida no que ele tem de irrepresentável. A vida é origem não representável 

da representação” (DERRIDA, 2011, p. 341). Em Nietzsche, o terror é alegre e, por 

isso, ele é trágico. Em Artaud, o terror é alegre, ele cabe e deve caber em cena. É o 

terror, tal como apresentado aqui, como instância da vida, potência da alegria em força 

de combate, que faz do teatro, cruel. Falar de Crueldade, de Tragédia (em Nietzsche) e 

de Dioniso em um enredo teatral artaudiano é falar diretamente de um Teatro que é 

                                                           
9
 Com isso podemos apontar uma plausível diferença entre Artaud e Brecht, o primeiro pelo teatro que 

envolve e o segundo pela poética do distanciamento, ou, mais conhecido como estranhamento. A catarse 

aristotélica é uma ação do distanciamento, ou melhor, ela foi substituída por Brecht pelo termo 

estranhamento. O distanciamento promove uma reflexão da ação acontecida no palco. Por isso o teatro de 

Brecht ser considerado um teatro político. O teatro de Artaud está mais ligado ao que Richard Schechner 

(2011), em Performers e Espectadores: Transportados e Transformados, chamou de transformado. 

Para Schechner, a transformação acontece quando, em uma cena, tal como em um rito de passagem, a 

pessoa (o ator e/ou o espectador) se transforma, ou seja, sai permanentemente de uma condição para 

outra. Quando não há essa transformação permanente, mas apenas uma mudança temporária, Schechner 

chama de transporte. A cena transporta ator e público para o contexto cênico e, quando o espetáculo 

acaba, tudo volta como antes. Artaud ansiava por essa transformação permanente por intermédio do seu 

Teatro da crueldade, porém, acreditamos, assim como Silva (2005), que nesse quesito Artaud foi muito 

radical e que o Teatro bem quisto por ele promovia sim uma transformação, mas não de forma plena e 

permanente. Talvez esteja aí, um grande ensinamento: qualquer que seja a imersão em um contexto 

artístico, de vida, sempre sairemos modificados, transformados de alguma forma (não radicalmente). 

Nunca sairemos da mesma forma como entramos, da mesma forma que, heraclitinianamente falando, não 

tomaremos banho em um mesmo rio duas vezes e que, como Artaud (2006), não veremos no teatro, um 

mesmo gesto sendo realizado tal como a primeira vez. 
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cruel por ser subversivo, questionador, agressivo, polêmico, inusitado, transgressor, 

rebelde, inquietante e inquietador, angustiante, enfim um teatro que lida explicitamente 

com a vida: 

Lá onde outros propõem suas obras, eu não pretendo fazer outra coisa 

senão mostrar meu espírito. A vida é de queimar as questões. Eu não 

concebo nenhuma obra separada da vida. Eu não gosto da criação 

separada. Eu não concebo tampouco o espírito como separado de si 

próprio. Cada uma de minhas obras, cada um dos planos de mim 

mesmo, cada uma das florações glaciais de minha alma interior baba 

sobre mim. Eu me encontro tanto em uma carta escrita para explicar a 

contração íntima de meu ser a castração insensata de minha vida, 

quanto em um ensaio que é exterior a mim mesmo, e que se aparece 

como uma gravidez indiferente de meu espírito. Eu sofro porque o 

Espírito não está na vida e porque a vida não seja o Espírito, eu sofro 

por causa do Espírito-órgão, do Espírito-tradução, ou do Espírito-

intimidação-das-coisas para fazê-las entrar no Espírito (ARTAUD, 

2004, p. 207). 

 

Artaud, com esse seu pensamento, nos reafirma que não concebeu nada, nenhuma 

criação que estivesse desvinculada da vida. Vida e arte em Artaud, como já dissemos, 

andam juntas. O Teatro da Crueldade foi e é um questionador da vida e esta foi a grande 

questionadora de Artaud na elaboração do seu teatro. A vida, compreendida em sua 

totalidade, ou seja, cruel, trágica e dionisíaca
10

, foi, antes do Teatro de Bali, a 

incentivadora de Artaud em seus pensamentos cruéis, visto que o próprio Artaud relatou 

em o Teatro e seu Duplo que a crueldade sempre esteve presente em seus pensamentos. 

E, aqui, pensamento e vida se uniram para que uma revelação teatral fosse obtida por 

Artaud. Tanto o pensamento quanto a vida de Artaud, em um pensamento-vida, não o 

deixaram sossegado. O Teatro da Crueldade nasce desse desassossego, nasce das 

peculiaridades cruéis, trágicas e dionisíacas da vida. Segundo Nietzsche (2001), “não 

somos batráquios pensantes, não somos aparelhos de objetivar e registrar, de entranhas 

congeladas”, mas de que “temos de continuamente parir nossos pensamentos em meio a 

nossa dor, dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, paixão, 

tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós”. E ainda, “viver – isto 

significa, para nós, transformar continuamente em luz e flama tudo o que somos, e 

também tudo o que nos atinge; não podemos agir de outro modo” (p.13, grifo do autor). 

                                                           
10

 Afirmamos, aqui nesse estudo, que a tragédia, o dionisíaco e a crueldade compreendem a totalidade da 

vida, pois lidam com as suas diversas peculiaridades.   
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O Teatro da Crueldade, nos apropriando da citação de Nietzsche, tem sua potência 

subversiva constituída nesse lugar maternal do pensamento e da vida de Artaud. A vida 

inseminou e Artaud pariu esse pensamento cruel, esse pensamento sobre o Teatro da 

Crueldade e, esse pensamento veio repleto de sangue, coração, fogo, prazer, paixão, 

tormento, consciência, destino e fatalidade, veio repleto de vida, pois anulou tudo o que 

era destinado à morte. Vida é vida e “viver é continuamente afastar de si algo que quer 

morrer; viver – é ser cruel e implacável com tudo o que em nós, e não apenas em nós, se 

torna fraco e velho” (NIETZSCHE, 2001, p. 77).   

Nietzsche fez um retorno às tragédias antigas para pensar a sua tragédia assim 

como Artaud retornou-se ao teatro primitivo por intermédio do teatro oriental. Nietzsche 

sustenta sua tragédia em Dioniso e nós sustentamos o Teatro da Crueldade, de Artaud, 

no pensamento que o filósofo alemão nos traz acerca do trágico e do dionisíaco, pois 

tanto a Crueldade quanto o teatro da Crueldade, quanto a tragédia Nietzschiana e quanto 

Dioniso reafirmam a necessidade e urgência da vida, pois ela, nos dizeres de Nietzsche 

(2001, p. 215) “é meio de conhecimento e,  com este princípio no coração pode-se não 

apenas viver valentemente, mas até viver e rir alegremente!” (Grifo do autor).  
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CONTRADIÇÕES DA PÓS-MODERNIDADE: O UNIVERSAL E O NACIONAL 

EM O SOL SE PÕE EM SÃO PAULO E DIÁRIO DA QUEDA 

Profa. Dra. Gisele Novaes Frighetto (UFSCar/USP) 

 

Resumo 

 

Este trabalho propõe a análise dos temas do nacional e do universal em dois romances 

brasileiros contemporâneos, O sol se põe em São Paulo (2007), de Bernardo Carvalho, e 

Diário da queda (2011), de Michel Laub. O estudo teve como ponto de partida a 

abordagem dialética de Antonio Candido (2007), segundo a qual a literatura brasileira se 

constituiu historicamente no jogo de forças entre o universal e o local, sendo o primeiro 

termo entendido como representação de grandes temas da humanidade e o segundo, no 

sentido de particularização dos temas e formas de expressão. A investigação da presença 

do nacional diz respeito à ficcionalização de elementos descritivos especificamente 

brasileiros, no caso, do ponto de vista material ou socioeconômico, a despeito do 

renascimento dos pressupostos de uma “literatura mundial” na nova ordem global 

(AHMAD, 2010). Nesse sentido, os romances demonstram como a representação do 

nacional pode consistir em elemento de permanência, e esta foi relacionada a teorias do 

pós-modernismo que contemplam a coexistência de transformação e continuidade 

estética (JAMESON, 2007). Outro aspecto de permanência pôde ser encontrado na 

presença do realismo, seja via realismo formal, seja via resquícios de realismo social na 

representação de um “mundo hostil” (PELLEGRINI, 2009). Nos textos analisados, o 

resgate estético do realismo, ainda que de maneira refratada, contribui para a composição 

de narrativas onde convivem tendências conflitantes, sintetizadas nos conceitos de 

realismo afetivo e realismo traumático (SCHØLLHAMMER, 2012; 2013). 

Consideramos que os traços de permanência aqui apontados guardam relação com um 

contexto local de produção literária e, portanto, com as condições de atraso 

socioeconômico e cultural que caracterizam a sociedade brasileira (CANDIDO, 2011), as 

quais igualmente ensejam uma projeção internacional pautada em fontes estrangeiras e 

em princípios etnocêntricos de universalidade (SCHWARZ, 2006; 2012). Nos romances 

analisados, a despeito do protagonismo de temas e de fontes intertextuais transnacionais, 

o nacional emerge em segundo plano pela representação da violência urbana e da 

desigualdade social, percebidos aqui como índices possíveis de brasilidade. Por fim, o 

contexto latino-americano demanda uma abordagem diferencial que contemple os 

fenômenos de hibridação (CANCLÍNI, 2015), bem como as construções transculturais de 

identidades (HALL, 2011) e narrativas literárias (RAMA, 1984), enquanto sínteses 

possíveis da dialética entre local e universal.  

Palavras-chave: romance, pós-modernismo, nacional, universal, transculturação. 

 

Introdução 

 

Podemos caracterizar a prosa da ficção brasileira contemporânea em 

conformidade com Beatriz Resende (2008), para quem a literatura brasileira deste século 

se encontraria na “era da multiplicidade”. Consecutiva à fertilidade da produção literária 
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e à qualidade dos textos, a multiplicidade seria entendida como heterogeneidade pelo 

convívio de diferentes temas, linguagens, formatos, suportes materiais e convicções a 

respeito do literário. Essa condição seria própria da pós-modernidade, enquanto 

coexistência de tradição e inovação, que se delineia na tensão entre as forças 

homogeneizantes da globalização e os ideais de afirmação de identidade cultural ou 

nacional, de onde surgem formas culturais híbridas como alternativas anti-hegemônicas. 

No interior deste cenário de diferentes manifestações, este trabalho1 tem como 

propósito o estudo de contradições do contemporâneo em dois romances brasileiros, O 

sol se põe em São Paulo (2007), de Bernardo Carvalho, e Diário da queda (2011), de 

Michel Laub. Ambos os romances tematizam o resgate da memória de imigrantes e são 

narrados em primeira pessoa por descendentes brasileiros, cujos relatos representam 

atualizações e permanências nos modos de narrar do pós-modernismo. Partimos da 

concepção de uma pós-modernidade brasileira ou latino-americana, diferencial, ponto 

importante para pensar como igualmente são exploradas, nos romances analisados, as 

tensões existentes entre universalidade e nacionalidade, que resultam na construção 

transcultural de identidades e narrativas literárias. 

Primeiramente, é importante fazermos uma discussão preliminar sobre o local e o 

universal, aqui definidos conforme Antonio Candido, para quem a literatura brasileira 

sempre foi feita de uma “permanente mistura da tradição europeia e das descobertas do 

Brasil.” (2007: p. 29). O universal seria orientado “para o que de mais geral houvesse no 

homem” (p. 73), sintonizado com modelos filosóficos e estéticos europeus, como 

representativos daquilo a que se chama Ocidente. O localismo, no sentido de 

particularização dos temas e formas de expressão, “[...] isto é, a presença de elementos 

descritivos locais, como traço diferencial e critério de valor.” (p. 30).  

Neste trabalho empregamos o termo “nacional”, ou seja, a abordagem do 

específico brasileiro em termos culturais, contextuais ou históricos. Cabe enfatizar que 

nossa investigação não se voltou a aspectos de identidade ou a ideologias de caráter 

nacionalista, mas interpretou o termo nacional como sinônimo de representação material 

da sociedade brasileira, de natureza sobretudo socioeconômica e política. 

                                                           
1 Este artigo se originou de uma tese de doutorado, desenvolvida no programa de pós-graduação em Teoria 

Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, intitulada Contradições do 

contemporâneo: a memória, o nacional e o universal em O sol se põe em São Paulo e Diário da Queda e 

orientada pela Profa. Dra. Andrea Saad Hossne. Esta pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  
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Essa forma de representação se proporia a contrapelo de uma tendência 

universalista em literatura, tal como aquela defendida por Leyla Perrone-Moisés (2007), 

relacionada ao ressurgimento do ideal de literatura mundial na pós-modernidade.  

Essa perspectiva se relaciona aos ideais cosmopolitas defendidos por Machado de 

Assis (1992) e Jorge Luis Borges (1980), como escritores que conceberam a existência 

de uma universalidade da qual o local não esteja ausente. A partir dessa contradição, 

entretanto, entendemos esses escritores, conforme Roberto Schwarz (2012) e Beatriz 

Sarlo (1993), não em viés estritamente cosmopolita, mas abrigando em sua literatura a 

dialética que caracterizaria as literaturas latino-americanas, particularmente a brasileira, 

o que é reforçado por Schwarz ao enfatizar o papel do subdesenvolvimento na produção 

cultural e artística no país.   

A abordagem dialética entre o nacional e o universal foi empregada na análise dos 

romances, também empreendida a partir da concepção de um pós-modernismo ainda em 

vigor e de caráter essencialmente contraditório, tal como compreendido por Fredric 

Jameson (2007) e Linda Hutcheon (2004), dois teóricos de perspectivas distintas cujas 

contribuições foram conciliadas nas análises2.  

Entendemos que, em países periféricos, uma pós-modernidade chega a uma 

modernidade que não se desenvolveu plenamente, no convívio entre atraso e progresso 

característico das nações latino-americanas. Assim, conforme Eduardo Coutinho (2003), 

uma pós-modernidade e um pós-modernismo latino-americanos seriam diferenciais, em 

coexistência com as relações de dependência e com o atraso socioeconômico que 

caracterizam esses contextos. 

O esforço de análise, direcionado na justaposição de aspectos antagônicos (o real 

e a incerteza; a tradição e a invenção; o universal e o nacional), permitiu-nos enxergar os 

romances Diário da queda e O sol se põe em São Paulo como contraditórios pela 

convivência entre ruptura e permanência. Seriam romances pós-modernistas em sentidos 

diferentes, assemelhados pela “presença do passado”, no resgate da memória individual 

                                                           
2 A contradição residiria na percepção de que um pós-modernismo seria igualmente feito de ruptura e 

permanência, assim como uma pós-modernidade pode significar, em vez de uma ordem social nova, um 

desenvolvimento ulterior da modernidade que lança contra ela alguns de seus pressupostos. Por meio das 

perspectivas de Terry Eagleton (1998) e Fredric Jameson (1985; 2007), entendemos o pós-modernismo 

enquanto continuidade pela reprodução inconsciente de outros sistemas e estilos, como correspondente 

cultural de uma modificação sistêmica do interior das sociedades industriais capitalistas. O pós-

modernismo correria o risco de se tornar teoria de si mesmo que, contrariamente a suas pretensões, poderia 

ser tão pragmática quanto os sistemas totalizantes refutados por suas teorias. A perspectiva da ruptura é 

defendida por Hutcheon (2004), que enxerga na “presença do passado” a contradição fundamental que faria 

do pós-modernismo um movimento dotado de historicidade e transgressão, pelo reexame dos discursos do 

passado. 
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e coletiva e na presença de formas narrativas do passado literário reaproveitadas de modo 

paródico.  

Histórias de imigração, abordam a crise de identidade pós-moderna e sua 

resolução em arranjos plurais e heterogêneos, híbridos e transculturais. Ao mesmo tempo, 

demonstram a permanência – ainda que transformada – dos pressupostos de universal e 

nacional. 

 

 

1 O sol se põe em São Paulo e o nacional por contradição 

 

 

O sol se põe em São Paulo, publicado em 2007, é narrado em primeira pessoa por 

um protagonista anônimo, um aspirante a escritor que conhece uma imigrante japonesa 

que deseja contar sua história num restaurante do bairro da Liberdade. Esse protagonista 

é um nissei fracassado que aspira a escrever a história de Setsuko, um pastiche dos 

romances de Junichiro Tanizaki narrado em uma casa japonesa escondida no bairro do 

Paraíso, em meio aos ataques do PCC na cidade de São Paulo.  

A história de Setsuko se passa em Osaka, no pós-guerra, e centra-se no triângulo 

amoroso entre Michiyo, Jokichi e Masukichi. O que se parece ser a narrativa de 

desencontros sentimentais, entretanto, torna-se uma história trágica de honra e reparação. 

Após contar sua versão, Setsuko desaparece e o narrador descobre ser ela, na verdade, a 

própria Michiyo. Ele acaba por tentar encontrar um desfecho para a história no Japão, 

onde procura por seus personagens enquanto reencontra sua irmã decasségui e viaja entre 

Osaka, o monte Koya e Tóquio. 

O clímax do romance consiste nas derradeiras revelações de uma carta deixada 

por Michiyo e o desfecho, no retorno do narrador, que percebe nas desilusões, 

desencontros e sofrimentos vividos “do outro lado do mundo” uma humanidade universal. 

 
N’O Elogio da sombra, Tanizaki diz que a beleza oriental nasce das 

sombras projetadas do que em si é insignificante. O belo nada mais é 

do que um desenho de sombras. Os ocidentais são translúcidos; os 

orientais são opacos. Ninguém veria a beleza da lua de outono se ela 

não estivesse imersa na escuridão. Temos mais em comum do que 

podemos imaginar. O oposto é o que mais se parece conosco. 

(CARVALHO, 2007, p. 164). 
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 Ao comparar as narrativas de O sol se põe em São Paulo e Diário da queda, 

percebemos a característica da “presença do passado”, contradição apontada por 

Hutcheon como traço central do pós-modernismo. O sol se põe em São Paulo é feito de 

paródias de textos literários e artísticos que mantêm entre si relações complexas. O 

romance se abre ao teatro japonês tradicional – o nô, o kyogen, o bunraku – e à literatura 

de Junichiro Tanizaki e de Yukio Mishima. Há outras referências consagradas, como 

Valéry, Borges, e Brecht, por meio das quais percebemos a constante do modernismo 

como intertexto e inspiração.  

A narrativa também remete a formas populares como os romances epistolares ou 

folhetinescos, além do melodrama, numa literatura paradoxal que transita da baixa para a 

alta cultura, do passado literário para o pós-moderno, da originalidade à cópia 

ressignificada como apropriação.  

Nesse romance metaficcional, o realismo formal, do ponto de vista topográfico e 

temporal, se evidencia na construção da ambientação em São Paulo e no Japão. A 

representação de forças sociais aparece na composição da Osaka do pós-guerra, quando 

decaem famílias outrora abastadas ou tradicionais, ou são mandados à guerra os filhos de 

famílias pobres, ou é marginalizada uma casta de párias. 

 
Masukichi foi convocado ao completar dezoito anos, em 44, quando a 

supremacia japonesa já era uma mentira insustentável. Foi mandado, 

sem maiores treinamentos, para morrer na Batalha de Okinawa. O 

suicídio em nome da pátria era uma das principais táticas militares nos 

últimos meses de guerra. O ator sobreviveu milagrosamente ao 

massacre de mais de cem mil japoneses e cerca de cinquenta mil 

americanos ao longo de três meses de campanha. (CARVALHO, 2007, 

p. 51). 

 

 A narrativa da guerra é verossímil do ponto de vista histórico e a barbárie é ponte 

para o presente, quando aparece a cidade de São Paulo como metrópole violenta e hostil, 

sitiada pelo tráfego caótico e pelo crime organizado. Afirmamos que Carvalho usa as 

convenções do realismo literário para questioná-las naquilo a que Karl Schøllhammer 

(2012) chamou de realismo afetivo, uma forma pós-moderna que põe em xeque a 

representação literária para ensejar experiências perceptivas próprias. 

Tal qual o romance de Michel Laub, O sol se põe em São Paulo não implica a  

sobrevida de formas de realismo representativo, mas sua atualização entre a representação 

e a não representação. Pellegrini (2009) afirma a acentuação do realismo como refração, 

a despeito de seu questionamento e do acirramento de incertezas nas postulações pós-
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modernas. Ele surge na medida em que se representam as relações entre o social e o 

pessoal, como afirmação do poder do mundo sobre a criação, ainda que despido de 

postura libertária ou sentido coletivo. E reflete a persistência desses fenômenos de 

desagregação de um mundo hostil que não deixou de assombrar o escritor.  

Um traço caracterizador de O sol se põe em São Paulo é o fato de ele se passar em 

boa parte no Japão, entre as cidades de Tóquio, Osaka e Kyoto. O romance enseja, a 

começar pelo título, o encontro com a alteridade do ponto de vista identitário e cultural. 

A intertextualidade com a arte e a literatura japonesas é o encontro realizado por meio do 

literário, quando o romance brasileiro – entendido como ocidental – vai de encontro ao 

oriental para dele extrair aquilo que é intrínseco ao humano: o desajuste e o fingimento 

como maneiras essenciais, e paradoxais, de realização existencial.  

O romance adota uma perspectiva híbrida3 ao relativizar a noção de identidades 

como “puras” ou “autênticas”, pelo contrário, conduz a trajetória do narrador até o 

encontro daquilo que une mesmo os opostos. Assim, a partir da experiência do narrador, 

afirmamos que o romance de Bernardo Carvalho transita pela nostalgia da identidade 

centrada ou reconhecível, brasileira ou japonesa, passa pela hibridação e chega a uma 

identificação com a humanidade. 

Nesse sentido, e conforme a tese de Silviano Santiago (2000) de um “entrelugar” 

ocupado pela literatura latino-americana, a estratégia diferencial de Bernardo Carvalho 

ultrapassa a perspectiva defendida por Santiago, na medida em que esse romance 

brasileiro não apenas se inscreve entre a cultura ocidental e a latino-americana, como se 

volta ao oriente. Temos então a contradição de um escritor brasileiro que se projeta numa 

tradição dominante para, então, do alto dela, olhar para o outro.  

A condição subdesenvolvida de São Paulo, como metrópole periférica, é ponto de 

partida da narrativa de O sol se põe em São Paulo, mas não é determinante para a 

composição. Entretanto, atravessa o romance a comparação entre opostos, entre a 

ambientação de uma São Paulo opressora, caótica e sitiada pelo crime organizado, e a 

narrativa do extermínio e dos crimes de guerra cometidos pelos japoneses durante a 

Segunda Guerra Mundial.  

 
Tentei me convencer de que o Japão era um país seguro, onde o crime 

e o poder coexistem em paz, como ela me dissera quando eu já não sabia 

se estava acordado ou dormindo. Não podia haver nenhum risco, ainda 

                                                           
3 O conceito de hibridação é definido por Canclíni (2008) como fusão cultural, na qual processos 

socioculturais combinam e recombinam sucessivamente estruturas e práticas. 
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mais para alguém que vivia em São Paulo, cercado de assaltos, chacinas 

e sequestros. (CARVALHO, 2007, p. 127). 

 

 

O tema da barbárie atravessa a trama e fez surgir a ideia de um nacional por 

contradição, que emerge à revelia e na contraposição de realidades locais opostas. A 

trajetória do narrador em busca de uma história que se passa no Japão principia em São 

Paulo, como simbólica do desenvolvimento desigual do capitalismo brasileiro, de sua 

urbanização desenfreada, da marginalização dos excluídos e consequente criminalidade, 

encarados enquanto fenômenos complexos.  

Ao ambientar sua narrativa em espaços antípodas, São Paulo e Japão, o romance 

propõe que o outro pode ser o mesmo e que, no final das contas, a barbárie acontece em 

todo lugar. Mas no olhar do narrador, a experiência brasileira está à espreita e é a partir 

dessa referência primeira que se vê o outro e que surgem os momentos de crítica social 

mais contundentes – mesmo que, no limite, haja a identificação.  

 
A cidade vinha sofrendo uma série de ataques do crime organizado. 

Pelas estimativas oficiais, mais de cem pessoas foram assassinadas, 

entre policiais, civis e criminosos. Os números na verdade eram quase 

o dobro. Os ataques se dirigiam a delegacias de polícia, ônibus e bancos. 

E a polícia se vingaria nos dias seguintes matando a torto e a direito, 

contanto que fossem pobres, os que depois seriam chamados de 

suspeitos nos laudos do Instituto Médico Legal. Naquela tarde de 

segunda-feira, depois de três dias de ataques pouco noticiados, um carro 

da polícia foi metralhado num bairro de classe média alta. E o efeito 

dos boatos bastou para deixar a população em pânico e levar o comércio 

a fechar as portas, embora as autoridades insistissem em tentar 

convencer a cidade sitiada de que tudo estava sob controle. 

(CARVALHO, 2007, p. 26). 

 

O deslocamento espacial não necessariamente traz o distanciamento ideológico 

necessário para uma representação absolutamente excêntrica, livre de pertencimentos. A 

representação universalista ou internacionalista deixa escapar pelas suas frestas uma 

sociedade cuja condição atrasada relega o escritor e a literatura a uma posição secundária 

no corpo social ou cultural, bem como cria as condições para a instauração de cidades 

sitiadas, onde desigualdades brutais cobram o preço da acumulação restrita e da exclusão 

da população.  

O romance propõe dissolver e universalizar, na ambientação díspar, a dicotomia 

entre bárbaro e civilizado, mas o faz para manifestar inadvertidamente uma brasilidade 

negativa, crítica, fixada na barbárie subdesenvolvida. À espreita do escritor universalista, 

o Brasil está sempre ali, seja em São Paulo, seja no Japão. 
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2 Diário da queda e o nacional por segregação 

 

 

Diário da queda (2011) também é narrado em primeira pessoa por um 

protagonista anônimo, neto de um sobrevivente dos campos de concentração, que tem sua 

própria experiência com o trauma durante a adolescência em Porto Alegre. O ponto de 

vista parte do tempo presente, quando esse protagonista, já adulto, se revela um escritor 

que lida com o alcoolismo e com o Azheimer que acomete o pai. Ao diário do 

protagonista, são entrelaçados trechos dos diários do pai e do avô, escritos em primeira e 

terceira pessoa, respectivamente, que revelam variações da história.  

O avô do narrador dedicou os últimos anos de sua vida à escrita de cadernos onde 

verbetes irônicos contam uma realidade enxergada ao contrário. Após o suicídio do avô, 

o pai assume a incumbência de legar a força da tradição e da memória do Holocausto à 

posteridade. Essa memória é contada sobretudo por meio dos relatos e das reflexões de 

Primo Levi, dentre os quais destacamos É isto um homem? e Os afogados e os 

sobreviventes. Já na velhice, diante do esquecimento iminente trazido pelo mal de 

Alzheimer, o pai passa a escrever seu próprio diário, no qual manifesta o desejo de legar 

à posteridade a rememoração de sua vida.  

A experiência do mal, corporificada na exterminação do povo judeu, é reencenada 

no plano da experiência individual durante a adolescência do protagonista, que participa 

de atos de discriminação e violência no colégio judaico de Porto Alegre.  

A vítima desses atos é um bolsista pobre, João, um não judeu ou “gói” agredido 

sistematicamente pelos colegas de famílias abastadas, até ser jogado ao chão durante a 

celebração de seu Bar Mitzvah. O narrador torna-se amigo de João depois desse episódio, 

mas depois é traído e discriminado ao mudar-se para uma escola laica. Às vésperas de 

completar quarenta anos, o protagonista resolve enfrentar e superar os traumas de seu 

passado após a descoberta da doença do pai e da futura paternidade.  

Diante do silêncio do avô, a memória sobre Auschwitz é construída por meio da 

reflexão de Primo Levi, cuja paródia contribui para a composição dos detalhes da vida 

nos campos de concentração e da biografia do avô suicida. A rede estabelecida com outras 

referências intertextuais, não ficcionais, ajuda a compor uma história plausível e a ancorar 

o texto literário numa ilusão de realidade. O narrador estabelece relações com a tradição 
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judaica de relatos sobre o Holocausto, em particular o pensamento de Adorno e Hannah 

Arendt. 

 
Adorno escreveu que não há mais poesia depois de Auschwitz, Hannah 

Arendt escreveu que Auschwitz revelou a existência de uma forma 

específica de mal, e há os livros de Bruno Bettelheim, Victor 

Klemperer, Viktor Frankl, Paul Celan, Aharon Appelfeld, Ruth Klüger, 

Anne Frank, Elie Wiesel, Imre Kertész, Art Spiegelman e tantos e 

tantos outros [...]. (LAUB, 2011, p. 96). 

 

Além disso, o emprego de elementos autobiográficos do escritor Michel Laub – 

idade, profissão, ser judeu - diz respeito igualmente à necessidade de verossimilhança, 

mesmo que eles sejam transformados pelo imaginário da memória e do literário. A 

catástrofe de Auschwitz é reencenada com o efeito de um real que se apresenta pelo 

choque, o que faz com que Karl Schøllhammer (2013) caracterize o romance pela 

categoria de realismo traumático.   

 
[...] e se Auschwitz é a maior tragédia do século XX, o que pressupõe a 

maior tragédia de todos os séculos, já que o século XX é considerado o 

mais trágico de todos os séculos, porque nunca antes tanta gente foi 

bombardeada, fuzilada, enforcada, empalada, afogada, picada e 

eletrocutada antes de ser queimada ou enterrada viva, dois milhões no 

Camboja, vinte milhões na União Soviética, setenta milhões na China, 

[...], cadáveres que se acumulam, uma pilha até o céu [...]. (LAUB, 

2011, p. 133). 

 

Diário da queda se passa sobretudo no Brasil, em três tempos, a imigração no pós-

guerra, a adolescência durante a redemocratização e a contemporaneidade. Os dois 

primeiros contextos são aqueles que podem nos dar uma visão, fragmentada e breve, de 

uma sociedade autoritária e de cidades ainda provincianas que depois se desenvolvem, 

mantendo o abismo entre pobres e ricos. A representação da posição social do 

protagonista e do antagonista João, portanto, pode ser justificada no interior dos processos 

de ascensão dos imigrantes judeus e de desigualdade social da sociedade brasileira.  

Esse cenário é enxergado por um ponto de vista subjetivo e imaturo de um 

protagonista adolescente, o que permite o deslocamento dos temas da banalidade do mal 

e do antissemitismo para a Porto Alegre dos anos 1980. De todo modo, a contribuição 

mais importante do romance quanto à representação do nacional seria o vislumbre da 

desigualdade e da segregação da sociedade, sendo que a posição social do narrador e de 

sua família é perfeitamente plausível com a história da trajetória ascensional de judeus na 

sociedade brasileira.  
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Pelas quatro ou cinco horas a empregada trazia um lanche, eu gostava 

de misto-quente com banana, um milk-shake também, e parávamos para 

descansar. Ao contrário de todos os meus colegas, João não tinha 

videogame. Ele nunca tinha mexido num videocassete. Ele nunca tinha 

frequentado uma casa como a minha, onde no início do verão podíamos 

ficar no ar condicionado, o quarto como uma ilha onde o cronograma 

de estudos era vencido dia a dia, matéria por matéria, até que a luz 

mudasse e a temperatura ficasse amena e pudéssemos enfim nos livrar 

dos cadernos e terminar a tarde à beira da piscina. (LAUB, 2011, p. 34). 

 

A festa do aniversariante indesejado demonstra não só como a violência pode 

partir dos descendentes dos exterminados, mas como ela pode incorporar o estatuto de 

dominação da luta de classes. O abismo social brasileiro, na Porto Alegre dos anos 1980, 

é evidenciado na convivência entre dois personagens de origens díspares, o filho de 

comerciante, e João, o filho do cobrador. São indivíduos que encarnam a desigualdade 

brutal existente num país cuja imagem, comparada por Francisco de Oliveira (2003) a um 

ornitorrinco, encerra disparidades econômicas, sociais e políticas, nas quais coexistem 

estruturas modernas e pré-modernas que se alimentam mutuamente para a perpetuação 

do subdesenvolvimento. 

Diário da queda seria, portanto, um romance que demonstra uma intencionalidade 

de se expressar para além do específico nacional e centrar-se na memória de destinos 

individuais que tentem traduzir grandes tragédias universais. A temática do Holocausto 

atua no sentido de proporcionar uma certa irmandade literária transnacional que, contudo, 

resvala para uma concepção eurocêntrica de “história universal da humanidade”. Mas o 

Brasil, em sua materialidade, novamente emerge pelas frestas e nos leva à conclusão deste 

trabalho. 

 

Conclusão 

 

A percepção de permanências nos dois romances contemporâneos brasileiros aqui 

estudados nos leva a pensar como se articulam a temática do universal e do nacional, 

diante do desafio a noções totalizantes e da emergência de concepções híbridas de cultura 

e identidade. A ideia de transculturação de Angel Rama (1984), na medida em que encerra 

as trocas culturais como conflituosas e desiguais, surge como síntese precária, diante da 

permanência – ainda que transformada – de prerrogativas universalistas na produção 

literária. Por fim, constatamos a permanência do nacional, em segundo plano, pela 

representação da violência e da desigualdade social como especificidades da sociedade 
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brasileira, cujo estatuto subdesenvolvido acentua as contradições de uma literatura pós-

moderna brasileira. 

Primeiramente, afirmamos que os romances Diário da queda e O sol se põe em 

São Paulo se aproximem das percepções de uma literatura brasileira urbana e 

cosmopolita. A universalidade de Diário da queda funda-se na representação do 

Holocausto como tragédia universa. Ao combinar fontes internacionais a uma fabulação 

que ressignifica a experiência dos campos, o romance torna-se parte de um imaginário 

universalmente compartilhado sobre o Holocausto. Por sua vez, referências centrais de O 

sol se põe em São Paulo são escritores proeminentes do modernismo japonês – Yukio 

Mishima e Junichiro Tanizaki – ou figuras canônicas do modernismo global ou ocidental 

– Paul Valéry, Jorge Luis Borges e Bertolt Bretch.  

Ambos os romances analisados trazem propostas literárias que se distanciariam 

de uma representação realista. Apesar disso, encontramos nestes romances resquícios de 

realismo, enquanto representação de realidades cotidianas e suas localizações de tempo e 

espaço, ou de narração preocupada com a representação dos indivíduos numa realidade 

ficcional plausível do ponto de vista social e histórico. 

Antonio Candido afirmara, em Literatura e Subdesenvolvimento, como o atraso 

econômico pôde não apenas gerar dependência cultural como também fez persistirem 

formas naturalistas de representação, retiradas do pessimismo que atribuía a pobreza 

como consequência da espoliação econômica. Assim, cogitamos estabelecer um paralelo 

entre a permanência do naturalismo com a permanência do realismo como estilo na prosa 

brasileira contemporânea, de forma a responder às solicitações da experiência brasileira 

nas grandes cidades como lugares onde os contrastes do subdesenvolvimento são mais 

agudos e evidentes. 

O sol se põe em São Paulo e Diário da queda representariam resquícios do 

nacional nas conformações socioeconômicas e políticas de grandes cidades como São 

Paulo e Porto Alegre – marcadas, como o Brasil o é, pela desigualdade entre as classes e 

pela violência – que fundam a percepção do subdesenvolvimento numa nação ainda de 

Terceiro Mundo. De maneira análoga, seria sobre os resquícios de nosso passado 

ditatorial, colonial e escravista, que se erige uma pós-modernidade, precária e desigual, o 

que acentuaria o caráter estético de permanência de nosso pós-modernismo. 

A representação do nacional acontece, porém, em segundo plano nesses romances. 

Eles refletem um estado transcultural de fontes e temas em um contexto global de trocas 

incessantes, cuja centralidade, contudo, coincide com relações de dominância econômica, 
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política e cultural. Desse modo, a República Mundial das Letras sonhada por Pascale 

Casanova (2002) não chega a abolir a hierarquia existente entre centros e margens, muitas 

vezes correspondente à ordem desigual, econômica e política entre os países e culturas na 

ordem global.  

Afinal, como afirma David Harvey (2009), embora o termo “cosmopolita” possa 

ter a atribuição positiva de mobilizar movimentos sociais em todo o mundo, seu sentido 

ainda equivalente a “universalista” carrega as mesmas contradições de seu sinônimo. Sua 

fragilidade consiste no enviesamento em termos de classe e etnia de que padecem –  

etnocentrismos persistem sob a alcunha de “cosmopolita”, quando modelos considerados 

“perfeitos” justificam formas de oportunismo seletivo.   

Em outras palavras, podemos afirmar que a inscrição das literaturas de países 

periféricos em um sistema literário internacional não acontece sem aclimatação, 

submetida às traduções nas línguas hegemônicas e aos critérios de escolha e admissão em 

um circuito global, os quais passam igualmente pelo crivo acadêmico e comercial. 

“Translation and academic consecration may bring such writers into European languages 

as well but for markets of restricted circulation and relatively modest profitability.” 

(Ahmad 2010: p. 33). 

Por fim, a estetização do subdesenvolvimento é o que nos resta como “nacional” 

possível, em um contexto onde fronteiras dissolvem-se e se reerguem em meio às 

contradições do contemporâneo. Observar o sentido da permanência significa olhar para 

sociedades onde um pós-modernismo se constituiu pelas decalagens daquilo que nos 

chega e daquilo que nos resta, sob pena de se tornar mais uma ideia fora do lugar.  
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OS DIÁRIOS DE JUVENTUDE DE VIRGINIA WOOLF E SEU ENTRELAÇAR 

DE SUJEITOS 

 

Mayara dos Santos Freitas (USP)
1
 

  

Resumo: Este artigo toma como base os diários de juventude (1897-1909) de Virginia Woolf, à 

época de sua escrita ainda Adeline Virginia Stephen, para lançar um breve olhar sobre o 

entrelaçar dos seus desenvolvimentos identitário e literário. Ao longo dessas páginas íntimas, 

entrevê-se a formação da identidade da jovem Virginia e, vinculado à constituição desse sujeito 

que se pensa e age no mundo ao seu redor, é possível visualizar o desenvolvimento de uma 

identidade literária, o nascer e os primeiros passos de um sujeito escritor, que não sabe que será 

um dos grandes nomes da literatura do século XX.  

Palavras-chave: Virginia Woolf; Diários de juventude; Sujeito 

 

Ainda pouco conhecidos pelo público e não muito explorados pela crítica, os 

diários de juventude de Virginia Woolf configuram um conjunto de sete cadernos 

preenchidos de maneira intermitente entre 1897 e 1909, ou seja, entre os 15 e os 27 anos 

da autora inglesa. Tais escritos íntimos vieram à tona em 1990, em um volume 

intitulado A Passionate Apprentice: The Early Journals, 1897-1909, editado por 

Mitchell A. Leaska. O conteúdo desses diários, dentre diversas outras possibilidades de 

pensamentos, faz emergir a percepção de que, em Woolf, talvez o seu desenvolvimento 

como indivíduo se dê de maneira entrelaçada ao desenvolvimento do seu sujeito 

escritor.  

Ao principiar discussões a respeito dos diários de juventude, antes de tudo, é de 

grande relevância demarcar que não existe no interior dessas páginas íntimas a Virginia 

Woolf reconhecida como um dos grandes nomes da literatura do século XX. Não há 

nesses cadernos pessoais a autora de Mrs. Dalloway (1925), Ao farol (1927), Um teto 

todo seu (1929) e de diversas outras obras que poderiam ser citadas sem dificuldades. 

Quem permeia as linhas desses diários é uma Virginia anterior a essa. É uma jovem que 

leva ainda seu nome de solteira, Adeline Virginia Stephen, e que apesar de se desejar 

escritora desde a infância, não poderia saber como seria o seu futuro.  

Ademais, para um melhor andamento da discussão sobre o entrelaçar de sujeitos 

presente nos diários da jovem Woolf, há ainda outro ponto que merece ser ressaltado: a 

caracterização do formato diário. Acredita-se que uma pequena exposição seja 

necessária, pois apesar de diários parecerem tão comuns às pessoas – quantos não são 
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aqueles que em algum momento recorreram, ou recorrem, às folhas de papel para anotar 

algum momento da vida? – tem-se a impressão de que justamente tal proximidade faça 

com que não se atente para as singularidades dessa forma de escrita.  

Diários compõem um gênero textual híbrido. Dessa forma, podem abarcar toda a 

sorte de textos, em geral datados, escritos costumeiramente de maneira livre e informal, 

“Nenhuma forma é imposta, nenhum conteúdo é obrigatório” (LEJEUNE, 2014, p. 

327), mas cujo objetivo é guardar momentos e sentimentos vividos no cotidiano dos 

diaristas.  

É possível afirmar que as passagens de um diário são fragmentos da vida de quem 

o escreve. Isso porque, no ato da escrita, o diarista seleciona o que será retratado do seu 

dia a dia. Registra o que mais lhe agradou ou incomodou, e assim reforça ou deixa de 

lado diversos detalhes. Adapta, também, a forma como vai escrever com base em outros 

fatores, como por exemplo, o espaço de sua página ou de acordo com o tempo que tem: 

se pouco, deixa entrever apenas um resumo de seu dia, se muito, narra todos os seus 

pormenores. A escrita diarística é, portanto, naturalmente fragmentária e as partes que a 

compõem podem relacionar-se ou não. O que é escrito hoje não necessariamente 

apresenta ligação com algo anotado meses atrás, aliás, o diarista tem o direito de nem ao 

menos recordar o que escreveu.  

Segundo Philippe Lejeune, em O pacto autobiográfico (2014, p.304), ter um 

diário pode servir “como uma viagem de exploração”. Escreve-se para se pensar, 

entender-se, constituir-se. Assim, não raro, muitas pessoas recorrem à escrita íntima 

para se encontrar, anotam-se em busca de uma unidade de si.  

Entretanto, alguns estudiosos rebatem a ideia do uso da escrita de si como 

ferramenta para a formulação da unidade de um “eu”. Em Le journal intime (2002, 

p.116), Béatrice Didier, afirma: “Loin de se développer harmonieusement pour devenir 

un être cohérent et unique, le diariste se voit devenir deux ou plusieurs”. Isso significa 

que, ao se anotar, um diarista não se desvenda uno, pelo contrário, descobre-se vários: o 

sujeito que vivencia as situações e o que as anota, o sujeito que é escrito e o que se relê.  

Considerando a real autoria dos cadernos em questão e o pequeno panorama 

relativo à escrita diarística, pode-se, então, finalmente lançar um olhar sobre os escritos 

íntimos de juventude de Virginia Woolf.  

3021



 

 
 

O primeiro dos diários é iniciado em 3 de janeiro de 1897, com o objetivo de 

guardar recordações do novo ano. Na época, Virginia ainda se encontrava em meio ao 

tratamento do colapso nervoso sofrido após a morte de sua mãe Julia Stephen, em maio 

de 1895. No período imerso em tal colapso nervoso, Virginia parecia estar desconectada 

do mundo a sua volta. Segundo Quentin Bell, em Virginia Woolf: Uma biografia, esse 

momento configurou  

 

[...] um grande intervalo vazio, uma espécie de morte positiva que não 

se pode descrever, e da qual provavelmente a própria Virginia pouco 

sabia – quer dizer, pouco recordava –, mas que é de importância vital 

para a sua história. A partir dali ela sabia que tinha estado louca e que 

poderia ficar assim outra vez. (BELL, 1988, p.77) 

 

 

Ao começar a leitura desse diário, depara-se com um compilado de entradas nas 

quais a jovem Virginia faz incansáveis descrições da sua rotina, do dia a dia de sua casa, 

das idas e vindas de seus irmãos, de seus meios-irmãos e de seu pai. Esses sucessivos 

detalhamentos do cotidiano, por diversas vezes repetitivos, parecem representar a 

necessidade de um alguém que deseja apreender o ambiente ao seu redor. Para além, as 

passagens do caderno talvez descortinem uma menina que, após considerável período de 

desconexão com o mundo, procura se reconectar a ele e compreender o lugar por ela 

ocupado.  

Em meio ao processo de tentar se entender no ambiente que a circundava, 

Virginia acaba por trazer para sua diarística o uso da terceira pessoa. Tal movimento de 

escrita se dá por intermédio da inserção de uma figura denominada Miss Jan, que 

aparece já na primeira passagem do caderno íntimo: 

 

Nós todos começamos a manter um registro do novo ano – [Va]nessa, 

Adrian e eu. Pedalei com Georgie até Mr Studds mas descobrimos que 

ele havia saído, e então fomos para o Battersea Park –  

Havia uma multidão de ciclistas e observadores – Miss Jan pedalou 

sua bicicleta nova, cujo assento infelizmente é bem desconfortável. 

(WOOLF, 1990, p.5, tradução nossa) 

 

Miss Jan é um elemento que chama atenção no conjunto dos diários de juventude. 

No entanto, desaparece após meados de 1897 e não retorna em nenhum dos outros 

cadernos, além disso, não caracteriza uma figura exclusiva dessas páginas íntimas – de 

3022



 

 
 

acordo com Gill Lowe, em “I am fast locked up”, Janus and Miss Jan: Virginia Woolf’s 

1897 journal as threshold text (2015), sua primeira aparição se dá em uma carta enviada 

pela jovem Woolf a seu irmão Thoby Stephen, em março de 1896. Nessa 

correspondência, Miss Jan aparece em um embaraçoso incidente no qual, devido a um 

vento forte, ela tem sua saia elevada até a sua cabeça.  

Miss Jan tem potencial para suscitar discussões que versam sobre diversas 

temáticas, dentre elas, ficcionalização e focalização. Entretanto, neste momento, o mais 

relevante é o fato, como comentado, de esse elemento se mostrar como um auxílio para 

Virginia Stephen se entender e começar a se colocar no mundo.  

A jovem diarista traz Miss Jan para as entradas do seu caderno, bem como na 

carta anteriormente mencionada, em situações vergonhosas, incômodas – como pode ser 

visto na citação sobre o banco da bicicleta. A figura ganha espaço também em ocasiões 

de extrema alegria, crítica a outras pessoas ou autocrítica. Ao utilizar Miss Jan, é como 

se Virginia se distanciasse dos acontecimentos vividos. Tal deslocamento permite a ela 

enxergar melhor as situações, entendê-las e, assim, poder agir de forma mais consciente. 

Pode se afirmar, então, que essa figura ajuda Virginia a começar a constituir uma voz 

mais própria e mais forte.  

É possível observar que o diário de 1897 guarda as recordações de uma menina 

em formação, que ao mesmo tempo em que carrega consigo um grande medo da vida, 

possui uma enorme vontade de viver:  

 

[...] Este é um volume de uma vida bastante intensa (o primeiro ano 

realmente vivido em minha vida) terminado, trancado & guardado. & 

outro & outro & outro ainda virá. Ó querido eles são muito longos, & 

eu pareço covarde ao olhar para eles. Ainda assim, coragem & passos 

cuidadosamente pensados – Eles devem trazer algo que vale a pena ter 

– & [ilegível] eles trarão. [Va]nessa prega que nossos destinos estão 

em nós mesmos, & o sermão deve ser levado para casa por nós. Aqui 

está a vida sendo dada a cada um de nós da mesma maneira, & 

devemos fazer nosso melhor com ela: sua mão no punho da espada – 

& uma fervorosa promessa não dita! (WOOLF, 1990, p. 134, tradução 

nossa) 

 

Os demais diários de juventude de Adeline Virginia Stephen possibilitam também 

contato com o seu desenvolvimento como indivíduo, com a construção de muitos de 

seus pensamentos acerca do mundo que a rodeia. Todavia, é importante ter o 
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conhecimento de que esse conjunto de cadernos não segue em sua totalidade um 

formato padrão de escrita diarística, com características como entradas datadas, 

contendo descrições do cotidiano e das sensações do seu autor.  

Em realidade, os únicos diários que seguem de maneira mais direta tal 

configuração são o de 1897 e o de 1905. Os outros, por vezes, abarcam ensaios, 

exercícios de escrita, passagens que chegam até mesmo a conter pensamentos sobre a 

existência de um possível leitor (algo não tão frequente, mas que precisa ser citado): 

“Às vezes suponho a presença de um leitor para variar um pouco o que escrevo; isso me 

faz vestir minhas melhores roupas” (WOOLF, 1990, p. 144, tradução nossa). 

Vislumbra-se, então, que essa pessoa que se escreve em seus diários, que está em busca 

de se reconhecer no mundo, ao invés de simplesmente anotar sentimentos e impressões 

acerca da vida, de maneira livre e informal, carrega para o interior da sua escrita íntima 

uma preocupação e um trabalho com a linguagem.  

No segundo dos diários, escrito em 1899, Virginia começa a tentar descrever os 

ambientes que a cercam fazendo uso dessa escrita mais esteticamente pensada, contudo, 

de maneira muito mimética. Ela anseia por conseguir transpor para o papel exatamente a 

cor do céu, das plantas, das casas, as feições e gestos das pessoas. 

 

[...] Assim termina um dia ligeiramente cinzento de diversão. Isto me 

foi consideravelmente mais longo de registrar do que o dia inteiro em 

si: tal relação de detalhes é extraordinariamente difícil, enfadonha & 

inútil para se ler. No entanto, não existe fim para a escrita, & a cada 

vez espero que eu possa fazer coisas melhores. (WOOLF, 1990, p. 

149-150, tradução nossa) 

 

 As tentativas da jovem Virginia de reproduzir, nas páginas de seus diários, o que 

era por ela visto acabam por trazer à tona, não raras vezes, discussões sobre a 

incapacidade da literatura em abarcar o mundo, e também sobre qual seria a melhor 

forma de arte para fazê-lo (é interessante a percepção de que tais questionamentos 

seguem perseguindo Woolf ao longo dos anos e que ela os trabalha em algumas de suas 

obras, como A viagem, de 1915, primeiro de seus romances):  

 
Afinal de contas nós somos um mundo de imitações [;] todas as Artes, 

em outras palavras, imitam na medida em que podem a grande 

verdade que todos são capazes de ver. Este é o eterno instinto da besta 

humana, tentar & reproduzir algo desta magnificência em pintura 
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mármore ou tinta – Por algum motivo tinta essa noite me parece o 

método menos eficaz de todos – & música o mais próximo da 

verdade. (WOOLF, 1990, p. 143, tradução nossa) 

 

 

Um movimento de escrita que se torna bastante comum com o correr dos cadernos 

íntimos constitui-se por uma entrada iniciada com a explanação de alguma ação 

cotidiana, como andar de bicicleta com os irmãos, que por sua vez, abre espaço a uma 

descrição do ambiente e culmina em questionamentos sobre a literatura e o próprio o 

fazer literário da diarista. Tem-se em mãos, assim, textos que acabam por costurar 

pessoal e literário.  

No que tange especificamente a formação de pensamentos críticos sobre o mundo 

no qual Woolf se via inserida, acredita-se ser importante ressaltar o conteúdo do diário 

de 1903, constituído por um conjunto de trinta ensaios. À época da escrita desse 

caderno, Virginia era introduzida na sociedade – a qual vivia ainda imersa na atmosfera 

do período vitoriano (1837-1901) – pelo seu meio-irmão George Duckworth, e é 

instigante perceber que a jovem coloca no papel não apenas desabafos sobre as novas 

vivências, e sim textos escritos de forma a prender um leitor. O mundo de festas e 

eventos, no qual um dos grandes objetivos costumava ser encontrar um bom casamento, 

não era confortável à Woolf, ela não parecia se encaixar, não eram circunstâncias que a 

atraíam para além de uma oportunidade de analisar cada mínimo detalhe desse tipo de 

situação, o que se torna evidente ao longo da leitura. Virginia apresenta, assim, um olhar 

com uma crítica pungente, cortante, meio zombeteira em alguns momentos, mas muito 

ciente daquele mundo por vezes cruel, em especial com o sexo feminino.  

 
[...] Atualmente a maioria das jovens do nosso ciclo tem se 

especializado nesse ramo de aprendizagem. Suas noites são mais 

importantes para elas do que suas manhãs – de fato é difícil concebê-

las pela manhã. Elas realmente existem antes do relógio bater às oito? 

Minha crença é de que o sino do jantar as chama para a existência – 

elas florescem nas salas de jantar como jacintos em junho. (WOOLF, 

1990, p. 167-168, tradução nossa) 

 

A propósito, pensamentos acerca da posição das mulheres na sociedade, sobre a 

relação dessas com trabalho, com literatura são frequentes ao longo de todos os diários 

(tal fato demonstra que a inquietação de Woolf com o que diz respeito ao papel 
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destinado às mulheres ao longo da história a acompanha desde muito antes de textos 

como Um teto todo seu e Mulheres e ficção, ambos de 1929):  

 
É bem verdade que eu li mais durante essas oito semanas no campo do 

que talvez em seis meses em Londres. Aprender parece natural para o 

campo. Acho que eu poderia continuar navegando & saboreando todos 

os tipos de livro desde que eu vivesse em Salysbury. A atmosfera de 

Londres é muito quente – e irritadiça também. Eu leio – então abaixo 

o livro & digo – que direito tenho eu, uma mulher, de ler todas essas 

coisas que os homens fizeram? Eles ririam se me vissem. Mas 

esquecerei de tudo isso no campo. (WOOLF, 1990, p. 178, tradução 

nossa) 

 

Com o andamento dos diários de juventude, torna-se, de fato, perceptível que o 

desenvolvimento pessoal de Adeline Virginia Stephen se dá de maneira muito vinculada 

aos seus primeiros passos como escritora. A relação de Woolf com a palavra escrita é 

desde a sua infância muito intrínseca e as letras, por diversas vezes ao longo dessas 

páginas íntimas, são vistas como amparo para momentos difíceis.  

Quando Virginia começa a trabalhar efetivamente com literatura (entre 1904 e 

1905), publicando resenhas em periódicos, demonstra em seus diários sentir-se mais 

completa, mais forte, mais capaz de enfrentar a vida, mesmo que na época tenha 

passado por momentos tortuosos, como a morte de seu pai e novos colapsos nervosos. O 

desenvolvimento de um sujeito se dá de melhor maneira quando este se reconhece no 

ambiente que o cerca, e Virginia se reconhece na literatura.  

 

Trabalhei na minha resenha, que está difícil por causa do espaço 

permitido, apenas 600 palavras & muitas coisas para colocar. Mas às 

11 fui ao [Dr.] Savage, que estava bem satisfeito, acha que estou 

“normal” & apta a retornar a minha rotina, sair, trabalhar, etc. – aquela 

longa e horrorosa doença que começou na segunda semana de abril do 

último ano, agora é deixada de lado, & eu preciso não pensar mais 

nisso – O senhor seja louvado! Eu posso ensinar minhas mulheres 

trabalhadoras uma vez por semana, então devo me concentrar nas 

leituras – terminar minha resenha. (WOOLF, 1990, p. 222, tradução 

nossa) 

 

Os cadernos íntimos de juventude de Virginia Woolf são principiados com 

passagens de uma menina que tateia o mundo ao seu redor em busca de se sentir parte 

dele. Já suas entradas finais guardam uma mulher consciente de si, das suas vontades: 
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É exatamente esta acomodação escrupulosamente limpa e prosaica 

que eu desejava; & até agora minha solidão tem sido excelente, & 

deliciosamente divertida. Quando eu jantarei? Quando eu tomarei café 

da manhã? Eu me organizo precisamente de acordo com o meu gosto, 

& então a porta se fecha atrás de mim, & eu posso ler em paz por duas 

horas se eu quiser. (WOOLF, 1990, p. 301, tradução nossa) 

 

 Para além, os derradeiros trechos dos diários trazem uma Virginia com um olhar 

muito diferente para a literatura, para o que ela deseja para a sua literatura. Aquela 

pessoa que queria abarcar o mundo de maneira mimética dá lugar a um alguém que 

acredita ser através dos fragmentos a melhor forma de se narrar um todo, característica 

que anos mais tarde será parte vital de suas mais renomadas obras:  

 

Eu alcanço um tipo de beleza diferente, atinjo uma simetria por meio 

de infinitas dissonâncias, mostrando todos os traços da passagem da 

mente pelo mundo; & chego no final em um tipo de todo feito de 

trêmulos fragmentos; para mim este parece o processo natural; o voo 

da mente. (WOOLF, 1990, p. 393, tradução nossa) 
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A DOR DO ABANDONO: UMA COMPARAÇÃO ENTRE “DIAS DE 

ABANDONO” DE ELENA FERRANTE E “A MULHER DESILUDIDA” DE 

SIMONE DE BEAUVOIR 

 

Bruna Montes Werneck de Freitas (UFJF)
1
 

 

Resumo: Esse trabalho tem como objetivo delinear algumas primeiras aproximações e 

distanciamentos entre o romance A mulher desiludida, de Simone de Beauvoir e o romance 

Dias de abandono, de Elena Ferrante, buscando compreender os motivos pelos quais a 

narrativa de Beauvoir ainda reverbera na narrativa de Ferrante anos depois. No âmbito teórico, 
discutiremos questões relacionadas à crítica literária feminista e à condição da mulher em 

Beauvoir, Scott, Butler e Woolf. Sem predefinir um local de "feminino" ou "ser mulher", 

Ferrante e Beauvoir convidam os leitores a problematizarem questões ainda extremamente 
enraizadas em nossa sociedade patriarcal, revelando a forma literária dessas questões. 

Palavras-chave: Autoria feminina; Crítica feminista; Literatura comparada. 

 

Quando tomei conhecimento da existência de Elena Ferrante, o misterioso e 

presumido pseudônimo de uma autora italiana de sucesso internacional, logo busquei 

seus livros. Ao iniciar minha pesquisa pessoal sobre a autora, reparei que suas traduções 

brasileiras eram extremamente recentes, a partir dos anos 2010; e, por isso, eu começava 

a ver suas capas, disponíveis pelo selo Biblioteca Azul, da editora Globo, quando me 

engajava na busca de seus livros. Comecei a ler o primeiro volume de sua tetralogia 

napolitana
2
, sua obra mais famosa, o A amiga genial (2011). Sua escrita, recursos 

linguísticos e sagacidade me espantaram: eu nunca havia lido algo tão rápido em todos 

os meus anos de leitora. Logo mais, quando tomei conhecimento do livro Dias de 

abandono (2016)
3
¸ através da minha já orientadora de mestrado, resolvi que mudaria 

totalmente meu projeto de pesquisa.  

Segui a leitura de Dias de abandono, que se desprende da tetralogia napolitana 

e é um romance independente, quando surgiu o interesse em inclui-lo em minha 

pesquisa. Essa vontade se intensificou ainda mais por volta da metade do livro, na 

página 103, quando a autora menciona dois livros: A mulher desiludida (2015)
4
, da 

                                                             
1
 Graduada em Letras (UFJF), Mestranda em Estudos Literários (UFJF). Contato: 

brunamontes_@hotmail.com. 
2 O termo tetralogia napolitana vem sendo utilizado nas discussões literárias acadêmicas, bem como na 

mídia, a respeito dos quatro livros que compõem a série de histórias, que possuem Nápoles como lócus, 

da autora italiana. São eles: A amiga genial (2011), História do Novo Sobrenome (2012), História de 

Quem Foge e de Quem Fica (2013) e História da Menina Perdida (2014) 
3
 A primeira data de publicação de Dias de abandono é 2002. A edição usada nesta dissertação é de 

2016. 
4 A primeira data de publicação de A mulher desiluda é 1968. A edição usada nesta dissertação é de 

2015. 
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autora francesa Simone de Beauvoir, e Anna Kariênina (2017)
5
, do autor russo Liev 

Tolstói: 

Fiquei impressionada com a desordem da minha escrivaninha. As 

gavetas estavam abertas, livros dispersos por todos os cantos. Até o 

caderno no qual fazia anotações para meu livro estava aberto. Folheei 
as últimas páginas. Encontrei transcritos com a minha minúscula letra 

alguns trechos da A mulher desiludida e algumas linhas de Anna 

Karenina. Não me lembrava de tê-los feito. Sim, era um hábito meu 
transcrever trechos dos livros, mas não naquele caderno, eu tinha um 

só para isso. Seria possível que a memória estivesse se desfazendo? 

Não me lembro nem de ter sublinhado com força e com tinta vermelha 

as perguntas que Anna fazia a si mesma pouco antes de o trem colidir 
e derrubá-la: “Onde estou? O que faço? Por quê?”. Eram trechos que 

não me surpreendiam, me parecia conhecê-los bem, ainda assim não 

entendia o que faziam naquelas páginas. Conhecia-os tão bem 
exatamente porque transcrevi-os recentemente, ontem, anteontem? 

Mas então por que não me lembrava de tê-lo feito? Por que estavam 

neste e não no outro caderno? (FERRANTE, 2016, p. 103) 

 
 

Nesse momento do enredo, a personagem principal, Olga, está revisando 

anotações antigas em sua escrivaninha. Minha curiosidade foi despertada, 

principalmente, a fim de descobrir de onde viria essa relação com Simone de Beauvoir, 

autora que contribuiu ativamente para a consolidação do que, hoje, podemos chamar de 

crítico-filosófica da relação entre o que seria o mesmo (o paradigma masculino) e o 

outro (o desvio feminino), principalmente no que diz respeito ao aspecto social a fim de 

lançar movimentos pela emancipação das mulheres. 

Dessa forma, após a leitura de A mulher desiludida, pude entender, 

superficialmente, as semelhanças entre os enredos, tais como: a) as duas personagens 

principais e mulheres, Olga (Dias de abandono) e Monique (A mulher desiludida), 

são traídas por seus respectivos maridos e o leitor é informado sobre isso logo na 

abertura de ambas as narrativas; b) ambas as narrativas são em primeira pessoa do 

singular, com narradoras-personagens (segundo Gérard Genette (1979), em Discurso da 

Narrativa, há a presença de um narrador autodiegético, ou seja, narradoras que contam 

suas experiências como personagens centrais de sua própria história); c) as duas 

personagens principais possuem dois filhos: Olga tem um menino e uma menina, os 

dois são crianças; Monique tem duas filhas que já são moças; d) as duas personagens 

                                                             
5 A primeira data de publicação de Anna Kariênina é 1877. A edição citada nesta dissertação é de 2017. 
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refletem sobre suas identidades antes e após serem esposas, sendo o casamento, o 

adultério, a maternidade e a reflexão sobre si mesmas temas-chave nas narrativas. 

Seria possível citar outras aproximações e distanciamentos aqui; e é justamente 

por esta razão que surgiu o interesse em entender e pesquisar sobre a possível relação 

literária entre as duas obras, sendo minha questão de pesquisa buscar a compreensão a 

respeito da menção a este livro dentro do enredo do romance de Ferrante e os motivos 

pelos quais a narrativa de Beauvoir, de 1968, ainda reverbera na narrativa de Ferrante, 

de 2002. Escolhi trabalhar com o livro de Beauvoir por conta de sua extensão menor, 

visto que esta proposta se dá para uma dissertação de mestrado e o livro de Tolstói é 

deveras longo para o tempo estimado para a conclusão desta pesquisa. 

Além das questões relacionadas ao feminino de modo geral, buscarei entender 

como a libertação feminina de ambas as personagens se desdobra a partir de suas 

experiências singulares após a traição pelos parceiros, sendo esse o ponto crucial para 

minha pesquisa. Como seria possível, até os dias de hoje, uma narrativa de 1968 e outra 

de 2002, serem contemporâneas e continuarem a moldar o modo como são vistas as 

mulheres traídas na literatura de autoria feminina? Por que as autoras mulheres ainda 

mantêm esse tema em suas obras? O quão diferente é essa representação em ambas as 

narrativas? As narrativas de fato subvertem os papeis tradicionalmente delimitados às 

figuras femininas na literatura? Essa subversão reflete essa condição feminina em um 

viés social e/ou discursivo de modo geral? 

Ciente da complexidade que ronda o termo literatura comparada é preciso 

ressaltar que a utilizarei como ferramenta, isto é, “uma nova forma de investigação 

literária que confronta duas ou mais literaturas” (CARVALHAL, 2006, p. 6), não 

obedecendo a somente uma orientação, mas considerando a validade de uma 

comparação literária que “determina a definitiva vinculação dos estudos literários com a 

perspectiva histórica” (p. 13) e demais aspectos sociais e discursivos. Pretendo pensar o 

termo comparar em seus vários sentidos dentro dos estudos literários comparados para 

analisar os dois livros que apresentam histórias de mulheres em épocas distintas, com 

vidas distintas e famílias distintas que, em certo momento de suas vidas, veem-se diante 

de uma traição e, a partir disso, questionam-se sobre valores atribuídos ao gênero 

feminino, principalmente no que diz respeito à cessão aos apelos sociais como, por 

exemplo, a não exigência da fidelidade masculina. 
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Discutirei questões pertinentes à crítica feminista, na pressuposição de que 

também a autoria de Dias de abandono pode ser atribuída a uma mulher, bem como a 

abertura para os estudos de gênero, visto que a autora, que se revela apenas e 

exclusivamente no texto, por si só já suscita questões relacionadas a uma escrita 

feminina
6
 e seus possíveis desdobramentos, visto que imagem e biografia de Ferrante 

são duas coisas ininteligíveis atualmente, dado o caráter sigiloso de sua produção desde 

o início dos anos 90, cuja articulação mais detalhada do que se sabe sobre sua vida será 

feita em um dos capítulos da dissertação. 

Sendo assim, o texto será a maior base de análise – tanto as ficções quanto toda 

a fortuna crítica de ambas as autoras (em Beauvoir com o apoio de sua obra ensaística e 

em Ferrante através de respostas de entrevistas que realizou por carta ou email, reunidas 

no livro Frantumaglia (2017), bem como sua recente contribuição com colunas 

semanais para o jornal The Guardian
7
), propondo uma discussão sobre identidade, 

materialidade e subversão dos mitos que cercam as questões do feminino e a literatura 

de autoria feminina. 

Sem predefinir um local de "feminino" ou "ser mulher", Ferrante e Beauvoir 

convidam os leitores a problematizarem questões ainda extremamente enraizadas em 

nossa sociedade patriarcal e, subvertendo o script recorrente das representações do 

feminino na literatura, levam o leitor a repensar, através de suas narrativas, o 

surgimento de novas identidades femininas contemporâneas a partir de discussões sobre 

sexo, gênero e feminismos, tecendo possíveis formas literárias que sistematizem essas 

questões. 

Como objetivo geral, proponho analisar romance Dias de abandono de Elena 

Ferrante e da terceira parte do livro A mulher desiludida de Simone de Beauvoir, que 

apresenta título homônimo, através da literatura comparada a fim de caminhar por 

diversos territórios do pensamento humano e colaborando para “o entendimento do 

Outro” (CARVALHAL, 2006, p. 8). À luz da crítica literária feminista, pretendo 

comprovar a hipótese da manutenção dos questionamentos sobre a traição e suas 

consequências, tomadas a partir do ponto de vista feminino na literatura de autoria 

                                                             
6 No desenvolver deste trabalho, discutirei a respeito das contribuições de Ann Rosalind Jones, Hélène 

Cixous, Joyce Carol Oates, Luce Irigaray e Mary Eagleton sobre essa definição. 
7zColuna de Elena Ferrante no jornal britânico The Guardian. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/profile/elena-ferrante. Acesso em setembro de 2018. 
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feminina. Ao analisar comparativamente as personagens Olga e Monique diante da 

situação de traição e abandono, pretendo refletir a respeito do estereótipo da “mulher 

traída” na literatura e questões como maternidade, casamento, sexualidade, 

independência financeira e superação da dor, representadas no texto literário. 

As representações de Olga e Monique: uma análise literária feminista 

Partirei do pressuposto de que toda leitura é parcial e política. Nesse sentido, 

busco a colocação de Toril Moi (2002), quando afirma que “todos falam a partir de uma 

posição conformada por fatores culturais, políticos, sociais e pessoais” (MOI, 2002, p. 

55). A análise aqui proposta se dá, principalmente, numa leitura feminista dos textos 

literários. Isto é, os aspectos biológicos, linguísticos, psicanalíticos e culturais, dentro da 

abordagem da crítica literária feminista, norteiam-se a partir das perspectivas de gênero, 

raça e classe, sendo gênero meu principal instrumental analítico norteador. 

Segundo a filósofa pós-estruturalista estadunidense Judith Butler (2015), “os 

limites da análise discursiva do gênero pressupõem e definem por antecipação as 

possibilidades das configurações imagináveis e realizáveis do gênero na cultura” 

(BUTLER, 2015, p. 30). Entretanto, isso não quer dizer que toda performance de 

gênero – termo também usado por Butler – seja possível e “facultada”, mas sim que “as 

fronteiras analíticas sugerem os limites de uma experiência discursivamente 

condicionada” (p. 30). Por isso, é de meu interesse discutir a perspectiva linguística e 

discursiva da escrita feminina na comparação entre os textos citados anteriormente. 

Em Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade (2018), 

Butler questiona a forma como algumas correntes feministas assumem que exista uma 

mulher universal. Nesse livro, a filósofa busca apontar a maneira como enxergamos e 

damos sentido tanto ao sexo quanto ao gênero. A pauta de gênero pretende, portanto, 

chamar a atenção para a possibilidade de relacionar o masculino e o feminino para além 

do aspecto biológico, abarcando categorias como classe e cultura, por exemplo. Nos 

romances a serem analisados, será possível perceber que essa mulher universal é um 

paradigma, uma norma; e também um dos motivos pelos quais o sofrimento das 

personagens é intensificado durante a narrativa. 

Nesse sentido, dentro de uma perspectiva mais pós-estruturalista e com 

influências de Derrida e Foucault, um pouco antes das contribuições de Butler e mais ao 

fim da década de 80, Joan Scott nos atenta para o perigo da dicotomia homem/mulher, 
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masculino/feminino e, em seu ensaio Gender: A Useful Category of Historical 

Analysis, publicado originalmente em 1986, afirma que “o gênero é um campo primário 

no qual, no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado” (p. 86). Sendo 

assim, Scott centraliza sua análise na linguagem e nos símbolos que, historicamente, 

perpassam esses binômios, “redefinindo” e “reestruturando” (p. 93) o conceito que, 

basicamente, se vincula a questões mais amplas, como raça, classe e poder. Pretendo 

analisar, principalmente, as representações do feminino no texto literário, abrindo 

espaço para possíveis articulações com as representações do masculino, levando em 

conta os aspectos interseccionais, visto que as feminilidades, bem como as 

masculinidades, são social e discursivamente construídas.  

            Por fim, cabe ressaltar a contribuição de Saffioti (2004) que, buscando integrar 

as contribuições de Rubin (1975) e Scott (1986), redireciona a discussão para uma nova 

dicotomia: gênero e patriarcado. Em sua obra Gênero, patriarcado, violência, de 2004, 

a autora afirma que “o patriarcado é um caso específico de relações de gênero” (p. 119), 

sendo a definição de “gênero” muito mais “vasta”. Para ela, “não se trata de abolir o uso 

do conceito de gênero, mas de eliminar sua utilização exclusiva” (p. 138), pois “gênero 

é um conceito por demais palatável, porque é excessivamente geral, a-histórico, 

apolítico e pretensamente neutro” (p. 139). 

Partindo para um dos textos de análise, ressalto que Elena Ferrante é um 

pseudônimo de uma escritora italiana que escreve desde os anos 1990. Para além das 

teorias conspiratórias a respeito de sua verdadeira identidade, acredita-se que ela tenha 

nascido na região de Nápoles, pois a descrição dessa área em seus livros é bastante 

recorrente. Ferrante só dá entrevistas por e-mail e seu rosto nunca foi visto. 

Frequentemente, repete o argumento de que sua identidade não é determinante, pois 

tudo que precisam saber é o que ela escreve, e não quem ela é. 

É interessante lembrar, levando em conta esse aspecto da biografia de Ferrante, 

que no texto A morte do autor, Roland Barthes (2004) afirma um princípio de 

desconstrução das noções de “intencionalidade autoral” e “estilo individual”. No texto, 

Barthes afirma que o autor está morto porque ele mesmo não é mais uma parte da 

estrutura profunda de um texto específico. O autor, para ele, não “cria” significado no 

texto, uma vez que não se pode explicar um texto somente por saber quem o escreveu. É 
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a velha questão do “o que o autor quis dizer” que nos assombra em certos momentos de 

análise. Será que é realmente necessário saber sua vida para ler seu texto? 

Em contrapartida, a história biográfica da segunda autora de quem iremos tratar é 

bastante conhecida: Simone de Beauvoir, autora e filósofa francesa. Em seu famoso 

ensaio em dois volumes, intitulado O segundo sexo, Beauvoir (2016) inicia a primeira 

parte do capítulo I com sua famosa máxima: “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” 

(BEAUVOIR, 2016, p. 9). Ela afirma que “nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade”, sendo “o 

conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que qualificam de feminino” (p. 9). 

Beauvoir (2016) teoriza que é o corpo a “irradiação de subjetividade”, que 

primeiro faz com que meninos e meninas compreendam o mundo como, por exemplo: a 

sucção do seio, as funções excretórias, a agressividade com que a criança beija e apalpa 

a mãe. Até os doze anos, ela afirma, “a menina é tão robusta quanto os irmãos e 

manifesta as mesmas capacidades intelectuais” (p. 10). Sendo assim, é através da 

intervenção de outras pessoas na vida da criança que desde os primeiros anos a 

“vocação” das meninas lhes é “insuflada”. 

Para a personagem Olga, em Dias de abandono, essa afirmação de Beauvoir se 

confirma quando sua filha Ilaria diz à mãe que o irmão, Gianni, vomitou em sua cama. 

A personagem reflete a respeito dos papeis atribuídos às mulheres e sua condição que se 

repete com o passar das gerações. A questão do tempo é, também, motivo de reflexão. 

Ao olhar para a filha, ela narra: 

 

Imaginei-a velha, os traços deformados, próxima à morte ou já morta, 

e ainda assim, um pedaço de mim, a aparição da menina que fui, que 

teria sido, por que aquele “teria sido”? Vi imagens rápidas e apagadas 
na minha cabeça, frases inteiras pronunciadas rapidamente, um 

sussurro. Me dei conta de que não vinham corretamente os tempos 

verbais, culpa daquele despertar desordenado. O tempo é um respiro, 

pensei, hoje sou eu, daqui a pouco minha filha, tinha acontecido com a 
minha mãe, com todas as minhas antepassadas, talvez ainda 

acontecesse a elas — a elas e a mim, simultaneamente, acontecerá. 

(FERRANTE, 2016, p. 85-86) 
 

 

Esse exemplo ilustra bem o modo como pretendo relacionar o corpus literário e 

os textos teóricos para análise. Para Rogel Samuel (2011), “o propósito da crítica 
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literária feminista anglo-americana e de toda a investigação feminista é o de expor os 

mecanismos que mantêm a sociedade patriarcal, com o objetivo de transformar as 

relações sociais” (p. 184). Logo, seu objetivo é “fundamentalmente político” (p. 185). O 

autor ainda nos atenta para o fato de que não há uma definição única para o feminismo e 

que a melhor forma de compreendê-lo é “indicar todos os pontos contra os quais ele luta 

nas suas práticas transformacionais, críticas e políticas” (p. 184). Interessa-me, em 

Ferrante e Beauvoir, investigar os seguintes problemas críticos, selecionados do texto 

supracitado (SAMUEL, 2011): a crítica das representações da mulher na literatura; a 

questão sobre uma especificidade de uma linguagem feminista; o debate da construção 

de gênero; a subversão da linguagem patriarcal e a possibilidade de uma epistemologia 

feminista. 

Voltando ao ensaio, Beauvoir também discute a questão do falo e sua presença 

ou ausência. Ela afirma que, separado do corpo, o pênis “presta-se muito bem como um 

pequeno brinquedo natural” (BEAUVOIR, 2016, p. 13), comparando-o como a uma 

espécie de boneca. Para ela, a descoberta do pênis é tida como um privilégio do qual o 

menino supõe certo sentimento de superioridade. Após isso, o menino terá a 

possibilidade de “transcender”, através de seu sexo, sua soberania. 

A personagem Olga também reflete a respeito dessa condição quando somos 

apresentados ao seu vizinho Carrano, homem com o qual ela desenvolverá um tipo de 

relação afetiva no decorrer da narrativa. Nesse momento, ela tenta gritar o nome dele 

para dizer que ele havia deixado seu documento de identidade cair no chão. A partir 

desse fato, há um fluxo de consciência da personagem: 

 

Mas sempre tive uma voz baixa, não sei gritar, as palavras caem por 

perto de mim como pedrinhas jogadas pela mão de uma criança. 

Queria dizer a ele que o seu documento estava comigo, mas ele nem 
se virou. Então fiquei em silêncio a olhá-lo lá do quinto andar, magro, 

mas com os ombros grandes, os cabelos grisalhos e volumosos. Eu 

sentia crescer dentro de mim algo como uma hostilidade em relação a 

ele, quanto mais ferrenha mais irracional. Quem sabe quais segredos 
de homem sozinho ele tinha, talvez a obsessão masculina pelo sexo, o 

culto do pinto, até idade avançada. Ele também com certeza não 

conseguia ver nada além do que o seu miserável esguicho de porra, 
estava feliz somente quando podia ver que ainda ficava duro, como as 

folhas morrentes de uma planta queimada que recebe um pouco de 

água. (FERRANTE, 2016, p. 46-47) 
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Ao fazer essa comparação, Olga nos remete a Beauvoir, que afirma que a “sorte” 

da menina, entretanto, é diferente, pois ela não “tem” sexo, sendo seu corpo “uma 

plenitude para ela” (p. 13). Sua maneira de se achar no mundo difere da maneira dos 

meninos e “um conjunto de fatores pode transformar a seus olhos a diferença em 

inferioridade” (p. 14). No entanto, Beauvoir discorda de que a mulher “inveje” o pênis: 

ao contrário disso, sua vontade é de apossar-se dele como se fosse um objeto qualquer, 

mas “esse desejo pode permanecer superficial” (p. 15). Assim, “quanto mais a criança 

cresce, mais o universo se amplia e mais a superioridade masculina se afirma” (p. 28). 

Em seu ensaio Variações sobre sexo e gênero: Beauvoir, Wittig e Foucault, 

Judith Butler cita Julia Kristeva e seu artigo intitulado As mulheres Jamais Poderão 

Ser Definidas, no qual a autora observa que “a crença de que ‘alguém é uma mulher’ é 

quase tão absurda e obscurantista como a crença de que ‘alguém é um homem’” (p. 

153), postulando que devemos usar “ser mulher” e, apesar desse modo de “ser” mulher 

ser povoado pela imposição redutora de uma nomenclatura e pela “experiência de 

mulheres”, entender a mulher como “existindo” na ordem metafísica do “ser” não é 

“compreendê-la como aquilo que já está feito, idêntica a si mesma, estática, mas 

concebê-la na ordem metafísica do ‘tornar-se’” (p. 153) e criar uma possibilidade em 

sua própria experiência, além de uma possibilidade em “jamais se tornar uma ‘mulher’ 

substantiva, idêntica a si mesma” (p. 153). 

Em contrapartida, no conto A mulher desiludida, de Beauvoir, somos 

apresentados à personagem Monique que, em seu diário, relata o que passa após a 

descoberta da traição de seu marido, mas, ao contrário de Olga (que rompe com Mario 

logo de início), ela tenta, inicialmente, manter o relacionamento com Maurice, apesar da 

traição. Monique é incialmente incentivada por duas amigas quando precisa tomar essa 

decisão. Ela opta por deixar o marido vivenciar essa aventura, pois acredita que ele 

esteja apenas enxergando aquela relação como algo que não é sério e, eventualmente, 

ele se cansará de Noëllie, sua amante, e voltará a ficar somente com ela. Antes de 

descobrir a traição, Monique prevê, no atual cenário de seu relacionamento e diante do 

distanciamento de seu marido, o que poderia acontecer: 

 

Depois de vinte, 22 anos de casamento, relega-se tudo ao silêncio e 

isso é perigoso. Penso que me ocupei demais com as meninas ao 
longo dos últimos anos. Collete era tão apegada e Lucienne era tão 
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difícil! Maurice podia desejar que eu estivesse mais disponível. Ele 
deveria ter-me feito compreender em vez de se atirar a um trabalho 

que o afasta de mim. É preciso que nos expliquemos. (BEAUVOIR, 

2015, p. 88) 

 

 

Esse excerto já expõe os papeis de gênero, socialmente construídos, os quais são 

previstos tanto para a mulher e quanto para o homem: o homem que trabalha o dia todo 

sem tempo para a família e a mulher que se desdobra para cuidar das filhas e, ainda 

assim, questiona seu papel como esposa. Mais tarde na narrativa, Monique assume para 

si que tudo que deu “errado” em seu relacionamento seria de alguma forma sua “culpa”. 

Maurice só revela seu caso com Noëllie quando é confrontado pela esposa. Após saber 

de parte da situação, a personagem principal se questiona: 

 

Creio até que, com a velha falta de lógica masculina, me reprove pelos 

remorsos que sente a meu respeito. Seria necessário, então, ser mais 

compreensiva, mais indiferente, mais sorridente? Ah! Eu não sei mais. 

Nunca hesitei tanto quanto à conduta a tomar. Talvez, a propósito de 
Lucienne... Mas nesses momentos eu pedia conselhos a Maurice. E o 

mais desconcertante é a minha solidão diante dele. (BEAUVOIR, 

2015, p. 101) 
 

 

Mobilizando e articulando os conceitos aqui expostos a priori, espero apontar 

meios para compreender de que forma as obras de Ferrante e Beauvoir, aproximadas, 

levam em conta essas e outras conexões com as dicotomias sexo/gênero, 

feminino/masculino e gênero/patriarcado. Dessa forma, discutirei as representações das 

personagens femininas, bem como temáticas de sexualidade e corpo, a fim de expor as 

possíveis arestas nessa análise. É importante, também, adequar nossa análise de forma 

que se inclua historicamente, politicamente e socialmente em seu tempo, isto é, na 

época da escrita dos livros que serão utilizados como corpus analítico. Para Butler 

(1987), é preciso “refletir a possibilidade de subverter e deslocar as noções 

naturalizadas e reificadas do gênero que dão suporte à hegemonia masculina e ao poder 

heterossexista” (p. 70), pois somente assim entenderemos a pluralidade do que a escrita 

feminina nos permite investigar em seus debates. 
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RACHILDE: CRÍTICA LITERÁRIA E ROMANCE NO FIN-DE-SIÈCLE 

FRANCÊS 

 

Camila Soares López (ILEEL-UFU)1 

 

Resumo: Rachilde escreveu romances e dedicou-se à crítica literária. Ao final do século XIX, fez 

parte do Mercure de France, revista simbolista francesa, e publicou diferentes obras. Neste texto, 

apresentamos elementos da escrita e da vida de Rachilde. Concentramo-nos na análise de 

Monsieur Vénus, romance publicado em 1884 e que causou polêmica em seu tempo, e 

discorremos sobre a rubrica “Romans”, na qual Rachilde apresentou resenhas de livros.  

Palavras-chave: Rachilde; Romance; Crítica Literária; Mercure de France. 

 

Nascida em 1860, Marguerite Eymery adotou o pseudônimo Rachilde e lançou-se 

no mundo literário parisiense. Proveniente de família abastada, iniciou-se na atividade 

escrita muito jovem e obteve reconhecimento entre os agrupamentos decadentistas e 

simbolistas do final do século XIX francês. 

Rachilde criou para si uma existência tão fantasiosa quanto aquela que permeou sua 

narrativa. Dizia-se descendente de lobos, nascida em condições místicas e agraciada pelo 

espírito de um desencarnado soldado sueco, de quem recebera a alcunha que a fez famosa. 

Já na capital francesa, precisou vestir-se como homem para transitar nos espaços então 

proibidos às mulheres. Vale ressaltar que, na época, para além das amarras sociais, alguns 

homens da ciência acreditavam que o cérebro feminino era menor do que o masculino, 

por exemplo. Assim, a atividade escrita de mulheres limitava-se ao “domínio privado, à 

correspondência familiar ou à contabilidade da pequena empresa” (PERROT, 2007, 

p.97). Nomes como Michelet, Zola, Baudelaire, Barbey d’Aurevilly e os irmãos 

Goncourt, entre outros, não “apreciavam” mulheres que escreviam. No Livre de Masques, 

lançado em 1896 para traçar o perfil dos simbolistas da época, Remy de Gourmont 

afirmou que a incapacidade feminina para a escrita não era “pessoal”, mas “genérica e 

absoluta” (GOURMONT, 1896, p. 190). Na contramão de tais julgamentos, figuras como 

Sévérine, Gyp, Dick May e Marcelle de Tinayre conquistaram, ao lado de Rachilde, ainda 

que a duras penas, seu espaço no campo literário do período.  

                                                           
1 Graduada em Letras (UNESP), Mestre em Literatura Brasileira (UNESP), Doutora em Literatura Francesa 

(UNESP). Docente de Língua e Literatura Francesa do Instituto de Letras e Linguística (ILEEL) da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Contato: camila.lopez@ufu.br 
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Rachilde dedicou-se aos romances e à crítica literária. Fez parte do Mercure de 

France, revista simbolista que rivalizava com as grandes folhas da época, a exemplo da 

Revue des Deux Mondes, e que propôs a apresentação de novas perspectivas nas artes e 

da literatura. O Mercure foi responsável, também, pela edição de diversas obras francesas 

e estrangeiras, traduzindo para o francês, por exemplo, os escritos de Friedrich Nietzsche.  

Nas próximas linhas, discorreremos sobre a escrita da autora, analisando suas 

particularidades. 

Rachilde: romance 

Rachilde começou a publicar na década de 1870. Entretanto, alcançou polêmica e 

sucesso quando do lançamento de Monsieur Vénus, em 1884. Por conta dessa publicação, 

sofreu julgamento na Bélgica. Prefaciado por Maurice Barrès,2 que afirmou que a obra se 

tratava de um “prolongamento” da vida da própria Rachilde, Monsieur Vénus trouxe ao 

público, em narrativa em terceira pessoa, a história de Raoule de Vénérande e Jacques 

Silvert. O título do livro e nome da protagonista, Raoule, indicam a temática que perpassa 

essas páginas: a união entre o masculino e o feminino, em alusão à deusa Afrodite, 

inspiradora do amor e da beleza. A androginia, tema caro aos decadentes, aparece ao 

longo de toda a obra. 

Nessa trama, espaços frequentados por indivíduos socialmente privilegiados são 

descritos. Raoule de Vénérande é filha de uma família de posses, de quem herdou um 

luxuoso hotel. Nele, vive em companhia de sua casta tia, Madame Élisabeth de 

Vénérande, e nutre sua amizade com o Barão de Raittolbe. Longe de tal atmosfera, 

também marcada por aspectos decadentes, Raoule conhece Jacques, irmão de sua florista, 

Marie Silvert.  

Se Raoule de Vénérande é descrita como “la nerveuse” e aparece vestida, na 

maioria das vezes, em trajes “quase masculinos”, Jacques Silvert é construído de maneira 

oposta. De personalidade forte, Raoule é a “leoa”, a “amazona” e a “Diana” da narrativa 

de Rachilde. Seu comportamento, questionador desde a infância, é tido como resultado 

das desventuras de seus pais, mortos quando ela ainda era uma menina – isto é, suas 

atitudes seriam uma predisposição genética. Já os aspectos então vistos como “femininos” 

de Jacques são constantemente ressaltados: tratava-se de um homem florista de 24 anos, 

habituado a pintar paisagens bucólicas e que se mostrava “fresco e rosa como uma 

                                                           
2 Romancista, ensaísta e crítico francês (1862-1923). Também foi político e jornalista. Prefaciou a segunda 

edição de Monsieur Vénus, de 1889. 
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jovem”. Pudico, vivia ao lado de uma irmã que se prostituía; ambos eram oriundos de um 

lar precário, marcado pela miséria dos pais e pelo alcoolismo.  

No primeiro encontro entre Raoule e Jacques Silvert, aparece o indício inicial do 

infortúnio dessa relação: o ambiente, sugestivamente alcunhado “Éden”, apresenta odor 

de maçã, fruta associada ao pecado primordial da humanidade, cometido por Eva, mulher 

responsável por findar a existência de um aprazível paraíso ao ceder as tentações de uma 

ardilosa serpente. Ao longo da história, Raoule consegue transformar Jacques em sua 

amante, em situações caracterizadas pelo uso do haxixe e por práticas sadomasoquistas.  

O ápice ocorre quando Jacques e Raoule decidem se casar. Na cerimônia, são 

julgados por convidados e convidadas, cujos nomes são revelados e vemos tratarem-se de 

figuras importantes para o círculo social construído no livro, denunciando o olhar desses 

indivíduos diante do feito do novo casal:  

Por volta de meia-noite, os convidados do casamento de Jacques Silvert 

se deram conta de um fato interessante: a jovem noiva ainda estava 

entre eles, mas o jovem noivo havia desaparecido. Indisposição súbita, 

vexação de apaixonado, incidente grave, todas as conjecturas possíveis 

foram feitas entre os familiares, a quem essa união preocupava 

intensamente. O marquês de Sauvères presumiu que o bilhete de um 

rival rejeitado havia sido encontrado, sob sua toalha, no início da 

maravilhosa refeição que lhe fora servida. René afirmava que tia 

Élisabeth seguiria para a clausura naquela noite e entregaria seus 

poderes ao esposo (RACHILDE, 1899, p. 207, tradução nossa). 

Para Raoule de Vénérande, Jacques, já transformado em “Jaja” – que, segundo 

Claudine Lecrivain (1988, p. 107) remete à cortesã Nana, de Émile Zola, – seria a “mulher 

querida”, a “amante adorada” (RACHILDE, 1899, p. 190). Na ocasião do enlace, 

Madame de Vénérande amaldiçoa a sobrinha, renegando-a e, mais uma vez, reforçando 

os prenúncios da desgraça que acometeria os recém-casados. Apesar da objeção, a 

sobrinha mantém-se firme em suas escolhas, mostrando-se contrária aos preceitos de seu 

tempo:  

Raoule, com a ponta de seu indicador, acariciava seus traços regulares 

e seguia o arco harmonioso de suas sobrancelhas.  

- Sim, nós seremos felizes aqui e não é preciso deixar este templo 

[quarto de Raoule] por muito tempo, para que nosso amor penetre cada 

objeto, cada tecido, cada ornamento de carícias loucas, como esse 

incenso penetra com seu perfume todas as cortinas que nos envolvem. 

Nós havíamos decidido viajar, não o faremos mais; não quero fugir da 

impiedosa sociedade, da qual sinto aumentar o ódio por nós. É preciso 

lhes mostrar que somos os mais fortes, porque nos amamos...” 

(RACHILDE, 1889, p. 218, tradução nossa). 
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Para Raoule, a satisfação de tornar Jacques Silvert em seu objeto de afeição – com 

contornos femininos – ganha um ato inesperado. A partir dessas mudanças, Jacques 

começa a questionar a sua própria identidade, afirmando, por exemplo, detestar as 

mulheres. Desesperado, oferece-se ao Barão de Raittolbe, que o rejeita e humilha. 

Agredido, é forçado por Raoule a duelar com o Barão. O combate é fatal para Jacques; o 

barão parte para o exílio no continente africano. Restam para a jovem Vénérande e seu 

hotel apenas um Eros de Mármore – o filho da Vênus, – um manequim “fabricado por um 

alemão”: cabelos ruivos, com dentes e unhas que foram arrancados de um cadáver 

(RACHILDE, 1889, p. 258), em clara associação à figura de Frankenstein, personagem 

de Mary Shelley que também traz questionamentos quanto ao masculino e feminino. E, 

todas as noites, “uma mulher enlutada, às vezes um jovem vestido de preto” contempla a 

estátua, abraçando-a e beijando-a (RACHILDE, 1889, p. 259, tradução nossa). 

Novamente segundo Lecrivain, o desfecho funesto de Jacques Silvert não representa o 

triunfo da sociedade sobre as práticas dessa personagem, e sim uma maneira de castigar 

as obsessões de Raoule, que, para a época, não poderia transpor ao público suas ações 

privadas (LECRIVAIN, 1988, p. 109). 

Além da escrita de romances, Rachilde foi a responsável pela crítica desse gênero 

no Mercure de France entre os anos de 1896 e 1914. Na rubrica “Romans”, que fez parte 

da “Revue du Mois”,3 expôs suas considerações sobre os livros, assinados por escritores 

e escritoras da época, que chegavam as suas mãos.  

Rachilde: crítica literária 

Nas últimas décadas do século XIX francês, os jornais e revistas foram a grande via 

de divulgação da matéria literária. Nesse momento, os periódicos se desenvolveram por 

conta de diferentes avanços técnicos, estruturais e sociais. Muitos escritores – homens, 

majoritariamente – consagraram-se graças a essas folhas e, por conta da subordinação 

financeira, renderam-se às exigências dos grandes órgãos de imprensa da época. Para 

contrapô-los, surgiram as petites revues. 

No fin-de-siècle, as petites revues apareceram para dar voz aos jovens provenientes 

de grupos de decadentes e simbolistas, que, marginalizados, não encontravam espaços 

nas grandes folhas e juntos aos grandes editores. La Plume e La Revue Blanche, entre 

outros títulos, compuseram esse cenário junto ao Mercure de France. Fundada em 1890, 

                                                           
3 No Mercure de France, a “Revue du Mois” apareceu como coletânea de diferentes rubricas, que 

concerniam a assuntos variados. 
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a série moderne do Mercure foi dirigida por Alfred Vallette e contou com nomes como 

Henri de Régnier, Remy de Gourmont e Pierre Quillard.  

Em seus “Romans”, Rachilde apresentou resenhas curtas, redigidas em primeira 

pessoa, nas quais referia-se a si mesma no masculino. Elementos da época, como o caso 

Dreyfus, permearam suas linhas. Notamos, ainda, que a literatura estrangeira fez parte de 

suas considerações, oferecendo-nos indícios de transferências culturais. Rachilde 

resenhou, por exemplo, Fleur de l’air, da escritora argentina Emilie Coni.4  

Em “Romans”, são evidentes, ainda, os sinais das sociabilidades que marcaram o 

período. Para Pierre Bourdieu, a estrutura do campo literário é marcada por relações de 

disputas, que buscam manter ou modificar determinada condições (BOURDIEU, 1991, 

p. 1). No cenário daqueles anos, os –ismos designavam movimentos que buscavam se 

sobrepor, em uma espécie de fluxo de evolução da literatura. No momento simbolista, de 

intensa oposição à expressão literária já estabelecida, desenvolveu-se uma crítica 

combativa, que buscava solidificar os preceitos e os entusiastas dessa estética. Nessa 

crítica, a defesa dos pares também funcionava como ato de afirmação, o que aparece nas 

linhas redigidas por Rachilde no fim da década de 1890. Quando Georges Eekhoud, 

escritor belga que assinava livros pela editora do Mercure de France, publicou, por 

exemplo, o romance La faneuse d’amour, Rachilde saiu em sua defesa, pois tal obra foi 

a julgamento (nov. 1990, t. 36, p. 485-498). Ademais, Rachilde valorizou os “mestres” 

do Simbolismo. Os simbolistas elegeram referenciais como forma de exaltação da 

estética. Em 1900, anos após a morte de Villiers de Lisle-Adam, na crítica de Histoires 

souveraines, Rachilde afirmou que essa obra era um “primor” e que isso se devia, 

também, ao fato da escolha dos contos que compõem a antologia terem sido escolhidos 

por Stéphane Mallarmé, outra referência dos simbolistas. Nas linhas finais, Rachilde fez 

a seguinte declaração, o que reforça o valor de Villiers junto aos seus próximos, 

chamando seu livro de obra dotada de “páginas gloriosas”: 

Não se espera de mim um elogio qualquer desse livro?  

Eu estou, na presença dos primeiros simbolistas, ou dos últimos 

românticos, um pouco como o cachorro enraivecido após a partida dos 

donos, rodeando furiosamente pela casa vazia, bramindo a morte, e que 

acredita, contudo, na profundeza de seu instinto de inocente animal fiel, 

que é no silêncio e nas trevas que se formam... os deuses! (RACHILDE, 

jan. 1900, t. 33, p. 189, tradução nossa). 

                                                           
4 Possivelmente, trata-se de familiar de Pablo Emilio Coni (Paul-Émile Coni), editor francês que viveu em 

Buenos Aires. 
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Para além dos elogios, a crítica de Rachilde era conhecida, igualmente, por seus 

ataques a diferentes escritores e escritoras. Em 1900, descreveu um embate travado por 

ela e por Marcel Barrière, quando da publicação de Les ruines de l’amour. Nesse excerto, 

ela afirma ter recebido correspondência de Barrière, contestando a crítica que ela fizera 

de seus romances. Em “Romans”, oferece a seguinte resposta a essa missiva, 

correspondente à trilogia do Nouvel Don Juan:  

Sim, Senhor, eu reconheço de coração: há um esforço enorme em vossa 

obra, e devei ver nela apenas o esforço, o real trabalho que lhe custou; 

mas dele se libera para o leitor, sempre muito exigente, um perfume 

antigo, esse perfume que lhe faz descobrir o outro Don Juan, todos os 

outros Don Juan. Eis o que deveria ter sido evitado. Como isso teria 

sido evitado? Não sei. Agora, a última epopeia pode nos trazer uma 

conclusão nova, uma moral muito pessoal. Sou muito cortês para 

esperá-la e reler a obra inteira, isto é, quatro volumes, afim de 

desenvolver um julgamento definitivo, mesmo supondo, além do mais, 

que não vos preocupais com isso. Não será para vos agradar que o farei, 

mas por amor ao meu ofício, ao livre exercício, sim, de meu ofício, 

Senhor (RACHILDE, out. 1900, t. 36, p. 187, tradução nossa). 

Em “Romans”, Rachilde explicitou sua opinião sobre romances redigidos por 

mulheres e sobre o movimento feminista. A relação de Rachilde com outras escritoras se 

deu de maneira complexa. Ao mesmo tempo em que se opunha, em sua vida e em sua 

obra, aos padrões estabelecidos pela sociedade da época, sua posição individualista, que 

considerou sua ascensão malgrado o meio predominantemente masculino no qual se 

inseriu, a fez negar determinadas realidades sociais e econômicas que assolavam suas 

contemporâneas (SOLDIN, 2011, p. 14). Se, por um lado, declarou que Camille Pert5 

tinha muito talento (RACHILDE, mar. 1900, t. 33, p. 771), na resenha de L’heure 

décisive, romance de Henri Ardel,6 autora conhecida por seus livros “sentimentais”, 

definiu a escrita para as femmes de lettres como sendo aquela dos “concertos”, dos 

“bailes”, “das histórias dos cantores cuja a voz faz perder a razão” de uma mulher que, 

inocentemente, neles acreditam (RACHILDE, jan. 1900, t. 33, p. 196). Com Liane de 

Pougny7 foi ainda mais agressiva e aliou a crítica ao romance Myrrhile ao jornalismo. 

Para Rachilde, Pougny era uma mulher de muitas qualidades, mas de talento medíocre 

para a literatura. Assim, fez a seguinte declaração polêmica: a de que as escritoras de seu 

tempo se escondiam sob a máscara de um “talento insignificante” (RACHILDE, fev. 

                                                           
5 Pseudônimo da escritora francesa Hortense Rougeul.  
6 Pseudônimo adotado por Berthe Abraham. 
7 Dançarina, escritora e cortesã.  
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1900, t. 33, p. 458). No que se refere ao jornalismo, sabemos que tal atividade, a qual se 

dedicaram tantos escritores do século XIX, era desprezada pelos novos e vista como 

indício de subordinação – ainda que necessária para a sobrevivência de muitos deles.  

A rubrica também foi espaço utilizado por Rachilde para reflexão sobre seu 

processo de escrita e inserção no campo literário. Em 1900, avaliou La Jongleuse, de sua 

autoria. Para ela, a tarefa de descrever o conteúdo de seu próprio livro era difícil, pois 

nunca conjecturava sobre seus escritos antes de saber a opinião de seus “camaradas”, que 

classificaram o texto em questão com elogios diversos, “metade mel, metade vinagre”. Já 

por conta da publicação de Contes et nouvelles, suivis du théâtre, afirmou:  

Há, nesse pequeno volume, uma amostra de tudo o que posso fazer em 

literatura, e mesmo do que não sei fazer. Eu o ofereço aos meus amigos; 

eu imploro que meus inimigos o comprem. Ele contém o Démon de 

l’absurde, que representa minha humilde personalidade, meus ensaios 

no teatro e algumas histórias, para muitos inéditas, que não se pode, de 

jeito nenhum, contar às criancinhas, mas que provam, acredito, mais do 

que meus inúmeros romances, que posso escrever... como uma criança 

aplicar-se-ia.  

Eu sou e serei, infelizmente! uma velha mocinha que tem medo das 

coisas graves... [...] Constatando, há muito tempo, essas anomalias em 

mim, eu poderia ter adquirido uma aparência digna e buscado, como 

meus camaradas, tomados pelas mesmas pequenas nevroses, impô-las 

aos bons leitores e a fazê-los acreditar que minha moral superava, e 

muito, a do Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso me pareceu pueril! Eu não 

me orgulho de meus defeitos, muito menos de minhas qualidades, pois 

me imagino claramente sem qualquer qualidade, e me contento em 

escrever apaixonadamente no momento em que escrevo...” 

(RACHILDE, dez. 1900, t. 36, p. 791, tradução nossa). 

Nas linhas de seus “Romans”, Rachilde trouxe aos leitores e leitoras do Mercure de 

France não apenas considerações acerca daquilo que se publicava na virada do século 

XIX, mas, também, elementos que, ainda hoje, permitem-nos melhor compreender as 

relações que marcaram o campo literário e, por fim, a atuação de uma mulher nos 

movimentos do fin-de-siècle.  

Considerações finais 

Ao transitar nos meios decadentistas e simbolistas – que incluíam cafés, salões, 

redações de revistas, entre outros espaços – Rachilde não apenas divulgou a sua produção, 

mais foi parte de eventos de sociabilidades que marcaram o momento em que viveu. 

Em seus romances, mostrou-se avessa às regras que ditavam o comportamento 

feminino. Em sua crítica literária, Rachilde levou ao público de sua época uma análise 
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particular dos livros que recebia, muitas vezes mostrando-se combativa e defendendo, 

também, a escrita de si mesma. 
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OUTROS OLHARES PARA O SISTEMA LITERÁRIO BRASILEIRO: 

AFRODESCENDÊNCIAS NOS ESCRITOS DE CONCEIÇÃO EVARISTO E 
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Não tenho força física, mas minhas palavras ferem  

mais do que espada. E as feridas são incicatrizáveis. 

Carolina Maria de Jesus 

 

 

 
Resumo:O presente trabalho é fruto de nossas reflexões sobre a tomada de posto narrativo de 

sujeitos aos quais foram negadas igualdade de oportunidades, justiça social e as devidas 

oportunidadesde contarem histórias para serem parte da história. Temos como norte de 

questionamento a este panorama as criações literárias de Conceição Evaristo e Allan da Rosa. A 

partir dos textos e da biografia destes autores, podemos lançar a pergunta: Em que medida esse 

lugar da literatura ocupado por autoras negras e autores negros rompe com algumas e cria 

outras expectativas sobre o corpo negro que escreve? 

 

 

Conceição e Allan, embora de gerações distintas, conquistaram recentemente 

uma certa visibilidade pelos seus escritos. Negros, ensaístas, acadêmicos e, com uma 

escrita, que a todo momento resgata memórias e invoca nossa ancestralidade como 

forma de resistência e ressignificação, os dois criam em seus textos literários 

visibilidades e problematizações sobre  pessoas que estão nas mais diversas posições de 

subalternidade.Seus textos apresentam leituras de periferias, com suas diversas 

possibilidades e potências. O que nos permite das passos importantes para compreender 

e ressignificar vidas negras e, de acordo com nossos repertórios, alimentarnossas  

memórias leitoras. Neste contexto, uma das questões que se estabelece é: Dadas as 

configurações excludentes do sistema literário brasileiro, como Conceição e Allan da 

                                                           
1Fabiana de Pinho é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e 

Contemporaneidades, da Faculdade de Letras da PUC-Rio e professora de Língua Portuguesa do IFRJ. 

Renata Rodrigues é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas – 

Literatura Brasileira, da Faculdade de Letras da UFRJ e professora de Produção Textual e Leitura das 

redes municipais de Niterói e Nova Iguaçu. 
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Rosa circulam em um sistema literário como o nosso? Refletir sobre isto é pensar de 

que maneira esse corpo negro que escreve promove indagações sobre quais são os 

lugares dos corpos negros na sociedade e como, pela leitura de seus textos, podemos 

construir outras possibilidades de entendimento sobre afrodescendência e o sistema 

literário brasileiro.  

Em setembro de 2016, Allan da Rosa publicou no Suplemento Pernambuco uma 

resenha sobre o livro Histórias de leves enganos e parecenças de Conceição Evaristo. 

No texto, Allan nos interroga para nos levar a reflexões sobre a autoria desta escritora: 

 

Quantas linhas de Conceição Evaristo seguem nos alumiando a sina, o 

fundamento e a boniteza de revelar segredos mas não matar mistérios? 

Quanto de vagareza intensa há na sua prosa sutil e elegante que 

caminha, baila e salta sem alardear os saltos de seus sapatos? Quanto 

há de traquejo e de gritos cultivados no silêncio das negras anciãs que 

traz às suas páginas? Quanto haverá de percepção do tempo, do chão e 

das lutas que canetas pálidas há tempos chamam de fantástico, sem 

compreenderem que nosso imaginário, por suas matrizes africanas e 

pelos venenos do convívio do lado de cá do Atlântico, preza a 

ancestralidade trançando épocas num mesmo timbre, enamorando o 

tangível do dia com o perfumoso das noites?  

 

O pronome interrogativo aponta para o lugar central da obra de Conceição 

Evaristo na cena literária afrodescendente brasileira: seus textos revelam silenciamentos 

ressignificados e contestados pelas memórias e percepções específicas sobre como 

funciona o mundo na perspectiva das populações negras. É pelo imaginário ancestral e, 

ao mesmo tempo atual, legitimado em seus textos, que as relações de poder são 

tensionadas. Reside nestas interrogações a ideia de que não há uma única possibilidade 

de olhar e narrar o mundo. Ao contrário, tais perspectivas denunciam que formas outras 

sempre foram negadas, inclusive, quando esta literatura é tida como exótica e fantástica. 

E ele segue perguntando: “Quanto há de fortaleza e graça em sua paciente teimosia 

de bordar as espirais de ontem, as paisagens de futuro já cantadas há séculos e as urgências 

contemporâneas que nos espetam e assam nessa terra coalhada de segregação?” O texto de 

Conceição, para ele, é machado com dois fios, pois é suave e forte, gracioso e 

contundente, vagaroso e intenso, é sopro e tambor. É machado que une insurgências 

passadas e presentes para denegar, pela Literatura, as condições de opressão e 

resistência das populações negras brasileiras. 

Ao observar a escrita de Allan sobre o texto de Conceição, verificamos que este 

gesto é literário e político, pois os dois são ensaístas, acadêmicos, com uma escrita que 
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a toda momento resgata memórias e invoca nossa ancestralidade. Mais que isto: são 

excluídos do sistema literário brasileiro porque este é majoritariamente branco, 

masculino, de classe média e invisibiliza a produção literária de negros e negras. 

(DALCASTAGNE, 2005, 33). O que compromete o modo de narrar e de construir personagens, 

conforme as conclusões da pesquisadora Regina Dalcastagne: 

Os brancos somam quase quatro quintos das personagens, com uma 

freqüência mais de dez vezes maior do que a categoria seguinte 

(negros). Em 56,6% dos romances, não há nenhuma personagem não-

branca importante. Em apenas 1,6%, não há nenhuma personagem 

branca. E dois livros, sozinhos, respondem por mais de 20% das 

personagens negras. (...) A predominância branca no romance 

contemporâneo, portanto, não corresponde à diversidade da população 

do país. (...) Mais de um quinto dos negros representados nos 

romances em foco são bandidos ou contraventores. (E a eles poderiam 

ser acrescentados mais três presidiários.) É notável também que duas 

categorias “femininas” – o emprego doméstico e a prostituição ou seus 

arredores – apareçam com mais freqüência do que “dona de casa”. 

(DALCASTAGNE, 2005, 33,45,54)  

 

Estes dados indicam que o racismo no Brasil, em suas diferentes modalidades, 

também é produzido com mecanismos de desqualificação e apagamento da população 

negra deste país que se ancoram em um sistema literário excludente e invisibilizador. 

Tanto é que, nas 295 narrativas pesquisadas, apenas 5 negros são narradores. 

É este contexto que autorias como as de Allan e Conceição tencionam e 

constroem caminhos potentes para que questionemos não só as ausências dos autoras e 

autores negros no sistema literário estabelecido, mas o fato de que negam o direito à 

leitura destes textos quando estes são excluídos dos circuitos literários mais conhecidos. 

De acordo com oartigo de Eduardo Assis Duarte, nos manuais de literatura, há uma 

quase completa ausência de autores negros. Porém, para ele, essa literatura não só existe 

como se faz presente nos tempos e espaços históricos de nossa constituição enquanto 

povo. Além de existir, esta produção também é múltipla e diversa.  

 

Pelos Becos 

 

Conceição Evaristo nos diz, em Becos da Memória: 

 

Escrevo como uma homenagem póstuma à Vó Rita, que dormia 

embolada com ela, a ela que nunca consegui ver plenamente, aos 

bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os 

becos de minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que 
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madrugavam os varais com roupas ao sol. À pernas cansadas, suadas, 

negras, aloiradas de poeira do campo aberto onde aconteciam os 

festivais de bola da favela. Homenagem póstuma ao Bondade, ao Tião 

Puxa-faca, à velha Isolina, à D. Anália, ao Tio Totó, ao Pedro 

Cândido, ao Sô Noronha, à D. Maria, mãe do Aníbal, ao Catarino, à 

Velha Lia, à Teresinha da Oscarlinda, à Mariinha, à Donana do Padin. 

(2017, p. 17) 

 

 

Allan da Rosa, em seu livro Mukondo Lírico, nos presenteia com a poesia 

Memórias: 

 

Memórias 

 

O mapa do suor 

nas esquinas sem estátua 

Os labirintos que choram 

O museu nos riscos da pele 

Memórias 

 

O mapa do suor 

nas esquinas sem estátua 

Num cheiro de benzer 

Na dinamite do sol de cada dia. 

(2014, p. 07) 

 

Em alguma medida, a presença de Conceição e Allan é percebida nestes textos, 

sejam em prosa ou em versos. Seus escritos criam visibilidade para as pessoas que estão 

em alguma posição de subalternidade, nos permitindo, enquanto leitoras, também 

mergulhar nas suas histórias. E suas histórias são leituras de periferias, de situações de 

subalternidade, com suas diversas possibilidades, nos permitindo entrar no seu íntimo, 

ressignificar vidas de acordo com nossos repertórios, alimentando nossas memórias. 

Allan da Rosa é um escritor da periferia que possui seus discursos e escritos 

ligados à ancestralidade e a outros elementos das culturas africanas, que ecoam no seu 

modo de fazer literatura. A tomada do posto narrativo por Allan, enquanto sujeito 

periférico, também é representada por sua participação bastante atuante em projetos 

culturais, dentre eles saraus e feiras literárias, ambos nas periferias. 

Na experiência literária de Allan da Rosa e seus pontos de contato com um 

deslocamento do lugar periferia, é possível observar o quanto as escrevivências2, 

                                                           
2É importante destacar que, ao falarmos que o conceito de escrevivência foi também construído 

por Conceição, é uma referência à sua generosidade e grandeza ao dividirmos uma mesa em novembro de 

2017, na Universidade Federal Fluminense. Na referida mesa, Conceição declarou que as mulheres negras 
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conceito construído também por Conceição Evaristo, influenciam nos processos de 

reconhecença e nos efeitos de realidade.  

Sendo assim, o postulado por Lejeune (2014),  

 

O autor é, por definição, alguém que está ausente. Assinou o texto que 

estou lendo – não está presente. Mas se o texto me lança perguntas, 

sinto-me tentado a transformar em curiosidade por ele e desejo de 

conhecê-lo a inquietação, a incerteza ou o interesse engendrados pela 

leitura. É o que denominarei ilusão biográfica: o autor surge como 

“resposta” à pergunta feita por seu texto. 

(p.225) 

 

Possui uma relação de complementaridade com afirmações deArfuch (2010), 

 

A conversa com escritores se torna, assim, um exercício tão clássico 

quanto especializado, cujo resultado não se esgota na primeira 

publicação, mas antes se integra às palavras ditas no universo 

atribuível ao autor, com o mesmo status que suas cartas, diários 

íntimos, cadernos de notas, rascunhos, suscetível de ser citada como 

testemunho, de ser compilada em forma de livro, de se transformar em 

leitura teórica e, evidentemente, em material para biografia. De 

alguma maneira, e para quem não foi tentado – ainda – pela inscrição 

autobiográfica, que não deixou rastro das “vidas paralelas” que 

transcorrem junto da prática de sua escrita – diários, notas, anotações -

, a entrevista oferece um terreno iniciático, um material embrionário 

para retomar e desenvolver, ao mesmo tempo em que assegura um 

diálogo suplementar com sua posteridade. Inversamente, os que 

realizaram um exercício autobiográfico poderão discutir sobre o fato e 

acrescentar novos capítulos a essa “história conversacional”. 

(p. 214) 

 

Esses dados são importantes, especialmente quando lembramos que o presente 

artigo tece reflexões sobre dois escritores que em algum momento experimentaram (ou 

experimentam) uma situação de subalternidade. Pensar a produção literária de pessoas 

da periferia é ter o entendimento de que vozes silenciadas em outros momentos da 

trajetória literária e intelectual brasileiras estão hoje narrando não somente suas próprias 

histórias, todavia outras histórias também. 

Asexperiências literárias de Conceição e Allan evidenciam o protagonismo 

conquistado, não dado, por pessoas antes silenciadas pelas suas condições de 

marginalidade social. Conceição e Allan conseguem, através de relatos muito peculiares 

                                                                                                                                                                          
escravizadas já faziam escrevivências em suas contações de histórias. O que ela tinha feito, segundo fala 

da própria, era “apenas” colocar no papel. 
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de quem experimentou determinadas situações bem de perto, criar. A visibilidade 

literária da periferia integra um movimento característico do mundo contemporâneo. 

 

A multiplicidade das formas que integram o espaço biográfico oferece 

um traço comum: elas contam, de diferentes modos, uma história ou 

experiência de vida. Inscrevem-se assim, para além do gênero em 

questão, numa das grandes divisões do discurso, a narrativa, e estão 

sujeitas, portanto, a certos procedimentos compositivos, entre eles, e 

prioritariamente, os que remetem ao eixo da temporalidade. 

(Arfuch, 2010, p. 111) 

 

É possível considerar que o sujeito periférico é aquele que busca “sentido para 

avida, aumento da autoestima, aumento do orgulho próprio, enfim, potência” 

(D’Andrea:2013, 147). Ao assumir sua condição de periférico, ressignificando-a, 

orgulha-se dela epassa a agir politicamente a partir dessa condição, portanto saindo da 

passividade para aação. A ação na periferia está relacionada ao protagonismo de seus 

habitantes nos coletivos culturais, mais ativos especialmente nacidade e na grande São 

Paulo. A periferia passa a expor sua potência criativa, ainda que em condições 

geográfica eeconomicamente desfavoráveis. 

A criação literária de Allan da Rosa dialoga também com essa realidade social 

da periferia. São vários os diálogos que uma obra literária pode estabelecer, entretanto, 

ainda que não seja panfletária e nem hasteie bandeira, para muitos esse sensível 

partilhado é denúncia, quando, na verdade, é criação. 

Em “O iludido”, há a seguinte imagem: 

 

– Meu irmãozinho Caçu, presta atenção: nosso boletim de ocorrência 

agente traz na pele e no CEP – Valagume me disse, ainda forte na 

primeiranoite de refinada tortura. Cabeça esverdeada, desenfiada do 

vômito dumbalde. Dizia que as mulheres de farda são as piores no 

arrocho, mais ruimque os cana macho. Coturno miúdo mira melhor o 

chute, primazia noapertar dos bagos. Mão pintada de esmalte furou 

seu queixo, com ponta delápis abriu sua bochecha. Ele ia amarrado em 

vassouras e voltava torto, cadavez mais mutilado. Zuado. Firmaram 

um trato medonho com a lei: Caçu sóiria pro arrebento depois que 

Valagume tombasse de vez. E essa já foi aprimeira porrada na casca 

quebradiça do psicológico  

(Rosa: 2016, 21). 

 

 

A imagem acima descrita faz parte de um novo sensível partilhado. Não é uma 

notícia de jornal, muito menos um artigo de opinião. É literatura. É um modo de contar 

histórias que exala as experiências de quem as cria e conta, de maneira que a novidade 

3054



 
 

está nos sujeitos que contam as histórias, pois moram no tema. Eles, bem como Allan da 

Rosa e Conceição Evaristo, têm contado suas próprias histórias; eles, os escritores da 

periferia. 

 

Pensar em formas alternativas de construir mundos pode ser o reconhecimentode 

que existem verdades, em sua plena forma plural. Se concebermos verdades, 

aspossibilidades do exercício da alteridade são ampliadas, pois podemos nos 

reconhecerno outro. Enquanto a verdade única é quase ditatorial, um modelo a ser 

seguido quelimita a construção de mundos, a ficção permite a construção de novos 

mundos, pois seconstitui de múltiplas verdades. Pensando-as como parte(s) de dada(s) 

realidade(s), épossível compreendê-la(s) como uma construção e uma criação, bem 

como um texto ficcional, pois como afirma Stierle (2006), “O homem inventa 

suplementos para a falta e, deste modo, superainfinitamente a própria carência. A 

linguagem se converte em possibilidadede dar realidade ao não-real. A própria 

linguagem é ficção, condicionanovas ficções objetivas.” (p. 62).A ficção é livre, não 

precisade um contexto. O leitor, sujeito social que é, acaba associando questões de 

seucotidiano às leituras ficcionais que faz. Como o exemplo a seguir do conto 

“GuguMatusquela”: 

 

Mas somos um povo que luta junto e ninguém decidiria sozinho os 

caminhos pedregosos da existência. Toda gente deu pitada de juízo: 

Isso éfalta de Jêzuis! É não, cumadre, precisa é fazer o santo! Ôchi, 

falta é tomaruma pisa pra criar vergonha no focinho! Ah, vá carpir o 

quintal!... Entãofamília internou para não enterrar. E Gugu chegou ao 

campo dos templáriosfarejando trairagem, mas sem a certeza de que ia 

se entrevar na tranca. 

(Rosa: 2016, 67-8). 

 

 

Não é difícil associar o trecho acima, mesmo sendo ficcional, a alguma 

questãodo cotidiano. Isso se explica não pelo fato de a criação de Allan da Rosa ser um 

retratoda realidade, porque não o é, mas sim pelo fato de o texto ser vivo, já que uma 

criaçãoliterária tem vida. Entendendo o texto ficcional como a criação de um novo 

mundo,outro território, e percebendo estar num mundo globalizado, não homogêneo, 

écompreensível que os mundos dialoguem. Nesse sentido, o real e o fictício 

podeminfluenciar-se, cada um com seus elementos e suas particularidades. O 

discursoficcional não está ancorado em realidade ou contexto social algum. É um 

processo derealização de um novo mundo criado, aquele determinado mundo ficcional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para Stuart Hall, o conceito de representação passou a ocupar um lugar novo e 

importante  nos estudos sobre cultura porque “Representação significa utilizar a 

linguagem para, inteligivelmente, expressar algo sobre o mundo é representá-lo a outras 

pessoas.” (Hall, 2016, p.31). O teórico negro e jamaicano também nos ajuda a pensar na 

representação de negros e negras: 

 

A prática de reduzir as culturas do povo negro à natureza, ou 

naturalizar a “diferença” foi típica dessas políticas racializadas da 

representação. A lógica por trás da naturalização é simples. Se as 

diferenças entre negros e brancos são “culturais”, então elas podem 

ser modificadas e alteradas. No entanto, se elas são “naturais” – como 

acreditavam os proprietários de escravos -, estão além da história, são 

fixas e permanentes”(Hall, 2016, p. 171). 

 

 

A perspectiva de Hall é importante para que ensaiemos uma resposta para a 

pergunta que norteia este trabalho - Em que medida esse lugar da literatura ocupado 

por autoras negras e autores negros rompe com algumas e cria outras expectativas 

sobre o corpo negro que escreve?-.  A representação de corpos negros em lugares de 

subalternidade se faz por meio da naturalização e funciona como estratégia para que não 

haja mudanças neste sistema de silenciamento e opressão. No entanto, quando Allan e 

Conceição, assim como outras autoras e autores que fogem de um parâmetro de autoria 

tradicionalmente visível, escrevem, eles e seus textos passam a ocupar outros lugares a 

partir do momento em que exercitam estratégias de mobilidade. Alteram as lógicas, 

narrando e sendo narrados.  

A partir disso, dos incontáveis pontos de contato entre a escrita de Conceição 

Evaristo e a escrita de Allan da Rosa nos despertou a atenção a imagem do beco.A 

primeira foto do livro “Morada”, de Allan é a imagem de um beco, em que o registro 

escrito mais expressivo é referente à venda de uma casa. Essa venda desloca a 

percepção da favela como lugar de ausências e transporta para um olhar de dimensão 

comercial. Numa outra perspectiva, mais que se entrecruza com a perspectiva do Allan, 

em “Becos da Memória”, Conceição traz o drama dos moradores de uma favela prestes 

a ser demolida. Essa favela se torna espaço em que histórias guardadas na memória são 

contadas, mobilizando experiências. Ambos rompem com a expectativa do que se 
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espera de uma narrativa na favela, sem negá-la, mas ampliando, mostrando que dentro 

das ausências, outras possibilidades também existem. 

O beco, em Allan e Conceição, é potência narrativa porque revela os possíveis 

advindos de um  lugar considerado precário. Olhar para ele nos parece um bom caminho 

para concluir que a escrita afrodescendente destes autores tensiona as configurações 

hegemônicas e tradicionais do sistema literário brasileiro. Seus textos amplificam o 

campo literário porque apontam para a pluralidade.Pensar as criações de 

pessoasperiféricas ao sistema literário brasileiro, nesta perspectiva, é ter o entendimento 

de que vozes silenciadas em outros momentos da trajetória literária e intelectual do 

nosso país estão hoje narrando, não somente suas próprias histórias, mas também outras 

histórias. As experiências literárias de Conceição e Allan evidenciam o protagonismo 

conquistado, não dado, por pessoas antes silenciadas pelas suas condições de 

marginalidade social. Conceição e Allan conseguem, através de relatos muito peculiares 

de quem experimentou determinadas situações bem de perto, criar. A visibilidade 

literária da periferia integra um movimento característico do mundo contemporâneo. 
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ESCRITORAS EM TRÂNSITO: RELAÇÕES ENTRE O PENSAR, O 

ESCREVER, O VIAJAR E A CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE 

FEMININA  

 

Flora Schroeder Garcia (PUC-SP)1 

 

Resumo: No século XVIII, dá-se a gênese do ideal burguês de mulher, que buscou confiná-la à 

esfera privada – especificamente, ao seu âmbito doméstico. No século XIX, esse ideal atinge seu 

ápice, cristalizando-se na figura do Anjo do Lar, cujo assassinato seria defendido por Virginia 

Woolf (1980) como fundamental à plena liberdade intelectual e artística das mulheres. Verifica-

se, assim, a existência de importantes relações entre a mobilidade espacial, a liberdade intelectual 

e artística, a constituição da subjetividade feminina e a condição social da mulher no Ocidente. 

Neste artigo, realizaremos uma abordagem inicial dessas relações. 

Palavras-chave: Escritoras; Relato de viagem; Condição Feminina  

 

Introdução 

O principal objetivo desta comunicação é apresentar a pesquisa “A Bordo do 

Euphrosyne: a viagem como metáfora na literatura escrita por mulheres”, contemplada 

com bolsa CAPES, que se encontra ainda em estágio inicial.  

A partir de uma perspectiva epistemológica feminista (HARDING, 1987), 

pretendo, em minha pesquisa, considerar relatos de viagem escritos por mulheres 

ocidentais a partir do século XVIII, de modo a examinar as relações entre o pensamento, 

a viagem, a escrita e a constituição da subjetividade feminina, à luz do contexto sócio 

histórico em que se inseriam as autoras e suas obras e levando especialmente em conta o 

estabelecimento do ideal burguês de mulher, que buscou confinar sua existência ao 

âmbito doméstico da esfera privada, recém-apartada da esfera pública. 

O corpus de pesquisa é, até o presente momento, composto por Letters Written in 

Sweden, Norway, and Denmark, escrito no século XVIII pela inglesa Mary 

Wollstonecraft (1759-1797), além de Itinerário de uma viagem à Alemanha e Três anos 

na Itália seguidos de uma viagem à Grécia, escritos no século XIX pela brasileira Nísia 

Floresta (1810-1885). Ao contrastar essas obras, procurarei observar os modos próprios 

como Wollstonecraft e Floresta elaboraram literariamente o tema da viagem. Nesta 

comunicação, contudo, o foco repousará sobre reflexões temáticas e contextuais 

pertinentes à pesquisa. 

                                                           
1 Graduada em Letras (USP), com habilitação dupla em Grego Antigo e Português. Atualmente, é 

Mestranda no Programa de Psicologia Social da PUC-SP, sob orientação da Profa. Dra. Carla Cristina 

Garcia, e integrante do Núcleo Inanna de Pesquisa sobre Sexualidades, Feminismos, Gênero e Diferenças 

(NIP-PUC-SP). Contato: sgarciaflora@gmail.com. 
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O caminhar e o ritmo da alma 

O caminhar, como nos lembra Peter Stallybrass (2016), não é um atributo natural 

ou inato do ser humano, mas uma capacidade, tornada possível graças ao 

desenvolvimento da bipedia, que foi adquirida ao longo de milênios pela espécie humana, 

proporcionando novas possibilidades de relacionamento com o mundo. Essa capacidade 

deve ser apreendida por cada indivíduo após o seu nascimento, podendo ser desaprendida 

ao longo de sua vida.  

Trata-se de uma postura humana básica que equivaleria a “um modo de descobrir 

novas perspectivas” (HILMAN, 2006, p. 255)2, cujo ritmo seria o do movimento da alma. 

De acordo com James Hillman, 

 

Parte-se para uma caminhada para colocar o estado de espírito 

emperrado, deprimido, ou suas rodopiantes agitações, em um ritmo 

orgânico, e esse ritmo orgânico toma significação simbólica ao 

colocarmos um pé depois do outro, esquerda-direita, esquerda-direita, 

em um ritmo equilibrado. [...] Com a linguagem do andar, que é 

calmante para a alma, os esforços da mente começam a se organizar em 

uma direção. Ao andarmos, estamos no mundo, nos encontramos em 

um espaço particular e transformamos esse espaço, ao andar nele, em 

um lugar, uma moradia ou um território, uma habitação local com um 

nome.  (HILMAN, 2006, pp. 252-253) 

 

Em virtude de seu caráter de “terapia meditativa” (HILMAN, 2006, p. 252, ênfase 

minha), o caminhar foi compreendido, desde Sócrates, como modo de construir o 

pensamento, o conhecimento do mundo e o de si. Dessa maneira, o motivo mais 

importante para se deslocar de um lugar a outro seria não o de alcançar determinado 

destino com eficácia, mas o de mover-se entre o ponto de partida e o ponto de chegada, 

descobrindo o que há no percurso.   

O caminhar, que mimetiza o movimento da alma e alimenta nossa vida interior 

(HILMAN, 2006, p. 257), expande-se para o viajar. Ambos detêm relações simétricas 

com o pensamento e o conhecimento, dado o denominador comum do movimento, 

categoria central à tradição intelectual do Ocidente.  

Assim como o desenvolvimento da bipedia e a capacidade de caminhar, a viagem 

é um elemento fundamental para a história da humanidade, a qual atravessa, seja como 

                                                           
2 Todas as traduções de textos em inglês são minhas. 
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empreitada coletiva ou individual, como modo de descobrir o Outro ou o Eu, como 

realidade ou metáfora. Conforme Octávio Ianni, 

 

Poderíamos dizer que o indivíduo e a coletividade são levados a 

necessitar contínua ou episodicamente da viagem, seja ela real ou 

imaginária. Haveria algo nas formas de sociabilidade, na fábrica da 

vida social, na cultura, no contraponto presente-passado-futuro, no 

emaranhado dos espaços e tempos ou em tudo isso junto que faz com 

que o indivíduo e a coletividade estejam sempre se deslocando para o 

desconhecido, ou rebuscando o que supõem conhecido. (IANNI, 2003, 

p. 28, ênfases minhas) 

 

Tanto que  

 

Em cada localidade, cidade, comunidade ou sociedade o imaginário está 

povoado de viagens presentes, pretéritas ou futuras, envolvendo 

viajantes, crônicas, relatos, narrativas, documentos ou comprovantes, 

coisas, gentes, signos. Mesmo os que permanecem, que jamais saem do 

seu lugar, viajam imaginariamente ouvindo histórias, lendo narrativas, 

vendo coisas, gentes e signos do outro mundo. (IANNI, 2003, p. 14, 

ênfase minha) 

 

O viajar e o imaginário coletivo ocidental 

Inúmeros viajantes, dos quais rapidamente nos recordamos, habitam o imaginário 

coletivo ocidental. É o caso, por exemplo, de São Francisco de Assis, de Cristóvão 

Colombo, de James Cook, de Charles Darwin, e, até mesmo, de Jack Kerouak. Desde 

peregrinos, grandes navegadores, conquistadores, exploradores e membros de expedições 

científicas a aventureiros transgressores, todos são homens.  

Além disso, a viagem ocupa papel central, seja enquanto temática, eixo narrativo 

ou imagem literária, em inúmeras obras literárias e em muitas das obras que integram o 

cânone literário do Ocidente. Há quem sustente que a viagem “parece ser a metáfora mais 

frequente e diferenciada [na literatura]” (IANNI, 2003, p. 28). Ela está presente na 

Eneida, de Virgílio, em O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, de Miguel 

de Cervantes, em O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, em A Volta ao Mundo em 80 

dias, de Júlio Verne, para citar alguns exemplos de célebres criações literárias, 

pertencentes a diferentes gêneros literários, todas escritas por homens, a respeito de 

protagonistas masculinos.  
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Assim, a princípio, ao pensarmos em partidas e chegadas, em deslocamentos, em 

mobilidade, pensamos primordialmente em homens - as mulheres estariam sempre à 

espera, seriam seres enraizados, sedentários.  O viajar constituiu-se, em nosso imaginário 

ocidental, como ato eminentemente masculino, viril – assim como o pensamento e o 

conhecimento que lhe são subjacentes.  

Nesse sentido, os homens encontrariam seu modelo representativo em Odisseu, 

herói astuto que, tendo partido rumo à Guerra de Tróia, enfrentou longa e atribulada 

viagem em seu regresso à Ítaca. Para as mulheres haveria duas possibilidades: ou o 

encontrariam na fiel e abnegada esposa, Penélope, que, segundo leitura possível do épico 

homérico, teria aguardado pacientemente o herói, nunca deixando de acreditar em seu 

retorno, ou o encontrariam na feiticeira Circe, representante do exótico, do absoluto 

desconhecido, do obscuro, do místico, do perigo irresistível. Seja como for, criaturas 

imaculadas ou femmes fatales, as mulheres equivaleriam aos pontos de partida, de 

repouso ou de chegada - estáticos. 

A divisão sexual da mobilidade assim formulada desconsidera, entretanto, as 

inúmeras mulheres que desempenharam o papel da viajante, como o fizeram, entre outras, 

Egeria, Margery Kempe, Maria Sybilla Merian, Flora Tristan, Nísia Floresta, Leolinda 

Daltro, Olive Schreiner, Alexandra David-Néel, Isak Dinensen e Freya Stark, que 

também escreveram sobre suas viagens. Efetivamente, como atesta Carla Cristina Garcia,  

 

Durante séculos, mulheres nem tão loucas, nem tão excêntricas, 

contribuíram com suas viagens ao conhecimento geográfico e 

participaram em importantes acontecimentos históricos. Viajantes, 

exploradoras, navegantes, conquistadoras existiram na história da 

sociedade ocidental desde a antiguidade. (GARCIA, 2011-2012, não 

paginado) 

 

Compreende-se, portanto, que essa divisão sexual da mobilidade, estabelecida 

como verdadeira, atemporal e universal pelo discurso hegemônico e propagada por meio 

da historiografia ocidental tradicional e do cânone literário ocidental, insere-se em uma 

representação social ideológica dos homens e das mulheres no Ocidente. Como afirma 

Norma Telles:  

 

O ‘viajante’ legendário que essa literatura [de viagem não-ficcional, 

aliada aos relatórios oficiais sobre diásporas e imigrações em massa – 
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poderíamos, aqui, acrescentar também a literatura ficcional] fixou foi 

o homem ‘branco’, introspectivo, culto. Na prática essa posição central 

de viajante foi ocupada também por inúmeras mulheres, desde a 

antiguidade e especialmente em grande número a partir do século XIX; 

também o foi por pessoas das mais várias etnias, classes ou 

nacionalidades. (TELLES, 2017, p. 207) 

 

Opostos complementares: os ideais burgueses de homem e de mulher 

A concepção do viajante enquanto homem branco, civilizado e viril é um 

desdobramento do ideal burguês de homem. Esse ideal, paralelamente ao ideal burguês 

de mulher, teve sua gênese na Europa, em meados do século XVIII. Desempenhou papel 

significativo nesse processo a pedagogia rousseauniana, exposta em Emílio ou Da 

educação, obra publicada originalmente em 1762.  

Ao longo do século XIX, período caraterizado pela política colonialista do 

Imperialismo europeu, pelos avanços tecnológicos dos meios de transporte - com as 

locomotivas e os navios a vapor - e pela massificação da imprensa, o ideal de mulher 

rousseauniano consolidou-se, alcançando sua forma mais acabada na figura do Anjo do 

Lar3.   

De acordo com Élisabeth Badinter, 

 

Opera-se [...] no século XVIII, uma transformação dos costumes que, 

pela primeira vez, não vem da aristocracia, mas da nova classe 

ascendente [i.e., a burguesia]. [...] A mulher não é mais identificada à 

serpente do Gênesis ou a uma criatura astuta e diabólica que é preciso 

pôr na linha. Ela se transforma numa pessoa doce e sensata, de quem se 

espera comedimento e indulgência. Eva cede lugar, docemente, a 

Maria. A curiosa, a ambiciosa, a audaciosa metamorfoseia-se numa 

criatura modesta e ponderada, cujas ambições não ultrapassam os 

limites do lar. (BADINTER, 1985, pp. 175-176, ênfase minha)  

 

Segundo essa concepção da mulher, a delicadeza, o altruísmo, a devoção à família, 

a dependência, a fragilidade, o sedentarismo e a reclusão seriam suas características 

essenciais. O seu destino natural, fonte única de sua satisfação e felicidade, seria o de ser 

esposa e mãe. Afinal, se, como afirmou categoricamente Rousseau, “a mulher é feita para 

                                                           
3 A obra The Angel in the House, de Coventry K. D. Patmore, foi publicada pela primeira vez em 1854. 

Trata-se de um poema narrativo concebido pelo poeta como homenagem à sua falecida esposa, elogiada 

como a personificação da mulher perfeita. Posteriormente, a expressão “Anjo do Lar” foi adotada por 

pensadoras feministas em referência crítica ao ideal de mulher burguês. É nesse sentido que, em 1942, 

Virginia Woolf defende, em seu ensaio “Profissões para mulheres”, o assassinato simbólico do Anjo do Lar 

como única via para a real liberdade intelectual e artística das mulheres. 
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agradar [o homem] e ser subjugada [...]” (1995, p. 424), toda a sua energia deveria ser 

direcionada à criação dos filhos, à satisfação do marido e à manutenção da harmonia 

familiar - seu domínio exclusivo seria o âmbito privado da vida doméstica. Assim,  

 

[...] se procurou definir o homem e a mulher como opostos. [...] Ao 

homem, a potência física, o poder da razão e o domínio do mundo. À 

mulher, a sensibilidade, a devoção aos seus e a submissão. A diferença 

de sexos conduz a uma irredutível diferença de funções, cuja 

transgressão é sempre percebida como uma ameaça. (BADINTER, 

2003, p. 27, ênfase minha)  

 

Não nos esqueçamos de que foi na nascente sociedade burguesa que se deu a cisão 

“artificial, historicamente datada” (TELLES, 2012, p. 55) entre as esferas pública e 

privada. Ora, se o âmbito privado do lar seria o domínio da mulher por excelência, as 

ambições mundanas e intelectuais não lhe caberiam. Quanto ao homem, se “[...] a 

reprodução lhe escapa, em compensação, a criação [intelectual e artística] lhe pertence.” 

(BADINTER, 2003, pp. 27-28). Dessa maneira,  

 

A cultura e os textos hegemônicos opunham produção e reprodução ao 

mesmo tempo em que houve uma apropriação do nascimento como 

metáfora para legitimar o ‘filho do intelecto’ dos escritores, ou para 

desqualificar, ou insultar, obras femininas cuja produção era comparada 

à repetição da reprodução, isso é, algo físico e involuntário. (TELLES, 

2009, p. 296) 

 

Sob esse pano de fundo, os contornos das subjetividades feminina e masculina 

seriam delineados desde a infância, participando desse processo dois modos contrários de 

educar, propostos por Rousseau (1995), que visavam preparar os meninos e as meninas 

para seus respectivos papéis sociais. Se a menina não era mais vista como essencialmente 

ou naturalmente inescrupulosa e ardilosa, ainda era considerada mais propensa ao vício, 

devido à sua fragilidade. Ao homem, seu superior moral e intelectual, caberia o trabalho 

de vigiá-la e guiá-la para o caminho adequado, do qual, sem orientação, poderia 

facilmente se desviar. Esses valores sociais estariam tão assentados no século seguinte 

que, via de regra, 

 

[...] no final do século XIX as moças [da burguesia] permanecem 

fechadas no círculo familiar do qual saem para uma viagem de núpcias, 

transição para a mesma posição, recatada, sorridente, atenta aos demais, 
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que passarão a ocupar na casa do esposo. Viajar sozinha, então, nem 

pensar, equivalia a desonra, a morte social. (TELLES, 2017, p. 174) 

 

Conhecimento, viagem e cidadania 

No século XVIII, com a prática do Grand Tour europeu, a viagem não apenas 

conferia status social, mas detinha importante papel social como “um meio de obter 

conhecimento, de se tornar um indivíduo cosmopolita, e como um pré-requisito para a 

participação política [...]” (SCHLICK, 2014, p. 7.). Segundo Yaël Rachel Schlick, 

 

“Emílio, de Rousseau, torna claro que a educação do indivíduo é 

importante para formá-lo como um cidadão, e não apenas como pessoa 

educada para necessidades ou razões puramente privadas. O ponto é 

que o jovem homem viaje para que se torne um cidadão bem-

informado, merecedor e respeitoso de sua própria nação em seu retorno 

de modo que possa assumir seu posto legítimo como membro 

responsável de sua sociedade. O último em particular é interpretado 

como sendo facilitado pela comparação [com outras nações].”  

(SCHLICK, 2014, p. 13) 

 

Entretanto, mesmo no século das Luzes, o elo entre viagem e conhecimento não 

estava garantido e muitos autores buscaram evitar que ele se desfizesse. A 

superficialidade que se atribui ao turismo, prática crescente nas sociedades burguesas e 

que não deixa de ser um desdobramento do Grand Tour, é algo que se busca combater. 

De acordo com Schlick,  

 

“Numerosos tratados sobre viagem – de Bacon a Rousseau – 

ansiosamente empenham-se em fornecer ao leitor um plano detalhado 

para conduzir a viagem, se é para que ela seja frutífera, de modo a 

reafirmar e codificar a centralidade da viagem na aquisição de 

conhecimento e, assim, a sua centralidade à educação do jovem 

cavalheiro.” (SCHLICK, 2014, p.8) 

 

 Conforme afirma a autora mais adiante, essas “diretrizes revelam que não apenas 

deve-se viajar para saber. Deve-se também saber para viajar.” (SCHLICK, 2014, p. 12). 

Nesse sentido, buscou-se limitar, com base em considerações de ordem filosófica e 

biológica, a participação das mulheres nessa prática. Dessa maneira, o preceptor de 

Emílio afirma sobre o modo adequado de viajar: 
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Não pensamos somente nos dois termos, mas também no intervalo que 

os separa. [...] Não o fazemos tristemente sentados e como prisioneiros 

numa gaiola bem fechada. Não viajamos na moleza e no relaxamento 

das mulheres. [...] 

Parte-se [viajando-se a pé] quando se quer, para-se quando se entende, 

faz-se tanto exercício quanto se deseja. Observa-se toda a região [...] 

Não preciso escolher caminhos abertos, estradas cômodas; passo por 

toda parte que um homem pode passar; vejo tudo o que um homem pode 

ver; e, não dependendo senão de mim mesmo, gozo de toda a liberdade 

de que um homem pode gozar. (ROUSSEAU, 1995, p. 494, ênfases 

minhas) 

 

A conexão entre a liberdade espacial e a liberdade intelectual configura-se, 

portanto, pelo potencial emancipatório da viagem. Por meio do conhecimento 

possibilitado pela liberdade intelectual e alcançado pela viagem seria possível atingir o 

estatuto de cidadão esclarecido, do qual também se buscou excluir as mulheres. Porém, 

se, nesse contexto, no processo de constituição das subjetividades, o viajar poderia ser 

instrumentalizado para cristalizar normas ideológicas de gênero, ele poderia também 

desestabilizá-las, à medida que as mulheres transgredissem o papel social que o discurso 

hegemônico lhes buscou destinar viajando, escrevendo sobre a viagem, questionando a 

sua sociedade a partir da observação e da comparação com outras sociedades, imaginando 

uma sociedade mais igualitária, alcançando a consciência de si e a consciência social. 

Como diz Yaël Rachel Schlick: “Que a viagem de mulheres no século XVIII e no século 

XIX funciona como uma ferramenta transgressiva contra as normas de gênero dadas as 

restrições aos horizontes espaciais e intelectuais das mulheres, pode ser tomado como 

axiomático” (2014, p. 6). O mesmo poderia ser dito a respeito da prática da escrita 

literária, considerando-se as mesmas restrições intelectuais que se buscou impor às 

mulheres nesse momento histórico. 

Considerações finais  

Do mesmo modo que se procurou restringir os movimentos das mulheres, 

circunscrevendo-a ao âmbito doméstico, negando a existência de perspectivas que lhes 

sejam próprias e calando as suas criatividades, buscou-se também tornar invisíveis a 

presença e a atuação das mulheres na história e na cultura. A respeito dos mecanismos 

por meio dos quais se efetuou e se efetua ainda esse ocultamento, especificamente no que 

diz respeito ao conhecimento científico, esclarece Carla Cristina Garcia: 
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Como a palavra impressa é frequentemente patrimônio do grupo 

dominante e usada para reforçar a invisibilidade cultural, as vozes dos 

grupos dominados se encontram relativamente ausentes destas 

narrativas [científicas]. 

Retirar essas vozes da invisibilidade implica um trabalho de 

desocultação de tudo que foi deixado de lado pelo pensamento ocidental 

oficial, acadêmico, como por exemplo a criação de uma nova visão do 

pensamento e da presença das mulheres, que as retire da posição 

desfavorável e inferior, com que foram sempre identificadas na cultura, 

pois quando revisitamos a história uma dúvida nos assalta: Onde 

estavam as mulheres durante a árdua construção da cultura? (GARCIA, 

2011, p. 106) 

 

Está dada, portanto, a importância de seguirmos em busca da compreensão de como 

se deu a construção da subjetividade das mulheres em meio ao contexto histórico, político 

e social em que viveram, ponderando-se os mecanismos então operantes da opressão de 

gênero e os modos pelos quais elas se sujeitaram ou resistiram a eles. Verifica-se do 

mesmo modo a necessidade de que essa compreensão seja alcançada a partir também da 

consideração de suas próprias vozes, de suas próprias obras, de seu próprio pensamento 

– não apenas dos caminhos que lhes foram impostos, mas também daqueles que 

escolheram percorrer.  
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O HARÉM, O VÉU, O JARDIM: AMBIGUIDADE COLONIAL E AGÊNCIA 

FEMININA EM AS DESENCANTADAS, DE PIERRE LOTI. 

 
 

Roberta Salgueiro (UnB)1 
 

Resumo: O artigo analisa a representação da mulher muçulmana no último romance de Pierre 
Loti, de 1906. O véu, tido ainda no século XXI como correspondente simbólico da clausura, é o 
marcador visível da diferença cultural e objeto de disputa política. O harém com seus jardins e o 
véu são objetos de desconstrução nessa obra que lança luz sobre a estabilidade do signo feminino 
oriental na literatura e na sociedade.   
Palavras-chave: Pierre Loti; romance colonial; harém; exotismo; orientalismo 
 

    

A presente análise inscreve-se no debate sobre a atualidade do conceito de 

orientalismo e suas inflexões. A reflexão sobre essa ferramenta teórica, cujos contornos 

foram traçados por Edward Said no clássico Orientalismo, de 1978, tem especial 

relevância ao fim desta primeira década do século XXI, quando a polaridade oriente-

ocidente é intensificada com os eventos de setembro de 2001 e ações subsequentes. A 

urgência dos fluxos migratórios, o aumento de ameaças transnacionais e o crescimento 

dos nacionalismos em território europeu foram traduzidos em medidas concretas de 

contenção da diferença cultural e política. Países da União Europeia como França, 

Bélgica, Áustria, Holanda e, mais recentemente, Dinamarca, proibiram o uso do véu 

islâmico em espaços públicos, levantando questionamentos quanto aos direitos de 

expressão da identidade religiosa e cultural daqueles povos.   

A mulher esteve sempre presente nas disputas narrativas ocidentais sobre o oriente, 

seus costumes, suas políticas e sua cultura. No centro da representação sobre a 

sexualidade dos povos islâmicos – e nessa plataforma estereotípica confundem-se persas, 

árabes e turcos – figuram a curiosidade e a especulação sobre a mulher muçulmana. O 

interesse em interrogar a construção da imagem da mulher oriental conduziu ao universo 

ficcional de Pierre Loti. Oficial da Marinha francesa, Pierre Loti, batizado Louis Marie 

Julien Viaud, nasceu em Rochefort em 1850 e alcançou sucesso editorial com seus 

romances inspirados nas viagens que fez a partir de sua posição funcional. Era um agente 

                                                           

1
 Doutora em Antropologia Social (UnB). Pós-doutoranda em Teoria Literária (UnB). Contato: 

rrsalgueiro@gmail.com. 

3069



 

 

 

colonial escrevendo sobre os territórios conquistados ou sobre povos de lugares de 

interesse para a ordem política colonial. Para Todorov (1989), que o alcunha 

“colecionador de impressões”, Loti foi responsável pela criação de um gênero romanesco, 

um romance colonial único: para ser desejada, a mulher precisa ser exótica em sua 

diferença cultural. O desejo pela mulher, portanto, mimetiza o desejo pela terra exótica.  

Para Barthes (2000), Loti também é original na ousadia do deslizamento autoral e 

do jogo de identidades. Seu último romance, que será foco da análise neste artigo, 

apresenta o paroxismo da pseudonímia. Confundem-se, ali, a pessoa que escreve, a 

alcunha do autor, a personagem, a fantasmagoria de personagens passados e sujeitos que 

afirmam serem a fonte real da trama ficcional.  

Em se situando a representação literária europeia da mulher na sociedade islâmica 

encontram-se, em um polo, o arquétipo da dançarina do ventre, hipersexuada e disponível,  

dos relatos de Flaubert, e, em outro, o da mulher velada e reprimida personificada na 

literatura egípcia pela Amina da trilogia do Cairo de Naguib Mahfuz. Entre uma e outra, 

encontram-se Zeinab, Mélek e Djénane, as personagens do romance aqui abordado. As 

Desencantadas, publicado em fascículos entre 15 de março e 1º de junho de 1906 com o 

subtítulo Romance dos Haréns Turcos Contemporâneos, tem como enredo a relação do 

personagem André Lhéry, escritor francês bem-sucedido, com três turcas: as irmãs 

Zeyneb e Melek, e sua prima Djénane. Ávidas leitoras de Lhéry, as três turcas o 

interpelam para que escreva um livro sobre os horrores do harém e assim sucedem-se 

encontros e correspondências que resultariam no romance-denúncia. O desfecho repete o 

padrão do romance colonial inaugurado por Loti. Assombradas pela imposição de novos 

casamentos, conforme previsto na tradição e após conseguirem, diligentemente, se 

livrarem dos enlaces originais, as três morrem.      

Esse padrão foi inaugurado no primeiro romance de sucesso de Loti, e pelo qual 

ainda é conhecido, Aziyadé, de 1879. Na ocasião, Pierre Loti era o nome do personagem, 

que viaja a Istambul e apaixona-se pela dama do harém a quem se intitula o romance. 

Publicado anonimamente, Aziyadé apresentou ao leitor um universo romanesco exótico 

proibido e inaugurou a relação literária do autor com a Turquia. Após a publicação, Loti 

toma para si o nome do personagem e aposenta Julien Viaud, passando a assinar seus 

romances como Pierre Loti – que, inclusive, segue sendo personagem, como no romance 

O Casamento de Loti (Rarahu), de 1880.  
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Descobrimos logo no início do romance que André Lhéry tem uma história antiga 

com Istambul, onde esteve vinte anos antes, quando viveu um amor que ali morreu e cujo 

túmulo abandonado Lhéry jura restaurar e honrar. As Desencantadas repete Aziyadé e 

acrescenta mais camadas ao jogo de identidades: Lhéry seria, na realidade, Loti, que visita 

o túmulo, os jardins, as vielas, as sombras e a memória de Nedjibé, nome “real” da heroína 

de seu antigo romance, em que fora alcunhada Medjé. O paralelo de Medjé/Nedjibé com 

Aziyadé, que sublinha a repetição do signo feminino do romance colonial em Loti é 

reforçado ao longo do romance. Ao visitar o túmulo, abandonado e devastado cinco anos 

após sua última visita fúnebre, Lhéry/Loti manifesta um pesar ambíguo por expor em seu 

romance as intimidades de Nedjibé/Medjé/Aziyadé:  

Sobre a estela cahida na herva ninguem viria ler o seu nome, o seu 
verdadeiro nome, que, entretanto, nada evocava... D’antes, muitas 
vezes se tinha supposto um profanador, por ter manifestado, 
publicamente, sob um nome de invenção, um pouco d’ella propria, a 
milhares de indifferentes, n’um livro muito intimo, que nunca deveria 
ter publicado; mas agora, pelo contrario, sentia-se feliz por ter 
procedido assim, por causa da piedade despertada por ella e que 
continuaria a despertar-se, aqui e ali, durante annos ainda, no fundo de 
almas desconhecidas que lessem o seu livro. N’esse momento, 
arrependia-se mesmo de não ter dito o seu verdadeiro nome, parecendo-
lhe que essas piedades, então, teriam vindo e viriam ainda mais 
diretamente ao querido fantasma (LOTI, s/d, p.74).  

 

A fantasmagoria da amada/personagem como uma fantasmagoria da iterabilidade 

do signo feminino na representação da mulher oriental por Loti atinge seu ápice na 

semelhança espectral percebida por Lhéry entre Djenáne e Nedjibé, quando aquela 

finalmente cede aos insistentes pedidos do escritor e levanta as camadas de véus negros 

que manteve durante seus encontros, revelando-lhe o rosto.  

O derradeiro romance de Loti enovela autoria e representação e oferece elementos 

para indagar a relação entre orientalismo, colonialismo e gênero. A interseção entre o 

texto ficcional de Loti e as narrativas de mulheres diretamente relacionadas com o 

romance trazem ainda mais elementos para a análise da relação do autor francês com a 

mulher oriental, muçulmana.  A ambiguidade do autor, o jogo identitário e a autoridade 

colonial são ressaltados quando uma publicação revela que Loti teria de fato se 

encontrado com três mulheres entre a escritura e o lançamento do romance.  

Em 1906, ano de lançamento dos fascículos de As Desencantadas, duas turcas 

“fugiram” para a Europa: eram Hadidjé Zennour e Nouryé el Nisa, filhas de Noury Bey, 
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ministro do sultão do Império Otomano Abdul Hamid II. Ambas publicaram suas 

memórias e escrituras na França sob os pseudônimos Zeyneb e Melek Hanum. O vórtice 

autoral intensifica-se quando, em 1923, ano da morte de Loti, uma francesa chamada 

Marie Léra publica, sob o pseudônimo Marc Hélys, o texto “O Segredo das 

Desencantadas”, em que afirma: “Djénane não está morta. Djénane não era turca. Djénane 

era uma mulher francesa (...) que sempre foi atraída pela Turquia (...), que amava e se 

apiedava das mulheres turcas e queria fazer-lhes bem” (DÖŞKAYA, 2016). Especula-se 

ainda que Léra/Hélys seria de fato a inglesa Grace Ellison (ibidem).  

As  Desencantadas foi recebido como um romance absolutamente distinto das obras 

anteriores do autor.  Traz uma virada radical na caracterização da mulher otomana de 

Loti. A mulher oriental de suas obras anteriores era apresentada como genericamente 

passiva, dependente e submissa. As três desencantadas, assim como algumas outras 

mulheres de seu convívio, são representadas no mais das vezes como reflexivas, rebeldes, 

cultas, fortes e decididas. É também perceptível um rearranjo no padrão de exotismo de 

Loti no que concerne ao harém. Loti afirma didaticamente que harém não é senão os 

aposentos domésticos femininos: 

Nenhum traço de odaliscas, nem de zumbaias, nem de doces, n’aquelle 
harem de pachá, composto pela avó, a mãe, as filhas e as netas com suas 
professoras. De resto, à parte duas ou três excepções talvez, todos os 
harens de Constantinopla se assemelham àquelle. O harem de hoje é, 
mui simplesmente, a parte feminina d’uma família, constituída como 
nos a constituímos, educada como nos a educamos (...) (LOTI, s/d, p. 
26-27).  

 

O vocábulo harém por si, importa recordar, era então um chamariz para a venda de 

literatura. A inacessibilidade do harém e as fantasias associadas ao “encarceramento” de 

mulheres é um tema elaborado desde o século XVI por meio de relatos de viagens 

(SOARES, 2015). Posteriormente, o tema é explorado em romances, sendo um dos mais 

famosos e consumidos as Cartas Persas, de  Montesquieu (1721) São, portanto, séculos 

de construção da percepção europeia sobre a mulher muçulmana como associável ao 

mistério e ao encarceramento.  

Surpreende, então, dado o histórico da representação do harém e das mulheres 

muçulmanas, que Loti, justamente o autor conhecido por sua estratégia exotizante, 

publique um romance que não só desconstrói parcialmente as fantasias – eróticas, no mais 
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das vezes – associadas ao harém como dá espaço para uma reivindicação das mulheres 

orientais por mudança nos costumes e valorização de suas subjetividades.  

A multivocalidade do romance – isto é, a expressão das reivindicações feministas 

das mulheres turcas por Zeyneb e Mekek Hanim – e a percepção das mudanças pelas 

quais passava a Turquia de então, em pleno processo de modernização podem ter 

influenciado o autor em sua caracterização do espaço doméstico muçulmano. Loti não 

deixa, porém, de valer-se de seu domínio literário, o exotismo, que emerge das páginas 

do romance nas descrições contemplativas e nostálgicas de Istambul e no fetiche pelo 

véu.  

Em artigo de 2002, a antropóloga Lila Abu-Lughod lança uma questão com o 

objetivo de evidenciar as assimetrias de poder que persistem na relação entre ocidente e 

oriente em articulação com o feminismo, o universalismo e o relativismo na 

contemporaneidade. As mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação? (ABU-

LUGHOD, 2002), questiona Abu-Lughod a propósito do retorno da “obsessão” pelas 

mulheres árabes e o véu muçulmano no bojo da operação “guerra ao terror”, iniciada 

efetivamente após o ataque ao World Trade Center em setembro de 2001. Com essa 

indagação, a estudiosa denuncia o oportunismo fetichista do “resgate” das mulheres. Abu-

Lughod aponta que as críticas de personalidades e instituições ocidentais às estruturas 

patriarcais das sociedades orientais no mais das vezes concentram-se nos aspectos 

religiosos, em pequenos traços de cultura, sem ampliar o debate para as causas do 

crescimento do extremismo e do conservadorismo, e ignorando as próprias incursões 

militares da coalizão ocidental ao Afeganistão e ao Iraque.  

Tal preocupação seletiva, que desloca para o véu – ou, até recentemente, para os 

costumes domésticos, como o espaço do harém – a problemática política da mulher 

muçulmana repete uma prática corriqueira do imperialismo colonial. Frantz Fanon 

demonstrou como a preocupação com o véu feminino constituía uma estratégia e um 

mecanismo sistemático de dominação colonial que promovia o apagamento da 

diversidade cultural e o esgarçamento do tecido social (FANON, 1965). Pesquisas de 

especialistas como sociólogos etnólogos revelaram a centralidade da mulher na sociedade 

argelina e orientaram uma doutrina política de dominação colonial francesa com foco nas 

muçulmanas a partir de 1930. A vitimização da mulher muçulmana foi orquestrada com 

censuras públicas e ações de “libertação” das mulheres argelinas. Fanon aponta ainda que 
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os primeiros alvos da política colonial foram as mulheres pobres: grupos de solidariedade 

e de filantropia distribuíam semolina e um sermão sobre a vergonha do véu e do claustro 

(FANON, 1956, p. 38).         

Esse tropo repete-se no romance de Loti. A ansiedade em relação ao véu portado 

pelas interlocutoras cresce a cada encontro e seu personagem estrangeiro pressiona as 

turcas até que cada uma levante o véu em sua presença. A aura de proscrição da mulher 

muçulmana confinada revela-se, nas Desencantadas, na ansiedade causada pelo véu de 

Djenane ao francês André Lhéry. A tensão erótica entre André Lhéry e a diáfana Djenane 

culmina no apelo do escritor para que permita que se lhe vejam os olhos. Djenane, em um 

arroubo, desvela-lhe o rosto, em uma passagem pontuada pelo suspense e pelo erotismo.  

O véu, tido ainda na contemporaneidade como correspondente simbólico da 

clausura, é o marcador mais retumbante da diferença cultural e objeto de disputa política. 

É perceptível a apreensão das mulheres d’As Desencantadas diante da proposta de 

levantar o véu. Em um momento de relutante resistência, conduzem-no, em plena tarde 

de Ramadã, ao interior do harém, onde permanecem com um véu leve atado à parte 

posterior da cabeça. Questionadas por Lhéry, afirmam ser tradição. Posteriormente, 

porém, revela-se ao leitor que não é um hábito cobrir a cabeça dentro de casa; a ideia de 

expor os cabelos e, principalmente, a nuca, um homem estranho – ainda que estimado 

amigo – seria transgressor demais até para elas, porta-vozes da mudança. Tradição, 

transgressão e engajamento por transformação social são traduzidos no romance por meio 

do véu. Logo nas primeiras páginas do romance, a caracterização de Djénane apresenta 

ao leitor o oximoro de uma mulher que lê Baudelaire, Kant, Nietzsche, comunica-se em 

francês cristalino, mas cobre a cabeça com um véu para ler a carta de um homem.  

O ambiente do harém segundo as personagens de Loti é de tal modo opressor que 

mesmo os jardins da propriedade, onde poderiam circular, eram percebidos como espaço 

interdito. Na manhã do dia de seu casamento, Djénane recebe a carta de Lhéry, e com ela 

em mãos observa os jardins da propriedade, cercados por muros, que a desestimulam a 

“ver o céu livre, as árvores, a magnificência das primeiras rosas, expor suas faces às 

carícias do ar do sol...” (LOTI, s/d: 15). Ainda assim, amava o jardim, descrito 

profusamente, principalmente por sua antiguidade, que guardava uma “alma nostálgica” 

das tantas jovens mulheres enclausuradas que ali viveram.  No romance, Djénane implora 

a ajuda do escritor francês para divulgar o sufocamento das mulheres turcas: “É em nosso 
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nome (...) e em nome de todas as nossas irmãs da Turquia, um favor... Senhor Lhéry, tome 

a nossa defesa; escreva um livro em favor da pobre muçulmana do século XX!” (LOTI, 

s/d, p. 117).  

A literatura repete a ansiedade real vivida por Zeyneb. Exilada na França, Zeineb 

argumenta em suas memórias que não era fácil para uma turca registrar suas 

reivindicações e que artigos escritos por mulheres não seriam publicados. Reunia-se, 

então, com outras mulheres para jantares em que liam publicações sobre e de outras 

mulheres e debatiam as questões delicadas que não conseguiam repercutir para fora dos 

harems. Concluíram que precisavam de alguém que publicasse por elas suas ideias e 

engajaram-se na solução para contatar Loti, escritor famoso e amado na Turquia. 

Escreveram então o oficial Viaud, que incumbiu-se da tarefa de escrever um romance 

sobre os harems turcos do início do século XX. Zeineb esclarece, contudo, que 

comunicavam-se por cartas e que Loti vira os rostos de Zeineb e de Melek apenas na 

França, onde se encontraram (ELLIOT, 1928).  

Depreende-se das memórias de Zeyneb e Mélek, publicadas na Europa, que não 

eram o véu ou o harém em si que incomodavam e motivavam a queixa. Antes, a opressão 

relacionava-se com os arranjos matrimoniais tradicionais e a falta de liberdade para ir e 

vir. De acordo com Reina Lewis (2004), Zeineb indica, já a partir da Europa, o anseio das 

mulheres turcas pré-reformas pelo direito de escolher o marido, pelo direito à monogamia 

e o desejo de viver em suas próprias casas ao invés da residência da família extensa. De 

acordo com Lewis, Zeyneb desencanta-se, ainda, com o que chama de “miragem 

ocidental”: ela vê o casamento ocidental como correspondente à subordinação das 

mulheres turcas.  

Tais questões contextualizam a investigação da mascarada que “perturba” a autoria 

do romance e, consequentemente, da reivindicação feminista turco-otomana. Loti está 

dentro e fora do texto, assim como Zeynab, Melek e Djenane estão dentro e fora do texto, 

todos em complexa coordenação de camadas.  

A mirada colonial de Loti, que homogeneiza as mulheres e esvazia suas queixas de 

sentido político, também, ao mesmo tempo em que parece dar-lhes voz, subtrai-lhes a voz 

e a substitui pela subjetividade colonial exotizante do herói europeu, que, novamente, 

“salvará’ a mulher oriental. A ambivalência de Loti, que desconstrói o imaginário 

orientalista do harém, mas foca o romance no elemento cultural – o véu e as sombras que 
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ele lança sobre a autonomia das mulheres –, é um padrão recorrente em abordagem às 

mulheres muçulmanas ainda hoje, conforme demostram Abu-Lughod (2012) e as recentes 

medidas que incidem sobre a expressão da identidade cultural dessas mulheres em 

território europeu.   

No vórtice autoria-autenticidade-representação, por um lado, e mudança cultural e 

tradição por outro, As Desencantadas apresenta-se como uma espécie de eco: um texto 

do passado que, na estabilidade do signo estereotípico, reverbera a representação da 

mulher muçulmana do século XXI.  
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PAULINA CHIZIANE: A VOZ DA MULHER NEGRA EM MOÇAMBIQUE 

 

Sandra Maria Gonçalves da Silva (UNEMAT)1 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo discutir, por meio das personagens femininas, os 

conflitos vividos pela mulher moçambicana com relação à sua cor e cultura. Para isso, teremos 

como objeto de estudo o romance O Alegre Canto da Perdiz (2010), da escritora Paulina Chiziane. 

Buscaremos embasamento para essas considerações em Frantz Fanon. Considerando que a autora 

se destaca como primeira mulher negra a ser reconhecida como escritora em Moçambique, 

observaremos o papel da autora como intelectual segundo o conceito desenvolvido por Edward 

Said. Para consolidarmos as nossas reflexões, buscaremos embasamento nos textos de opinião, 

entrevistas e depoimentos da autora. 

Palavras-chave: Literatura Moçambicana; Paulina Chiziane; O Alegre Canto da Perdiz; 

Mulher e preconceito. 

 

A escrita literária da África de língua portuguesa tem se destacado pelas mãos de 

escritores masculinos, pois é notável a escassez de romancistas e poetas femininas neste 

contexto, já que as mulheres tiveram acesso à escrita tardiamente. Isso se deu devido à 

herança deixada pelo período colonial. Soma-se ainda o fato de que a ligação com a 

tradição também se constitui uma das razões pela qual grande parte das mulheres não tem 

educação formal. Suas atividades cotidianas limitavam-se ao espaço do lar ou aos 

cuidados com a lavoura, função que em grande parte da África ficava a cargo da mulher.  

  Em Moçambique, somente após a independência, conquistada com conflitos 

armados, e em seguida uma guerra civil, a escrita da mulher – de forma muito tímida - 

começou a ter visibilidade, e suas histórias passaram a ganhar destaque pelos seus 

próprios punhos. Há de se considerar que no Ocidente, em pleno século XXI, a liberdade 

ainda é alvo de luta das mulheres que anseiam também pela igualdade de direitos. Em 

várias partes dos países africanos, essa é uma luta relativamente recente, pois a figura 

feminina, em sua maioria, condicionada à submissão, sequer questiona ou questionava a 

subalternidade imposta a ela.   

A autora Paulina Chiziane abre uma fissura nesse espaço majoritariamente 

demarcado pela escrita masculina e se inscreva como escritora que ilustra as experiências 

de mulheres negras, por meio de personagens femininas protagonistas. Sua voz destaca-

se por ser a voz de uma mulher negra de classe desprestigiada e filha de Moçambique que 

fala de si e acessa o mundo de outras mulheres em condições semelhantes às suas. Os 

                                                           
1 Doutoranda em Estudos Literários, UNEMAT (Universidade do Estado do Mato Grosso), campus Tangará 

da Serra. Contato: pnanag1@hotmail.com. 
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seus romances geralmente problematizam as contradições de uma sociedade que, embora 

tenha conquistado a libertação nacional, vivencia ainda a ideologia colonial inscrita em 

seu imaginário, mas também busca incansavelmente uma forma de também despir-se 

dessa clausura ideológica. 

As personagens femininas da escritora Paulina Chiziane vivem entre a luta para 

se libertar da opressão de dois mundos: o da cultura tradicional do seu povo e o da cultura 

colonial portuguesa. Essa realidade é visível no romance O Alegre Canto da Perdiz. Nele, 

a protagonista Delfina quer ser reconhecida e respeitada como cidadã e como mulher. Na 

tentativa de realizar esse sonho, abre mão do amor por um negro, José dos Montes, e 

passa a viver com o amante branco, o português Soares. O desejo de ascensão social torna-

se o foco na vida de Delfina, acredita que o seu reconhecimento como mulher e cidadã 

subjaz à pele branca. Em um diálogo com José dos Montes, quando ela quer deixá-lo para 

viver com o português que já era casado, ela diz: “- E daí? Vale mais a pena ser amante 

de um branco por um instante que esposa de preto toda a vida” (CHIZIANE, 2010, p. 

194). Ela vê no português a única possibilidade de garantir uma realidade que não seja de 

escassez para si e para os filhos. Delfina, metáfora de mulheres reais de Moçambique, 

sinaliza para uma situação ainda não resolvida nos espaços moçambicanos: a cor branca 

como elemento de ascensão social. 

  A discussão sobre a negação da própria cor é constante nesse romance. Quando 

Delfina leva José dos Montes para apresentá-lo à família como noivo, Serafina, a mãe da 

protagonista, contesta, pois quer que ela se case com um homem branco para garantir a 

mesa farta. Delfina alega que já está apaixonada. A progenitora tenta convencê-la de que 

ela é capaz de arrumar um homem branco. Delfina irrita-se e pergunta se a mãe prefere 

tê-la à venda. A personagem Serafina deixa claro para a filha a nulidade da mulher negra 

no contexto moçambicano: 

 

- Vida de negra é servir, minha Delfina. Nos campos de arroz. Nas 

sementeiras e colheita de algodão para ganhar um quilo de açúcar ao mês 

ou uma barra de sabão que não cabe na palma da mão. Uma negra é força 

para servir em todos os sentidos. Foi uma grande sorte teres nascido bela, 

senão estarias a penar sob o sol abrasador, onde sanguessugas invisíveis 

provocam doenças e mortes nos pântanos. Tens sorte, tu serves na cama, 

tens mais rendimento. Porque deitas fora a tua sorte? (CHIZIANE, 2010, 

p.104-105). 
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 A resposta da mãe, voz da experiência na narrativa, define não só o momento 

presente, mas também o passado e prevê um futuro de esfacelamento total para a 

descendente. As suas antecessoras viveram em um mundo em que a opressão masculina 

foi duplamente imposta – pelos costumes tradicionais e os do colonizador português -, 

logo na fala da mãe, está impressa a impossibilidade de fuga desse destino. O corpo se 

torna mero instrumento de sobrevivência para si e para a família, não há outra perspectiva 

senão a da comercialização do corpo. Percebe-se que a luta contra o engessamento do 

papel da figura feminina se dá também pela negação dessa com relação à sua cultura e 

raça, e a tentativa de aproximação ilusória da cultura do colonizador.  Em testemunho 

publicado na Revista Abril, a autora deixa clara a sua perplexidade com a condição da 

mulher no mundo. Assim que saiu do campo para a cidade aos seis anos de idade, foi 

estudar numa escola católica e constata:  

 

Apesar das grandes diferenças na educação da casa e da escola, 

encontrei harmonia na matéria que dizia respeito ao lugar da mulher na 

vida e no mundo. A educação tradicional ensina a mulher a guardar a 

casa e a guardar-se para pertencer a um só homem. A escola também 

ensinava a obediência e a submissão e preparava as raparigas para 

serem boas donas de casa, de acordo com o princípio cristão 

(CHIZIANE, 2013, p. 201-202).  

 

Por ter essa lucidez, e consciente de seu papel como intelectual, a escritora faz a 

denúncia da submissão em que vive grande parte das mulheres negras e evidencia que 

muitas vezes o que lhes resta é a prostituição ou o casamento com um homem branco 

mesmo que não exista amor. Assim, elas se mantêm numa situação econômica estável. 

É possível verificar ainda a crítica da romancista com relação à prostituição 

infantil em seu país. O capítulo doze do romance problematiza essa temática quando 

Delfina, ao se ver sem o amante branco, o português Soares, vai à procura das magias do 

feiticeiro Simba. Ele exige que ela lhe pague pelos serviços e, como não tem dinheiro, 

oferece a filha negra em troca dos benefícios de bruxaria, pois precisa garantir a 

manutenção da família e a posição social concedida por Soares; afinal, ela também já 

tinha sido vendida pela própria mãe na infância, em troca de comida. A opressão entre os 

iguais se torna uma prática comum, pois aprenderam com o colonizador português que a 

conquista do poder se faz pela exploração. É visível essa prática também no lar, quando 

3080



 

 
 

Delfina trata os filhos negros como escravos e os mestiços com regalia. Para ela, eram 

estes os responsáveis pela sua vida de privilégios.  

Em suas análises sobre o conflito do negro com a sua cor, Frantz Fanon (2008), 

um grande estudioso da guerra colonial e um revolucionário da guerra pela libertação da 

Argélia afirma:  

 

No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração 

de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma 

atividade de negação. É um conhecimento em terceira pessoa. Em torno 

do corpo reina uma atmosfera densa de incertezas (p. 104). 

 

A convivência desarmoniosa estabelecida entre colonizador e colonizado se 

instaura também entre os nativos e seus pares. É a partir desse cenário que a autora tece 

uma narrativa cuja “visão intimista do mundo e da condição feminina em Moçambique” 

(MATA, 2007, p. 431) é revelada. Em entrevista à revista Buala, Paulina Chiziane deixa 

claro que a inspiração para a escrita do livro O Alegre Canto da Perdiz se deu quando foi 

à Zambézia para trabalhar e se deparou com uma situação inusitada:  

 

Eu tinha uma vizinha que era mulata ou mestiça (eu não diferencio estes 

termos). E havia uma mulher que varria e cozinhava na casa dela. Eu 

pensei que fosse empregada doméstica. Vim a saber pouco depois que 

não era empregada, mas irmã. E quem dava ordens na casa para as 

coisas funcionarem era a mãe, a mãe da mulata e da preta. A mulata 

quando volta deve ter a comida sempre pronta, a casa sempre limpa 

porque a filha negra tem de fazer este trabalho. Criei assim uma relação 

com a família. E a senhora preta, a mãe das duas, dizia: “Eu estou bem, 

tenho boas casas que o meu marido deixou, o meu marido branco. 

Tenho uma boa situação financeira, por causa do pai desta. Agora o pai 

da outra, o que é que me deu? Nada. Consigo comer e educar os filhos 

graças ao dinheiro que recebo do pai desta”. Portanto é a mãe que fica 

no meio que faz a distinção rácica. A mãe negra consegue ser mais 

racista do que os próprios filhos (CHIZIANE, 2014). 

 

Nota-se, portanto, que os conflitos instaurados pela cultura europeia 

desestabilizaram a convivência entre os negros que tiveram de viver em situação de 

subjugação com relação aos brancos e, muitas vezes, entre os próprios negros e os 

mestiços.  Estes, em sua maioria, são filhos de uma violação ou de uma relação adúltera, 

sendo também discriminados em muitas situações pelos negros e pelos brancos. Em 
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contrapartida, no lar, constantemente os mestiços tinham certos privilégios por serem 

filhos de europeus.    

No romance O Alegre Canto da Perdiz, essa situação é muito bem delineada na 

convivência de Delfina com seus filhos mestiços e negros. Ela vive a realidade de grande 

parte das famílias mestiças da província da Zambézia. Reserva para os primeiros as 

melhores comidas porque estes lhe trouxeram lucro. Dessa forma, a progenitora projeta 

para si e para os filhos mestiços um futuro promissor, pois aprendeu com os brancos que 

a pele negra nada traz de conforto. Aos filhos negros, resta apenas a concretização do que 

já foi delineado pela soberania da cultura europeia: ser serviçal dos brancos e dos 

mestiços, filhos dos colonizadores.  

Nos mestiços, a matriarca vê a possibilidade de ultrapassar as fronteiras que a 

separa das regalias das mulheres brancas e tenta realizar o desejo de também tornar-se 

uma delas: “[...]Ela já tinha um homem branco e filhos mulatos. Ela já falava bem o 

português e tinha a pele clareada pelos cremes e cabeleireiras postiças. Sou preta sim, só 

na pele. Já sou mais do que preta, casei com um branco” (CHIZIANE, 2010, p. 233). Num 

espaço onde somente a pele branca é digna de privilégios, torna-se comum o desejo de 

também ser branco, uma vez que a pele negra já fora estigmatizada pela dor, pela falta e 

por toda sorte de sofrimento que possa ser designada a um ser humano. É preciso 

compreender que, num contexto de negação da cor negra, “quanto mais [o negro] 

assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará a sua selva 

(FANON, 2008, p. 34).  

Há também a necessidade de dominar a linguagem. Sobre a temática do conflito 

vivido pelo negro com relação à sua linguagem, Lewis R. Gordon, que prefaciou o livro 

Pele negra, máscaras brancas afirma que, embora os nativos “dominem” a língua dos 

colonizadores, não terão legitimidade. E é por acreditarem “neste fracasso da 

legitimidade” que os negros “declaram uma guerra maciça contra a negritude” (2008, p. 

15, grifo nosso). Constatamos isto no romance quando a protagonista Delfina resolve 

casar com um homem negro, mas a cerimônia é feita no estilo do branco, pois “aquilo 

não era boda de preto, era pura vingança. Contra os padres que assediavam a Delfina, mas 

não lhe deixavam frequentar a igreja, chamando-a pecadora. Contra as freiras 

esquizofrênicas que a expulsaram da escola” (CHIZIANE, 2010, p. 116). Na tentativa de 

se rebelar contra a cultura da Europa portuguesa, a personagem vive o conflito do 
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assimilado: nega a sua cultura - ao celebrar a festa de casamento nos padrões europeus - 

e ratifica a cultura do dominador. 

Após o casamento, a personagem Delfina lança-se em seu projeto de ser 

assimilada e, gradativamente, convence o marido a abrir mão da sua cultura e se tornar 

um assimilado. A assimilação passa a ser um meio de sobrevivência para a família.  O 

personagem José dos Montes, sede aos desejos da mulher e age contra a própria vontade, 

tornando-se um soldado do exército português. Passa a ser, portanto, um dos opressores 

dos seus conterrâneos. Ciente da impossibilidade de ter o mesmo status do soldado 

branco, o sipaio tem crises de identidade, pois sabe que abandonou o lugar de pertença e 

que sempre será visto como o outro pelo colonizador. Recorremos aqui às considerações 

de José Luís Cabaço que em seus estudos constata: 

  

As identidades do assimilado – até sua tomada de consciência social e 

política ou até dela se apropriar como instrumento de gestão da própria 

condição de colonizado e subjugado – foram contraditórias, ambíguas, 

muitas vezes esquizoides, dissociadas na ação e no pensamento” (2009, 

p. 119-120, grifo do autor).  

 

Percebe-se ainda nas atitudes da protagonista, repúdio à sua cultura quando nasce 

a primeira filha, não permite que a sua primogênita seja submetida aos rituais locais, pois 

fez um juramento e renunciou a todas as práticas primitivas. Opta por viver a vida dos 

brancos.  E, por meio da voz do narrador, identificamos o ponto de vista deste sobre estes 

conflitos: 

 

A vida entre as gerações transformou-se nisto. Sempre discutindo 

ideias, vivências. Sem consenso, pisando areia movediça na viagem ao 

desconhecido. Os espíritos dos marinheiros montaram o palco na mente 

do homem negro. E os negros retiram as próprias raízes, tal como os 

pássaros velhos no final da estação. Distanciando-se cada dia mais de 

si próprios. Da sua essência. As árvores com raízes ao léu, balançam ao 

sabor da brisa. Sem sustento [...] (CHIZIANE, 2010, p. 158). 

 

A família da personagem Delfina protagoniza a história da terra moçambicana que, 

dominada pelo colonizador português, vê-se na fronteira entre preservar os valores nativos e/ou 

negá-los, pois quer ser aceito pelo outro que representa o poder. Tentam amenizar a distância 

cultural, negando a sua própria cultura e, consequentemente, alienam-se. Esta nova forma de 

vida impõe-se de maneira esmagadora, já que obriga o autóctone a se despir de suas 
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origens, de sua cultura e assimilar a cultura alheia. Nessa fenda aberta pelo colonizador, 

funda-se um país dividido entre as mazelas do passado deixadas pelo período colonial e 

a vida presente ainda marcada pelos traumas desse período.    

A escolha de Paulina Chiziane por personagens mestiças e negras dividindo o 

mesmo lar demonstra o seu desejo de representar a África - aquela dominada por 

portugueses – que assiste à desintegração do seu povo. Em entrevista à Maria Geralda de 

Miranda, a escritora afirma: 

 

A Delfina é sem dúvida a representação de uma África que se viu 

prostituída, destituída da sua personalidade a ponto de, nalgumas 

ocasiões, desprezar-se e negar-se a si mesma, aspecto que, na obra, é 

representada pela Delfina que renega os filhos negros que são da sua 

raça, preferindo os da outra raça (2013, p. 355). 

 

 É incontestável o interesse da autora pelos problemas sociais de seu país. Sem 

receio, ataca as instituições e faz a denúncia mesmo estando ciente de que pode sofrer 

sansões sociais; e, sendo mulher nesse sistema patriarcal, sua ousadia toma uma imensa 

proporção. Ela demonstra consciência disso quando, em outra entrevista, afirma:  

 

[...]Não fui muito bem recebida no meio literário quando comecei a 

escrever. Fui representada como a escritora que rompe com os tabus, 

mas sempre tive vontade de escrever aquilo que é novo. As pessoas 

ficaram chocadas, pois não esperavam que uma mulher entrasse em 

grandes temas e eu ia cada vez mais fundo (CHIZIANE, 2010, p. 174).  

 

 Sua escrita torna-se uma forma de resistência e de denúncia, já que desvela uma 

realidade até então silenciada e negligenciada pelo governo moçambicano. A igreja 

símbolo do poder colonial é um dos seus alvos no romance. Constatamos isso quando 

Jacinta, filha de Delfina, ao perceber que a mãe fará de sua casa um prostíbulo, procura a 

igreja, mas se depara com a omissão dos padres que poderiam lhe amparar:  

 

Estes, cruzaram os braços e declararam: Já não é pura, não vale a pena, 

enquanto o padre, nas homilias gritava: que se acabe a escravatura, a 

exploração e o trabalho forçado. Que se liberte o povo e haja mais 

harmonia entre as raças. Que se pare com a deportação, para que as 

famílias possam crescer e viver unidas [...] (CHIZIANE, 2013, p. 274). 
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A igreja institucionaliza a opressão imposta pelos brancos, pelas suas atitudes ou 

pelos discursos ideológicos. É por meio dela que o assimilado é impedido de praticar os 

seus costumes religiosos, do contrário os filhos do negro não terão a educação formal e 

não serão reconhecidos como cidadãos civilizados pela metrópole. Todavia, as 

personagens, nesse romance, mesmo sendo assimiladas, buscam conselhos dos 

feiticeiros, o que se constitui uma prática subversiva. Sutilmente o colonizado demonstra 

a sua insatisfação com relação ao colonizador e delineia o seu espaço. Ao discutir sobre 

a religião cristã, no contexto do colonizado, Frantz Fanon afirma:  

 

Uma Igreja nas colônias é uma Igreja de brancos, uma Igreja de 

estranhos. Ela não chama o homem colonizado para o caminho de Deus, 

mas para o caminho do branco, o caminho do senhor, o caminho do 

opressor. E, como sabemos, nessa história há muitos chamados e 

poucos escolhidos (2010, p. 59). 

 

O Deus cristão não corresponde às aflições da mulher nesse contexto, pois Ele 

apresenta-se apático e impotente diante dos problemas que dizem respeito às questões do 

feminino. Seus representantes parecem estar preocupados apenas em fazer belos 

discursos, mas negligenciam em suas práticas. Eles têm a pretensão de corresponder aos 

interesses da metrópole que os mantém economicamente e que persiste na ideia de uma 

sociedade eminentemente patriarcal. Contudo, por meio do discurso indireto livre, o 

narrador revela-nos a consciência da personagem feminina com relação ao descaso da 

igreja para com a sua condição, como vimos no trecho do romance anteriormente 

mencionado. Para o pesquisador António Manuel Ferreira:  

 

Alguns dos temas africanos trabalhados por Paulina Chiziane, embora 

surjam programaticamente localizados, podem ser transpostos para 

outras latitudes, por causa da sua dimensão intrinsicamente universal. 

No que diz mais diretamente respeito à questão religiosa, a escritora 

tende, por exemplo, a opor a presença sensorial e tangível das 

divindades africanas à abstração longínqua e inatingível do deus que 

veio de fora e foi imposto pela espada da cruz (2013, p. 89). 

 

 As personagens nos romances dessa escritora revelam as histórias de mulheres reais 

que buscam formas de escapar da subjugação determinada pelo poder colonial e 

reafirmada pela cultura tradicional de seu povo. O que vem ao encontro do que diz 

Antonio Candido sobre as personagens, que como ser fictício, comunicam “[...] a 
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impressão da mais lídima verdade existencial”. Para ele, “o romance se baseia, [...] num 

certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, 

que é a concretização deste” (2009, p. 55). O cenário moçambicano é estrategicamente 

delineado no romance pelas mãos de alguém que vivencia as contradições do seu povo.  

 A condição da mulher negra, os conflitos vividos por ela com relação à sua cor e 

cultura são os principais temas abordados no romance O Alegre Canto da Perdiz. Por 

meio da narrativa, a autora revela um país esfacelado pela ganância do homem branco e 

em seguida apreendida pelo nativo. Embora dê prioridade às questões do feminino, 

evidencia também fatos que são próprios de muitas regiões da África como Moçambique, 

Angola, Cabo Verde, enfim, os países que foram explorados pela metrópole portuguesa.  

Opta por estar ao lado dos fracos e oprimidos e revelar para o mundo um contexto social 

que precisa ser visto e reelaborado. 

Ao discutir essas temáticas em seus romances e em seus textos de opinião, a 

romancista se insere na categoria de intelectual defendida por Edward Said (2000), o qual 

afirma: “o propósito da atividade do intelectual é promover a liberdade humana e o 

conhecimento” (p. 32), e ainda afirma que o intelectual dever estar “ao lado dos fracos e 

dos que não têm representação” (p. 35). Segundo o teórico, não se pode falar de intelectual 

hoje de uma forma tão genérica como anteriormente, visto que houve a descentralização 

da Europa e do Ocidente com o “desmantelamento dos grandes impérios coloniais após 

a Segunda Guerra Mundial reduzindo assim a sua capacidade para iluminar intelectual e 

politicamente as então denominadas zonas obscuras do planeta” (2000, p. 37).  Alega 

ainda que a aceleração das formas de viajar bem como dos meios de comunicação “criou 

uma nova consciência do que veio a chamar-se de ‘diferença’ e ‘alteridade’” (p. 37), 

portanto  

 

falar sobre intelectuais hoje em dia implica abordarmos 

especificamente variantes nacionais, religiosas e mesmo continentais 

deste tópico, parecendo cada uma das quais exigir considerações 

distintas. Os intelectuais africanos ou árabes, por exemplo, inserem-se, 

uns e outros, num contexto histórico muito particular, com os seus 

próprios problemas, patologias, triunfos e peculiaridades (2000, p. 37). 

 

Paulina Chiziane, como uma boa contadora de história, como ela mesma se 

denomina, transita entre os intelectuais que edifica a cultura do seu país, ao aproximar os 
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seus romances das narrativas orais, dos provérbios e das lendas populares do povo 

moçambicano, ou seja, embora critique muitos dos costumes tradicionais, valoriza aquilo 

que considera triunfo da cultura. Além disso, traz à tona a angústia do ser humano próprio 

desse contexto social, mas também de qualquer ser no mundo. Demonstra, inclusive, 

aquilo que pode ser considerado uma patologia, o desejo das personagens colonizadas 

com relação aos bens do colonizador. É o que fica evidente já nos primeiros capítulos do 

romance quando Delfina nos é apresentada:  

 

Um dia terei uma casa destas, eu juro. Nesta vida, eu serei alguém. O 

coração da Delfina constrói cidades de néon. Com muita comida e 

muito vinho. No seu sonho é senhora e habita uma cidade de pedra. 

Com vestidos de renda. Criados pretos como ela que tratará de escravos 

[...] (CHIZIANE, 2010, p. 81). 

 

 Consideremos que, no contexto de África de língua portuguesa, o fato de a 

colonização ter se dado de forma violenta, tirando do nativo o poder de usufruir o direito 

à sua terra, alimentou nestes o desejo de readquirir o seu espaço e obter as benesses do 

colonizador, nem que para isso, precise usar da violência ou mesmo agir com opressão 

contra os seus iguais ou contra o colonizador. De acordo com Fanon,  

 

O olhar que o colonizado lança sobre a cidade do colono é um olhar de 

luxúria, um olhar de inveja. Sonhos de posse. Todos os modos de posse: 

sentar-se à mesa do colono, deitar-se na cama do colono, se possível 

com a mulher dele. O colonizado é um invejoso. O colono não ignora 

isso e, surpreendendo o seu olhar vago, constata amargamente e sempre 

em alerta: ‘Eles querem o nosso lugar’. É verdade, não há um 

colonizado que não sonhe, ao menos uma vez por dia, instalar-se no 

lugar do colono (2010, p. 56). 

 

 Por meio da literatura, a escritora Paulina Chiziane faz uma discussão sobre que foi 

o colonialismo e as consequências disso para o colonizador e o colonizado. Reinventa 

uma realidade quando, nos últimos capítulos do romance, faz a reconciliação das 

personagens, simbolicamente, representando os nativos moçambicanos. Demonstra que, 

apesar de todos os conflitos, uma convivência pacífica é possível. Claro que não a 

passividade do conformismo, mas da possibilidade de se fazer uma nova história no novo 

país que se desenha, um país de várias raças, escrito por um povo heterogêneo que 
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finalmente edifique as suas diferenças. Logo, a voz da autora se constitui um modo de 

provocação em seu contexto histórico-político-social. 
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O CONTO DA AIA NO SÉCULO XXI: O ROMANCE, A SÉRIE E SEUS 

CONTEXTOS HISTÓRICOS 

Alice de Araujo Nascimento Pereira (UFF/IFF) 

 

Resumo: Uma nova onda de luta pelos direitos das mulheres desde o inicio do novo milênio  

tem ganho força na política e na sociedade Ocidental, como resposta às tentativas de retroceder 

nas conquistas há pouco obtidas. O conto da aia de Margaret Atwood, uma distopia publicada 

em 1985, ganhou uma adaptação para série em 2016. Pretendemos neste trabalho discutir ambos 

levando em conta os contextos históricos em que se inserem, tecendo considerações sobre teoria 

da adaptação e o momento histórico. Acreditando que adaptação possibilita o enriquecimento e 

(re)interpretando a obra ficcional, considerando as questões de gênero e do neoconservadorismo 

do século XXI. 

Palavras-chave: Adaptação, distopia, feminismo, Margaret Atwood 

 

O romance O conto da aia de Margaret Atwood é uma distopia de sucesso que 

não deixou de ter novas edições desde sua publicação em 1985. Foi adaptado para o 

cinema nos anos 90, além de ter se tornado uma ópera e um balé. Desde 2016 sua 

popularidade tomou um novo fôlego com a notícia de outra adaptação, dessa vez como 

série, produzida pelo serviço de streaming, Hulu, também intitulada The handmaid’s 

tale
1
. Sua estreia em abril de 2017 veio em um momento em que as discussões acerca 

conservadorismo, gênero, autoritarismo e tensões na relação entre política e religião em 

voga tanto na política quanto entre o público em geral. Pretendemos neste trabalho 

discutir o livro e a série levando em conta os contextos históricos em que se inserem, 

considerações sobre adaptação e contexto histórico além de pontuar algumas questões 

sobre direitos das mulheres que permeiam ambos. 

Primeiramente, devemos tecer alguns comentários a respeito do gênero literário 

distopia. Uma das características fundamentais desse gênero é a crítica às tendências, 

comportamentos e fenômenos do presente através das especulações e extrapolações 

sobre o futuro da sociedade. Distopias são frequentemente marcadas por autoritarismo, 

violência física e simbólica, perda das liberdades individuais e alienação do sujeito. Elas 

evocam o pesadelo em que o futuro pode se transformar ao maximizar circunstâncias 

reais do presente. Atwood escreveu O conto da aia em momento de política reacionária, 

em que o governo Reagan promoveu privatizações, afrouxamento de direitos 

                                                             
1 A Hulu ainda não está disponível no Brasil, porém a série está sendo exibida no canal de TV por 
assinatura, Paramount.  
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trabalhistas, aumento nos gastos militares, cortes nos gastos públicos e redução de 

impostos. Além de surgimento de grupos políticos que defendiam valores familiares 

tradicionais, se colocando contra o aborto e os direitos dos homossexuais. Foi também 

um momento de crescimento da articulação política de cristãos conservadores, como o 

Moral Majority e popularidade dos programas de televisão evangélicos. O historiador 

Corey Robin afirmou que o fortalecimento dessa articulação da Nova Direita teve raízes 

em ideias racistas pois um dos fatores que levaram esses grupos a se envolverem mais 

extensivamente em questões políticas foi uma defesa das escolas privadas em reposta ao 

processo de reversão da segregação racial nos colégios públicos nos anos 70 (2011, p. 

104). Atwood criticou certos posicionamentos satirizando-os na ficção. Keith Booker 

argumenta que ao localizar suas críticas em cenários imaginários distantes, as distopias 

oferecem novas perspectivas sobre problemas e práticas sociais que poderiam passar 

despercebidas ou serem consideradas inevitáveis (1994, p. 3-4). 

Esse gênero cresceu e se popularizou significativamente desde o inicio do século 

passado. Tom Moylan argumenta que a narrativa distópica é um produto dos horrores 

do século XX: cem anos de exploração, repressão, violência estatal, guerra, genocídio, 

doenças, fome, ecocídio, dívida, e a degradação da humanidade através da compra e 

venda da vida cotidiana proveram um solo fértil para perspectivas pessimistas e 

receosas (MOYLAN, 2000, p.xi). Tal ponto de vista se acirra devido à percepção 

coletiva que o progresso prometido pelos avanços tecnológicos, científicos e industriais 

falharam em trazer melhorias substanciais à maior parte da população. Ademais, a 

sensação de insegurança tanto física quanto social em tempos de neoliberalismo e 

violência urbana cresce, gerando uma sensação perpétua de instabilidade.  

Em principio, as distopias anteriores aos anos 60, como 1984 de George Orwell, 

Admirável mundo novo de Aldous Huxley e We de Yevgeny Zamyatin, preocupavam-se 

com Estados Totalitários e com a perda da individualidade, deterioração da nossa 

capacidade afetiva e liberdade. Porém, desde então, houve uma ampliação temática que 

inclui críticas às corporações, ao consumismo, a degradação do meio ambiente e à 

alienação provocada pela tecnologia. Em Dystopya: a natural history, Gregory Claeys 

acrescenta que o papel central que a questão de gênero desempenhou nas distopias dos 

anos 1980 em diante, tanto nas formas de lutas por direitos, no questionamento sobre as 

identidades masculina e feminina e afirmação da opressão histórica foram novidades 
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temáticas (2017, p. 490), como nas ficções de Octavia Butler e Marge Piercy. A obra de 

Atwood traz inúmeras dessas problemáticas, tratando de uma sociedade sob um regime 

autoritário que se instala após guerras e devastação ambiental e leva o patriarcalismo 

cristão ao extremo, extirpando o agenciamento das mulheres nas arenas pública e 

privada.   

No romance de Atwood, os Estados Unidos entraram em colapso devido às 

consequências da devastação ambiental. Após conflitos internos surge em seu lugar a 

República de Gilead, um regime teocrático fundamentalista cristão, baseado nos valores 

do puritanismo do século XVII. As taxas de fertilidade caíram drasticamente, sendo 

assim, as mulheres ainda férteis e não casadas, assumem o posto de aias nas casas dos 

Comandantes, os homens da elite do governo. Para que possam gerar uma prole, as aias 

e os Comandantes devem ter relações sexuais num ritual mensal. Para que possam gerar 

uma prole, as aias e os Comandantes devem ter relações sexuais num ritual mensal, na 

presença das Esposas. Tal ritual é inspirado por uma passagem bíblica que se encontra 

no livro da Gênesis, cujos versículos servem de epigrafe do romance. A história é 

narrada pela aia Offred, uma mulher que foi separada de seu marido e de sua filha, dos 

quais não têm notícias, para servir na casa dos Waterford. 

Segundo Claeys, a desumanização é a essência da vida das aias (2017, p. 476), 

pois seu potencial de gerar uma vida é o que as define e as aprisiona, ao mesmo tempo, 

“as aias são tidas como produtos descartáveis e como a sua sobrevivência está, 

majoritariamente, atrelada às suas funções reprodutivas” (PONE, 2014, p. 228). Para 

Atwood, seu enredo é uma extrapolação do que já ocorre na realidade e vem 

acontecendo ao longo da história. Em um texto para o New York Times, Atwood 

escreveu que: “o controle das mulheres e bebês tem sido uma característica de todos os 

regimes repressivos do planeta” (ATWOOD, 2017) isso porque quem garante o controle 

dos descendentes, garante a continuidade ou não de um grupo e nesse ínterim a 

segurança das mulheres é vulnerável e seus corpos, controláveis. Ao olhar a tatuagem 

que foi feita em seu corpo, com quatro números e um olho, Offred pondera: “sou 

importante demais, escassa demais (...) sou uma riqueza nacional” (ATWOOD, 2017, p. 

80). Entretanto, não são somente as aias que perdem seus direitos básicos, isso ocorre 

com todas as mulheres sob o regime, em diferentes medidas, dependendo da classe as 

quais pertencem, e ironicamente dos homens também, ainda que não da mesma forma.  
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Embora a narrativa imagine um futuro obscuro, a autora se inspirou em eventos 

reais passados para tecer as características dessa sociedade. Atwood afirmou que: “Eu 

não colocaria no livro eventos que não houvessem já acontecido no que James Joyce 

chama de o ‘pesadelo’ da história, nem uma tecnologia que não estivesse já disponível” 

(ATWOOD, 2017). A obra se encaixa naquilo que Maria Varsam chama de distopia 

concreta, isso é, se ela extrapola a partir de eventos reais, através dos quais elas 

transmitem sua crítica e alerta (2003, p. 208). O papel da aia é inspirado em uma 

passagem do Velho Testamento, em que Raquel por não poder ter filhos de Jacó, pede 

para tê-los através sua criada, Bilha. Da mesma maneira como todas as restrições aos 

direitos das mulheres em Gilead, proibidas de ler, escrever, trabalhar e ter propriedade. 

A inspiração sobre o funcionamento das sociedades sob regimes totalitários também 

podem ser encontrados em momentos históricos em diversos locais. Para Varsam é a 

experiência de um presente distópico que provoca reflexão acerca dos processos 

históricos e a relação entre passado, presente e futuro (2003, p. 209).  

Acontecimentos posteriores à publicação do romance também afetaram como ele 

é lido e afetam a produção e recepção da adaptação. Em 2017 aconteceu a posse de 

Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, coincidindo com a estreia da série 

adaptada. A eleição trouxe à tona ansiedades e inquietações no seio da sociedade 

americana, demonstrando suas profundas tensões ideológicas. O 45º presidente da maior 

potência do mundo, além de não ter experiência em cargo político, é conhecido por suas 

posturas conservadoras e misóginas, inclusive tendo sido acusado de assédio por 

diversas mulheres. O partido Republicano, ao qual ele é filiado é o que propôs, em 

diversos estados, leis que restringem os direitos reprodutivos
2
. Após sua posse, houve a 

organização de um dos maiores protestos pacíficos da história dos EUA, a Marcha das 

Mulheres, que aconteceu simultaneamente não só em solo americano, mas em diversas 

cidades no mundo, para exigir direitos iguais, combate à violência contra mulher, 

rejeitando machismo, racismo e homofobia. Esse movimento ainda continua se 

fortalecendo e desenvolvendo ações de oposição ao governo Trump.  

                                                             
2 Segundo o blog do Planned Parenthood, tanto a administração Trump quanto governos estaduais vêm 
propondo leis e ordens executivas que dificultam  o acesso ao aborto legal, aos métodos contraceptivos 
e aos serviços de saúde associados à maternidade. Disponível em: 
https://www.plannedparenthoodaction.org/blog/3-ways-politicians-are-attacking-womens-health-this-
fall 
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Outro fato sintomático do impacto dessa posse foi que após a eleição do 

magnata, as vendas de romances distópicos dispararam, segundo dados da BBC, 

especialmente de Não vai acontecer aqui, do Sinclair Lewis e 1984
34

. Esse panorama 

político e cultural, em que muito temiam que a própria realidade estaria se tornando 

distópica, nos mostra o contexto de rivalidades políticas em que a série O conto da aia 

foi produzida e recepcionada. 

A adaptação veio justamente em um momento propício as discussões a respeito 

dos direitos reprodutivos das mulheres e como advertência ao perigo do 

recrudescimento do conservadorismo e da misoginia ainda forte na cultura ocidental. 

Tendo essas considerações teóricas em mente, pretendemos discutir como o romance O 

conto da aia e a série The handmaid’s tale, criada por Bruce Miller e estrelada por 

Elizabeth Moss (Offred), e com consultoria da própria Margaret Atwood, refletem as 

questões dos respectivos momentos históricos que elas problematizam e refletem.  

Atualmente, é comum vermos romances (clássicos e contemporâneos) e HQs 

adaptados para o cinema, teatro, musicais, televisão e até vídeo games. Seu potencial 

para o sucesso comercial é inegável, embora nem sempre certo, o público responde bem 

à esse tipo de produção. Linda Hutcheon afirma que parte do prazer de uma adaptação 

vem simplesmente da adaptação com variação, do conforto do ritual com o gosto pela 

surpresa (2006, p. 4).  

Segundo Robert Stam, podemos ver as adaptações cinematográficas como 

mutações que ajudam o romance a “sobreviver“, ou seja, as adaptações se adaptam à 

novos ambientes e gostos, assim como a um novo meio, com exigências distintas dessa 

indústria, pressões comerciais, tabus de censura e normas estéticas (STAM, 2005, p. 3, 

ênfase do autor). Para Hutcheon, os responsáveis pelas adaptações usam as mesmas 

ferramentas que os contadores de história sempre usaram, elas “atualizam ou 

concretizam ideias; fazem soluções simplificadoras; amplificam e extrapolam/ eles 

fazem analogias; eles criticam e mostram respeito” (2006, p. 3). De forma similar, Stam 

diz que as adaptações são reinterpretações da obra-fonte através de novos parâmetros e 

discursos (2005, p. 45). Ou seja, uma adaptação não é apenas editar o livro como roteiro 

                                                             
3 O romance de Lewis é mais antigo do que o de Orwell, embora não tenha ganhado a msma 
notoriedade.  
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e copiar aquilo que se leu, mas sim construir uma leitura através de outro meio, com 

ferramentas e condições próprias.  

Há um discurso preconceituoso acerca das adaptações, apesar das inúmeras 

vantagens que estas podem oferecer, sustenta-se uma retórica da perda, ignorando o que 

pode ser ganho com as adaptações (STAM, 2005, p. 3). Hutcheon é dessa mesma 

opinião, e ela aponta que esse discurso parte do pressuposto de que a adaptação 

simplesmente reproduz o original (2006, p. 7), o que a autora considera equivocado. No 

caso do romance de Atwood, a adaptação para série ao invés de um filme apresenta uma 

vantagem: por seu caráter episódico, e sua duração poder se estender por muitas horas e 

temporadas, há menos risco da condensação, simplificação ou omissão da qual os filmes 

costumam ser acusados. Por outro lado, tanto a televisão quanto os seriados produzidos 

por serviços de streaming estão sujeitos ao escrutínio constante do público entre uma 

temporada e outra, às questões contratuais com atores e roteiristas e ao próprio 

esgotamento da narrativa, sendo o livro um produto já acabado e a série, uma obra que 

pode se estender. A segunda temporada começou a ser exibida em abril de 2018 e 

desbravou novos territórios, respondendo as perguntas que o livro não esclareceu, 

introduzindo novos personagens, nos apresentando as Colônias e a vida dos que 

conseguiram escapar de Gilead. Talvez o fator mais relevante seja o fato de Offred estar 

de fato grávida de Nick. Isso foi fundamental ao longo da temporada, que teve a 

maternidade como seu pilar.    

Para Stam, em se tratando de adaptação é importante ir além do julgamento 

moralista do ideal da fidelidade, mesmo que ele reflita um sentimento de frustração do 

leitor, pois esse discurso está enraizado em argumentos essencialistas em relação tanto a 

literatura quanto ao cinema (2005, p. 14-15) e ele acrescenta que para Orson Wells, se 

não há nada de novo para ser dito sobre um romance, não haveria motivo para adaptá-lo 

(2005, p.16).  Ainda há o que dizer sobre O conto da aia a luz das mudanças do século 

XXI, levanto em conta uma nova onda conservadora nos Estados Unidos e novos 

movimentos progressistas que tentam frea-la. O conservadorismo dá uma reação 

específica a um movimento específico de emancipação (ROBIN, 2011, p. 35), sendo 

assim um novo destaque das pautas feministas desde 2011, quando a Marcha das Vadias 

reacendeu debates sobre o papel da mulher ainda subalterno na sociedade atual, tocando 
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em assuntos como abuso e liberdade, provocando fortes reações dos que desejam 

manter o status quo.   

Existe também uma ideia de que a proliferação das adaptações cinematográficas 

seria um sintoma de falta de originalidade ou busca por lucro fácil. Mas para Stam, uma 

mesma obra pode ter várias adaptações ou podem servir de inspiração mais 

indiretamente para um filme. Qualquer romance pode gerar inúmeras adaptações e 

leituras, cada uma será pessoal, parcial e conjuntural (STAM, 2005, p. 25) e como já 

citado, o romance de Atwood já foi adaptado para o cinema e ópera, o que não exaure 

seu potencial, pois o cada meio e escolha reflete intenções, recursos e interpretações 

distintas. Adaptações cinematográficas estão atreladas em uma espiral continua de 

referências intertextuais e transformação, em um processo de reciclagem e transmutação 

(STAM, 2005, p. 31) a obra-fonte vai ganhando novas camadas e se mesclando com 

outras referências, tornando o produto final da adaptação algo único. Cabe a quem 

adapta fazer subtrações ou contrações (HUTCHEON, 2006, p. 19) e são essas escolhas 

particulares que darão autenticidade ao trabalho e atualizarão temas em diferentes 

abordagens.  

Stam propôs ferramentas metodológicas na análise formal das adaptações e tece 

considerações sobre suas características, processo de feitura e recepção, mas ele 

também acredita que uma abordagem meramente formal é insuficiente para 

compreendê-las e que algumas das questões sobre o tema dizem respeito a 

contextualização (2005, p. 41). Ele diz que devemos considerar a questão temporal: uma 

adaptação pode ser lançada pouco tempo após a publicação do romance ou séculos 

depois (2005, p. 41) e esse lapso tem impacto em como a obra-fonte é lida e nas 

escolhas que o cineasta fará. No caso de The handmaid’s tale a própria Margaret 

Atwood estava envolvida no processo de produção e segundo o criador da série relatou 

numa entrevista “foi o encorajamento dela para que eu pensasse livremente” (THE..., 

2017). Outra é a questão de censura, em nome da aceitação do público o romance é 

“limpo” de “ambiguidade moral, interrupções na narrativa e meditações reflexivas” 

(STAM, 2005, p. 43). Nesse quesito, a produção de um seriado não exibido na televisão 

aberta provavelmente tem mais liberdade, pois carece de satisfazer anunciantes, isenta a 

produção de certas preocupações com nudez ou linguagem imprópria, nem tem 

restrições etárias dependendo do horário que vai ao ar. 
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As adaptações também estão inscritas em contextos nacionais, então os locais 

onde os romances se passam nem sempre são os mesmos onde a adaptação se passa 

(2005, p. 44). Porém, não a questão nacional não é puramente geográfica ou 

cenográfica, mas também cultural: como um romance inscrito em um determinado 

contexto cultural é lido ou interpretado quando sua adaptação é produzida em um outro 

contexto? Em uma entrevista Atwood comentou que a Offred da Hulu é mais ativa que 

a dela, não só por ser uma série televisiva, mas por ser uma série americana 

(VINEYARD, 2017, ênfase da autora), o que implica no caráter não-conformista e 

individualista da cultura estadunidense. Um exemplo dessa diferença pode ser vista no 

último episódio da primeira temporada, em que Offred contraria publicamente a ordem 

dada por Tia Lydia (Ann Dowd) de apedrejar outra aia, Janine (Madeline Brewer), um 

acontecimento que não transcorre no romance e que não se assemelha a personalidade 

mais apreensiva que a personagem da obra literária possui. Porém que é condizente com 

o tom do programa, um ato de desobediência civil que carregou dramaticidade e gerou 

conflitos que poderão ter continuidade na próxima temporada.    

Devemos considerar alguns aspectos específicos da cultura estadunidense que 

não só podem ser vistas nesse seriado, mas que levaram Atwood, uma canadense, a 

escrever uma distopia localizada na Nova Inglaterra. No século XX, o sucesso e crise da 

narrativa cultural Americana, que seria orientada para o futuro, empurrou sua dimensão 

utópica para desvelar um lado distópico, embora continue orientada para o futuro 

(CORTIEL; OHEME, 2015, p. 2). Nesse futuro, os EUA não desfrutam da mesma 

hegemonia de hoje. Na série, no sexto episódio da primeira temporada, “A woman’s 

place” (O lugar de uma mulher) há uma visita de uma delegação mexicana, liderada por 

uma mulher, em que negociações se darão a respeito de comércio. O México parece 

desfrutar de uma posição igualitária com Gilead nas relações internacionais e o 

Comandante (Joseph Fiennes) parece tenso ao dizer “Se não avançarmos no comércio 

em seis meses nossa moeda despencará” (THE..., 2017, cap. 6). Posteriormente, uma aia 

conta para Offred que o que eles querem de fato comercializar são elas próprias: 

“Gilead só tem uma coisa pra vender que alguém iria querer. Eles querem nos vender. 

Eles querem comercializar as aias” (THE..., 2017, cap. 6). É depois dessa revelação que 

vemos Offred relatar seu sofrimento aos representantes estrangeiros e pedir auxílio, 
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porém, ela nunca poderia ter se defendido ou pedido ajuda a um emissário estrangeiro 

no romance (VINEYARD, 2017). 

Entretanto, não obstante a maioria dos textos distópicos “ofereçam descrições 

detalhadas e pessimistas das piores alternativas de sociedade, algumas se afiliam a uma 

tendência utópica ao manter um horizonte de esperança” (MOYLAN, 2000, p. 147). 

Esse horizonte de esperança está presente no epilogo do romance, em que vemos um 

simpósio acadêmico sobre a não mais existente República de Gilead. Tal horizonte é 

mais patente na sua adaptação, embora o epilogo não ocorra no último episódio, até 

porque no momento de sua produção, não se sabia se o programa teria outra temporada. 

A esperança está nos acréscimos feitos ao enredo. O grupo de resistência Mayday existe 

e Offred se depara com seus membros em mais de uma ocasião. Temos acesso a lugares 

“fora” de Gilead.  Ao longo da temporada, sabemos que Moira (Samira Wiley) escapa 

para o Canadá, sabemos que o marido de Offred está vivo e também refugiado. Eles têm 

um papel de maior destaque na série, abrindo possibilidades para conhecermos outros 

aspectos da República de Gilead e da Resistência. E parece contundente que isso ocorra 

pois um seriado que pretende durar precisa criar novas tramas para que as temporadas 

sejam renovadas. Além disso, talvez o público tenha expectativas diferentes das dos 

leitores. Esse último já recebe um produto acabado, em que a história começa e termina 

no espaço finito das páginas e cuja continuidade é independente de sua reação à ele. Já 

os expectadores talvez necessitem de alguma esperança para se manter engajados e 

continuar assistindo. 

É também importante notar que não pode haver realmente equivalência entre o 

romance-fonte e sua adaptação cinematográfica, já que no primeiro tudo é um ato de 

linguagem ele não conta, mas não interpreta nem representa literalmente (STAM, p. 19). 

O mundo interior do personagem precisa ser transmitido pelo ator ou atriz, e recursos 

como trilha sonora, iluminação, edição, close ups, figurino e maquiagem podem 

transmitir o que estava explicito nas palavras do livro. Há diálogos, sons, cenários e 

fotografia. Na série The handmaid’s tale a câmera extremamente próxima da 

protagonista nos transmite a intimidade que temos na narrativa em primeira pessoa do 

romance. Porém, a estrutura episódica nos permitiu ver Gilead pela perspectiva de 

outros personagens, lhes conferindo vida e voz próprias, sem o filtro da percepção da 

narradora/personagem.  
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Devemos ressaltar que a distopia é um gênero tanto literário quanto 

cinematográfico, porém os dois meios sendo diferentes, há implicações distintas na 

representação de um futuro distópico. Os ambientes fechados e escuros, os silêncios, o 

posicionamento de câmeras, as roupas taciturnas transportam o expectador para aquele 

ambiente, trazendo uma sensação de desconforto e apreensão, da maneira que o 

romance faz através da linguagem.   

Uma diferença que chama a atenção entre livro e série é a questão dos nomes 

dos personagens. Atwood explicou que o nome de Offred não é revelado pois, através 

da história, muitas pessoas tiveram seus nomes modificados ou simplesmente 

desapareceram (ATWOOD, 2017). Na série, no entanto sabemos o nome real de Offred: 

é June. Essa escolha não foi casual, já que esse nome aparece na narrativa quando as 

mulheres sussurram seus nomes no Centro Vermelho e June é o único nome que não é 

citado novamente, o que levou os leitores a fazerem essa dedução. A necessidade de 

diálogos presentes numa adaptação também tornaria difícil que o nome fosse mantido 

oculto.   

Como pudemos ver, as adaptações possuem uma série de especificidades que 

podem enriquecer as discussões que permeiam a obra-fonte. Os recursos que o meio 

audiovisual possui e também suas limitações a tornam ricas. Mas não é somente a 

questão estética ou formal que é relevante, devemos também atentar para as 

circunstâncias em que romance e adaptação retratam e refletem.  

Em um texto de 2003, Irving Kristol, considerado um dos intelectuais arquitetos 

do neoconsevadorismo, afirma que o conservadorismo do último século é 

autenticamente americano, que seria esperançoso, olha para frente, não é nostálgico e 

que seu tom em geral é animador, não deprimente (KRISTOL, 2011, p. 191). Devemos 

ressaltar que para ele a Constituição Americana tem muitos país, mas somente uma mãe 

espiritual: a religião Protestante – ou um impulso Protestante, o senso comunitário viria 

do Calvinismo, a ideia do governo representativo viria do Puritanismo e 

Presbiterianismo, e principalmente a ideia que todos os homens têm igual acesso à 

Deus, liberdade de consciência e que a liberdade é condizente com uma vida moral 

(KRISTOL, 2011, p. 92).  

Já para o cientista político Corey Robin, o conservadorismo é uma mediação e 

tradução teórica da experiência de ter poder, vê-lo ameaçado e tentar tê-lo de volta 
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(2011, p. 4). Tanto poder político e econômico real, quanto o poder simbólico. Sendo 

que o patriarcado constitui o domínio do sexo masculino sobre o feminino e o 

feminismo é uma ameaça a esse poder, Carla Rodrigues especula que “os feminismos 

são a constituição histórica a esse controle estatal sobre os corpos” (2018, p. 5). O que é 

negado às mulheres é o poder sobre suas vidas e sobre seus próprios corpos. No 

romance de Atwood, a memória de passado antes de Gilead vai sendo apagada 

gradualmente e as pessoas são ensinadas a não querer aquilo que não podem ter 

(CLAYES, 2017, p. 476). Solapar o desejo de libertação das mulheres é o trunfo 

contrarrevolucionário, uma ameaça que assombra as conquistas e lutas das mulheres. 

Segundo Robin, o antifeminismo teria sido tardio no pensamento Conservador, teria 

tomado forma somente quando as frases abstratas do legalismo deram lugar às relações 

entre os sexos, tomaram um significado mais íntimo e concreto (2011, p.104 -105). E o 

que seria mais intimo e concreto que ter (ou não) filhos?  

A conjuntura em que O conto da aia foi publicado nos revela muito sobre os 

temas que trata. Tom Moylan ressalta que Atwood escreve da perspectiva de 1980, 

tendo visto as falsas utopias de grandes estados e grandes ideias cederem seu poder aos 

movimentos populares que lutavam pela liberação racial, pelo fim de uma Guerra, pela 

tomada de controle do seu próprio corpo e de si mesmo. Segundo ele, nas mãos dela, a 

distopia clássica tem uma qualidade diferente que dos seus predecessores, que se 

focavam nas transgressões dos estados modernos nas décadas antes de 1960, 

empurrando a forma clássica ao seu limite, em um esforço para encontrar um nível 

correto de figuração cognitiva para o momento ruim nos anos 1980 (MOYLAN, 2000, 

p. 164).  

Naquela década, o presidente dos EUA, Ronald Reagan, prometeu estabelecer 

no seu mandato uma sociedade harmônica e empresarial, não diferindo das promessas 

feitas mais tarde por George W. Bush. Não obstante, nem a humanidade, nem o meio-

ambiente desfrutaram dessa visão utópica, ao contrário, viu-se o triunfo da anti-utopia 

com as perdas dos direitos sociais, aumento do desemprego e violência em meio às 

políticas neoconservadoras e neoliberais supostamente reformistas, assim como o meio-

ambiente foi explorado massivamente (MOYLAN, 2000, p. 183-184). As promessas de 

Trump para “tornar a América grande novamente” prometendo cortar impostos, 

3100



 

 
 

combater o desemprego, acabar com a imigração ilegal e investir nos militares e na 

segurança nacional ecoam as de Reagan e Bush.     

Conservadorismo é a voz contra a agência das classes subordinadas, pois a 

submissão seria seu dever (ROBIN, 2011, p. 7). E nos anos 80, Susan Faludi identificou 

os discursos conservadores que alegavam que as feministas já tinham conseguido tudo e 

que não estariam satisfeitas, sendo necessário retroceder (RODRIGUES, 2018, p. 5). 

Não é tão diferente dos ataques sofridos pelos movimentos feministas atuais. No 

primeiro episódio, vemos Janine relata um estupro coletivo que havia sofrido e tia Lydia 

pergunta “E de quem foi a culpa?” ao qual as outras aias respondem “Foi culpa dela!” e 

em seguida “Por que Deus permitiria que algo tão terrível acontecesse?” e elas, em coro, 

dizem “Para lhe ensinar uma lição” (THE..., 2017, cap. 1). Em Gilead essa forma de 

estupro seria punida com a morte, “As mulheres não eram protegidas naquela época” 

(ATWOOD, 2017, p. 35) e o preço foi a liberdade e autonomia. Culpar a vítima por um 

abuso, criticando seu comportamento ou vestimenta, ou seja, por desfrutar de sua 

liberdade, ainda mostra o conservadorismo em relação a sexualidade feminina.  

Não obstante, ao ser questionada sobre se O conto da aia é feminista, Atwood 

responde da seguinte maneira:  

Se você quer dizer um tratado ideológico no qual todas as mulheres 

são anjos e/ou vitimizadas, incapazes de escolha moral, não. Se você 

quer dizer que é um romance em que todas as mulheres são seres 

humanos — com a variedade de caráter e comportamento que isso 

implica — e são também interessantes e importantes, e o que acontece 

com ela é crucial para a tema, estrutura e enredo do livro, então sim 

(ATWOOD, 2017) 

 

Mesmo que a autora seja específica em relação ao que esse rótulo significaria, as 

questões que romance e série levantam são as mesmas dos movimentos feministas tanto 

dos nãos 80 como os de hoje.  E podemos ver essas questões ampliadas em algumas das 

tramas acrescentadas ao enredo, como é com Ofglen. 

Na adaptação, Ofglen (Alexis Bledel) ganhou mais destaque do que no romance, 

no qual ela comete suicídio para evitar ser capturada pelos Olhos, o serviço secreto de 

Gilead. Ofglen, cujo nome verdadeiro na série é Emily, tem na adaptação sua vida 

prévia ao regime revelada. Ela era professora universitária de Biologia celular, teve um 

filho, é homossexual e casada com uma estrangeira. Vemos sua prisão e a clitoristomia 

que ela sofre como punição por ter uma relação com uma Martha, classe das mulheres 
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que trabalham como empregadas nas residências da elite. Na cena de seu julgamento, o 

promotor acusa-a de: “traição de gênero, em violação das Escrituras, Romanos, capitulo 

I, versículo 26” 
5
 (THE..., 2017, cap. 3). Nessa cena podemos ver de forma escancarada 

o que é trocar leis constitucionais com base no Direito laico por argumentações com 

base na Bíblia. Como ela ainda é fértil, ela é libertada e passa a ser aia de outro 

Comandante. Mais tarde, a personagem pega um carro do serviço secreto e atropela 

diversos guardas, afinal, “Ofglen tem muito poucas opções uma vez que a resistência 

não pode mais se utilizar dela, e ela escolhe por um último ato desesperado de 

resistência, derrubar alguns guardas com um veículo roubado.” (VINEYARD, 2017). 

Após esse ato ela é mandada para uma das Colônias, onde seus conhecimentos sobre 

química e biologia ajudam-na a auxiliar outras mulheres naquele ambiente insalubre. A 

série acresce ao romance trazendo questões relevantes na atualidade como a 

homossexualidade. Mesmo sendo tecnicamente infiel ao original, ela não o faz em vão, 

enriquecendo-o. O casamento gay foi declarado legal nos Estados Unidos em 2015 após 

uma decisão da Suprema Corte, mas em 2018 a Corte também considerou constitucional 

quando um padeiro recusou-se a vender um bolo para o casamento de casal gay com 

base em sua fé religiosa. 
6
  

Para Hutcheon a adaptação é um processo dialógico continuo, usando a 

terminologia de Bahktin (2006, p. 21). Essa troca entre fonte, adaptação e público que 

possibilita o enriquecimento, a (re)interpretação e (res)sginificação da obra ficcional.  O 

cinema é capaz de mostrar as dinâmicas sociais e pessoais entre os interlocutores 

(STAM, 2005, p. 18) e multiplicar tempos e espaços (STAM, 2005, p. 20) usando os 

recursos ao seu dispor para trazer novas perspectivas à obra-fonte. As discussões acerca 

das adaptações não devem se reduzir a questão de fidelidade, originalidade ou questões 

comerciais, mas no como, no por quê e o que a adaptação traz de novo.  

Nos últimos anos, uma onda conservadora, tanto na política quanto na cultura 

tem entrado em choque com movimentos progressistas que advogam pelos direitos das 

mulheres, da comunidade LGBTQ e contra as relações promiscuas entre religião e 
                                                             
5
 Leia-se: “Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas 

relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também 

abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. 

Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo 

merecido pela sua perversão”.  
6 https://www.theguardian.com/law/2018/jun/04/gay-cake-ruling-supreme-court-same-sex-wedding-
colorado-baker-decision-latest 
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legisladores. E adaptar uma obra como a de Atwood possibilita discutir essas questões 

através das lentes da distopia e considerando conflitos contemporâneos. Atwood 

publicou O conto da aia em 1985 para expor as consequências prejudiciais da misoginia 

patriarcal em um Estado imaginário, que ela alega não ser totalmente fictício (STEIN, 

1996, p. 62). Esse futuro não é só a deterioração do mundo externo, mas também das 

relações humanas. Para Pone a obra problematiza “a perda de referenciais de humanidade 

com o passar dos tempos. Existe um declínio da empatia, de se por no lugar do outro, e esse 

tipo de conduta serve aos interesses de uma classe dominante” (2014, p. 230). 

A tarefa da literatura distópica, e acrescentaríamos, desse gênero teatral, 

cinematográfico e televisivo, seria, segundo Claeys:   

 
De nos alertar e nos educar a respeito das distopias da vida real. Ela não 

precisa de um final feliz para tal: o pessimismo tem seu lugar. Porém pode 

visualizar soluções racionais e coletivas onde a irracionalidade e o pânico 

avultam. O entretenimento tem um papel nesse processo. Mas a tarefa é séria. 

Torna-se cada dia mais importante (CLAEYS, 2017, p. 501, tradução nossa) 

 

Concordamos com Moylan que afirma que a verdade da distopia está em sua 

capacidade de ver as raízes dos males políticos e ecológicos como sistêmicos, rejeitando 

a ideia de um fator único, causador daquela sociedade e é justamente pela sua força 

totalizante que pode permitir que os leitores consigam enxergar por dentro e além das 

duras condições em que se encontram (2000, p. xii). Na narrativa de Offred não há “um 

desejo nostálgico por um futuro melhor com parâmetros similares aos do passado, mas 

uma crítica ao passado e seu legado que permanece no presente” (BACOLLINI apud 

VARSAM, 2006, p. 209, tradução nossa).  

O racismo, misoginia, militarismo, nacionalismo exacerbado e intolerância que 

vemos no romance ainda podem ser subentendidos nos discursos e práticas políticas 

atuais. Porém, as questões de gênero debatidas no romance e no seriado não podem ser 

vistas como isoladas ou concernentes a um só grupo: “a cada revindicação dos 

feminismos, em geral empurrada para escanteio, como uma demanda específica, 

equivale uma pauta global, o que me permite defender que a luta da opressão das 

mulheres é a própria luta contra opressão“ (RODRIGUES, 2018, p. 5). Mas se na leitura 

da ficção há uma suspensão temporária da descrença para mergulharmos no mundo do 

“e se...?”, mas talvez ao ler e ver o mundo podemos também suspender 
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temporariamente (ou talvez permanentemente) a apatia, a indiferença, a ignorância e a 

conivência para que a distopia não aconteça nunca em lugar nenhum.  
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O MAST E SUA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NO FINAL DA DÉCADA DE 

1980: ANTIGOS E NOVOS SUPORTES NA CONSTRUÇÃO DE UMA 

NARRATIVA 
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Resumo: O texto tem como objetivo apresentar o início do processo de criação do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins (MAST) através da comparação entre o primeiro Plano Diretor 

elaborado para a instituição e dois vídeos institucionais: 1° Colônia de Férias com Artes nas 

Estrelas (1986) e O Museu Vai à Praia (1988). Busca-se analisar a construção da narrativa 

daqueles primeiros anos em torno da ampla divulgação das ciências por meio de atividades 

lúdicas e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para novas ações de pesquisa em acervos do 

museu pouco usuais.  

Palavras-chave: Museu de Astronomia e Ciências Afins; acervos audiovisuais; arquivos, 

memória 

 

 

A criação do Museu de Astronomia e Ciências Afins 

 

O surgimento do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), no começo de 

1985, têm relação com diversos aspectos do contexto político, social, econômico e 

científico da década de 1980 no país. Para as ciências no país, foi um período marcado 

por diversas iniciativas gestadas no Ministério da Educação e no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Em 1985, criou-se o Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT), mobilizando diversos setores científicos. O campus do 

Observatório Nacional (ON) era coordenado pelo CNPq, o que facilitava as negociações 

para que o museu fosse construído naquele local. O prédio histórico do ON foi tombado 

em fins de 1984 e funcionaria como sede do MAST já em março do ano seguinte. 

A ideia de um museu de ciências na cidade do Rio de Janeiro foi debatida antes de 

1985. Liderado por Ronaldo Rogério de Freitas Mourão - que se tornaria o primeiro 

diretor do MAST - o Grupo Memória da Astronomia começou a discutir o perfil deste 

modelo de instituição ainda em 1982. Uma das principais questões abordadas dizia 

                                                             
1 Doutora em História pela UFF, bolsista do Programa de Capacitação Institucional do MAST e 

pesquisadora-colaboradora do projeto Vozes da Ciência no Brasil. E-mail: alinesilva@mast.br / 

alinemcs@gmail.com. 
2 Graduado em História pela UERJ, bolsista do Programa de Capacitação Institucional do MAST e 

pesquisador-colaborador do projeto Vozes da Ciência no Brasil. E-mail: alexanderreis@mast.br / 

alexanderlimareis@hotmail.com. 
3 Doutora em História pela USP, pesquisadora titular de História da Ciência do Museu de Astronomia e 

Ciências Afins e coordenadora do projeto Vozes da Ciência no Brasil. E-mail: marta@mast.br. 
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respeito à importância de se melhor conhecer a história da ciência do país e à 

preservação do patrimônio histórico da tecnologia e da produção científica brasileira. Já 

naquele período buscava-se criar uma instituição que fosse dinâmica, interdisciplinar e 

fomentadora de atividades educacionais vinculadas à ciência. 

Em agosto de 1982, uma carta assinada por diversos cientistas e encabeçada por 

Carlos Chagas Filho foi enviada ao então presidente do CNPq, Lynaldo Cavalcante de 

Albuquerque (DOMINGUES, 2012). A missiva pedia a criação de uma política de 

salvaguarda da ciência brasileira, com o objetivo de institucionalizar um campo de 

história da ciência no Brasil e o desenvolvimento de uma noção de preservação dessa 

memória. Essa ideia vinculava-se com uma noção de modernização e desenvolvimento 

em curso no país pelas instâncias de poder: “Os signatários desta, reunidos no 

Observatório Nacional para debater as questões relativas à preservação da Cultura 

Científica Nacional, considerando a necessidade de que sejam tomadas efetivas medidas 

protetoras de nossa memória histórica no campo das ciências [...]” (CARTA apud 

DOMINGUES, 2012, p. 641). 

Havia uma ideia de engajamento político e social em relação à produção científica 

no país, que era vista como um meio de superar o velho colonialismo que estava 

vinculado ao Brasil. Como dito anteriormente, a carta destinada ao CNPq propunha uma 

união de forças entre diversos cientistas e instituições com o suporte do Conselho, para 

que se adotasse uma política de recuperação e preservação de acervos científicos, de 

criação de cursos e estímulo à história da ciência, de formação de arquivos, de centros 

de documentação histórica, além de suporte para que o Grupo de Memória da 

Astronomia criasse um museu de ciência. Era a defesa de uma política de trabalho, 

apoio e incentivo à memória da ciência e sua história. Dessa forma, segundo os 

apoiadores da causa, o Brasil conseguiria se libertar do colonialismo, do atraso e dos 

vínculos que impediam o crescimento e a incorporação da ciência à cultura nacional. 

Alguns meses depois de sua criação, o Grupo Memória da Astronomia 

transformou-se no Projeto de Memória da Astronomia no Brasil e Ciências Afins, 

através de decisão do então presidente do CNPq e, em agosto de 1983, o projeto da 

criação do Museu de Astronomia e Ciências Afins foi levado à sua presidência. O seu 

desenvolvimento foi consolidado e ratificado em fins de 1984 com a criação do Núcleo 
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de Pesquisa da História das Ciências pelo Conselho, que contribuiu para o Plano 

Diretor inaugural do MAST. 

O primeiro Plano Diretor do MAST foi escrito pela historiadora Fernanda de 

Camargo Almeida Moro em 19854. Camargo Moro, também museóloga e arqueóloga, 

foi especialista em arqueologia ambiental, professora da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da antiga Faculdade de Museologia do Museu 

Histórico Nacional. Ademais, foi consultora da Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe (CEPAL) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO). Ao que se refere a sua atuação em museus, ela presidiu a 

Fundação de Museus do Estado do Rio de Janeiro, foi diretora-superintendente de 

museus no mesmo estado e foi responsável por outros planos diretores, como do 

Ecomuseu da Usina de Itaipu em Foz do Iguaçu.  

Segundo o Plano Diretor5 (1985), a “[...] ideia de um Museu de Astronomia no 

Observatório vinha ao encontro com os anseios da comunidade científica e cultural do 

País, e vinha sendo desenvolvido com muito zelo no antigo Conselho Municipal de 

Proteção do Patrimônio da Cidade do Rio de Janeiro [...]” (PLANO DIRETOR, 1985, 

pp. 5-6). No documento destaca-se que a criação de um museu com esse perfil ia além 

da esfera científica, relacionando-se também aos interesses governamentais do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Diversos pontos essenciais deste Plano Diretor podem ser observados tanto na 

carta mencionada anteriormente quanto nos vídeos analisados neste texto. A divulgação 

e popularização da ciência era, e ainda é, um dos principais objetivos da instituição, 

tendo como propósito “[...] despertar vocações para a atividade de pesquisa, estimular o 

pensamento crítico e favorecer a compreensão do papel destacado da ciência e da 

tecnologia na vida social” (PLANO DIRETOR, 1985, p. 7). Essa política da instituição 

pode ser vista em ações práticas do museu, como nas atividades dos vídeos produzidos 

pela instituição no final dos anos 1980.  A ideia de popularização aparece tanto no Plano 

Diretor, quanto em textos posteriores ligados à pessoas atuantes dentro e fora da 

                                                             
4 Uma versão impressa encontra-se no acervo da Biblioteca Henrique Morize do MAST. MUSEU DE 

ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Plano Diretor. Rio de Janeiro, 1985 
5 De acordo com Fernanda Camargo Moro, a sua participação no plano diretor buscou “'musealizar' a 

proposta feita pelo grupo de trabalho Memória da Astronomia [...] equacionando-a de forma a tornar 

possível seu desenvolvimento futuro, [...]” (PLANO DIRETOR, 1985, p. 6). 
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instituição que refletem sobre as ações e esforços do MAST ao longo de seus trinta e 

três anos (CAZELLI, COIMBRA e VALENTE, 2015). 

 

O projeto Vozes da Ciência no Brasil no Museu 

 

O projeto Vozes da Ciência no Brasil, da Coordenação de História da Ciência e 

Tecnologia (COHCT) do MAST, iniciou-se em 2015 e apresenta uma ampla 

perspectiva de integração das áreas fins do museu. Em seu plano existem diferentes 

escopos, desde o diagnóstico dos documentos audiovisuais e sonoros que se encontram 

no museu à produção de novos documentos/materiais audiovisuais sobre ciência e 

tecnologia (C&T). Além disso, o projeto visa refletir sobre a produção da memória 

institucional dentro do MAST, em diálogo com as reflexões sobre fontes audiovisuais, 

história oral e memória.  

A primeira fase teve como objetivo fazer o diagnóstico quantitativo desse acervo 

de fontes sonoras e de imagem em movimento. Esse processo foi iniciado na 

Coordenação de Documentação e Arquivo (CODAR), seguindo para a Coordenação de 

Educação (COEDU), a Coordenação de História da Ciência e da Tecnologia (COHCT), 

a Coordenação de Museologia (COMUS), além da Biblioteca Henrique Morize e da 

direção do museu6. Além disso, foi realizada uma pesquisa online entre os 

pesquisadores, técnicos e bolsistas da instituição com o objetivo de localizar novos 

documentos vinculados à projetos da instituição7. Esse diagnóstico e a catalogação do 

acervo audiovisual do MAST poderá incentivar novos estudos e pesquisas de 

profissionais de dentro e de fora do museu, a partir dessas fontes pouco usuais para o 

campo. É um acervo da instituição que foi construído ao longo de sua existência, 

resultado de ações das diversas coordenações do museu.  

A segunda fase, ação que está em curso, busca produzir uma análise qualitativa do 

material já identificado. Optou-se por iniciar essa ação na biblioteca devido a questão de 

viabilidade, pois a maior parte das fontes estão em suporte de fitas VHS's e em discos 

DVD's. Para tanto, foi preciso montar uma sala de exibição com os aparelhos de leitura 

dos suportes em questão. Até o momento foram identificados muitos itens de compra 

                                                             
6 Foram encontrados dentro da instituição 1241 documentos audiovisuais nos locais mencionados. 
7 Esta primeira fase contou com a colaboração de Renata César de Oliveira, bolsista do Programa de 

Capacitação Institucional (2015-2018). 
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para apoio de ensino de ciência, porém foram encontrados e listados 44 itens raros8 do 

total de 700 itens9. O material possui imagens da história da formação do museu, dos 

primeiros funcionários, além dos registros das ações em divulgação de C&T. Por conta 

do contato estabelecido com a Biblioteca Henrique Morize, nos últimos meses, ocorreu 

um processo de migração de uma parcela dessas mídias de fitas VHS's para os discos 

DVD's e também para um HD externo pertencente à biblioteca. 

 

Memória e história do MAST a partir de dois vídeos produzidos nos 

primeiros anos da instituição: 1° Colônia de Férias com Artes nas Estrelas (1986) e 

O Museu Vai à Praia (1988) 

 

O ato de lembrar está inserido dentro de uma lógica coletiva. As vivências e 

assimilações dos processos moldam a memória em que o presente estabelece influência 

e auxilia na sua formação. Durante o processo de criação de uma memória coletiva, há a 

seleção do que deve ser rememorado ou esquecido, através de estratégias individuais e 

coletivas, existindo um investimento emocional dos grupos para que a memória se 

cristalize. As lembranças relacionam-se ao sentimento de pertencimento a um grupo, ao 

compartilhamento desses sentimentos e a identificação com esses (HALBWACHS, 

1990, p. 34). O material aqui destacado não seria diferente dessas premissas, pois os 

vídeos tiveram intencionalidades diferentes, sendo uma delas, de converter os olhares 

para um lugar de memória coletiva sobre o MAST.  

Os vídeos escolhidos para esta comunicação foram produzidos no final dos anos 

1980. No Brasil, a segunda metade dessa década foi marcada por diversas mudanças 

políticas e econômicas. A promulgação da Constituição de 1988, conhecida como 

Constituição Cidadã, definiu as regras para o restabelecimento da democracia no país. É 

consenso historiográfico afirmar que determinadas formas de agir e pensar fazem parte 

de contextos vividos específicos. Nesse sentido, a produção intelectual e artística da 

época foi impactada pelo desígnio do retorno à democracia e o MAST não ficou à 

margem desse propósito, pois, os vídeos a seguir, exemplificam esse momento em que 
                                                             
8 Foi classificado como item raro os VHS’s e os DVD’s que têm relação direta com o MAST, ou seja, 

produzidos na própria instituição ou reportagens que contêm imagens do museu. 
9 Durante o trabalho na biblioteca ocorrido entre a apresentação neste Simpósio e a reestruturação deste 

texto, o número de itens raros aumentou para aproximadamente 90 por conta da localização de fitas 

VHS's que não estavam catalogadas.  

3111



 

 
 

ciência e tecnologia faziam parte da agenda democrática, a partir das ações de 

popularização da ciência. Nesse período, o museu foi equipado com uma ilha de edição 

para produzir e editar vídeos sobre diversas atividades da instituição (CAZELLI, 1992).  

Algumas ações do museu ficaram encapsuladas nestas fontes audiovisuais, portanto, 

compreende-se que os vídeos 1° Colônia de Férias com Artes nas Estrelas de 1986 e O 

Museu Vai à Praia de 1988 são registros únicos das práticas realizadas pelo museu 

daquele tempo. 

A primeira fonte audiovisual analisada é o vídeo 1° Colônia de Férias com Artes 

nas Estrelas, filmado e editado em 1986. Esse filme é um registro institucional sobre a 

primeira colônia de férias ambientada dentro do museu, que apresenta personagens da 

instituição e das atividades de férias. Nas suas falas aparecem pontos importantes que 

interligam o Plano Diretor inicial a essa e outras iniciativas do período. Para os 

organizadores da colônia, o objetivo era aliar aprendizado e ludicidade, misturando 

ciência e arte para que se desenvolvesse o interesse e as habilidades das crianças sobre o 

conhecimento científico. As cenas escolhidas pelos editores do documentário focam nas 

cúpulas de observação do campus e do edifício sede do museu. As crianças e monitores 

preenchem as cenas a partir das experiências científicas reproduzidas. O filme registra 

como os idealizadores incentivavam as crianças a irem além da sala de aula 

convencional, apresentando o museu como um local potencial para produção de 

conhecimento, de divulgação, de educação e de história da ciência, como um espaço de 

aprendizagem infantil e do público em geral sobre conhecimentos científicos. 

Neste registro fílmico, o diretor Ronaldo Mourão afirma que a colônia 

corroborava com as pesquisas do museu em divulgação de C&T: “[...] A nossa pesquisa 

inclui até a pesquisa educacional. Indiretamente, quando se está fazendo uma pesquisa 

de uma colônia de férias, praticamente está se pesquisando qual o melhor processo de 

ensino. [...]” (VÍDEO INSTITUCIONAL, 1986). Em depoimentos de outras 

personagens, a noção de educação como forma de desenvolver a ciência, de despertar a 

curiosidade das crianças pela astronomia e ciências afins, de entretenimento aliado ao 

conhecimento desenvolvendo as capacidades, formavam um conjunto de valores que 

retornam à memória do evento. Além disso, Benny Scrvarberg, coordenador de difusão 

do museu buscava reforçar a ideia de que a colônia mastiana era diferente das habituais, 

sendo um “[...] novo tipo de trabalho educativo, que tente romper com a estrutura 
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habitual disso que eu tô caracterizando [...] um trabalho que questiona a forma como se 

passa o conhecimento [...]” (VÍDEO INSTITUCIONAL, 1986). Nesse sentido, pode-se 

pensar como um documento audiovisual tem a capacidade de ser único em relação à 

reprodução das atividades práticas e complementares, no sentido de poder acessar a 

ação idealizada nos documentos escritos, como, por exemplo, o Plano Diretor da 

instituição. Os envolvidos na atividade reconheciam a colônia de férias como uma 

forma de educar as crianças, de desenvolver o interesse pelo conhecimento científico, 

sendo parte de uma política institucional para abrir o museu para a sociedade. 

Já o vídeo O Museu Vai à Praia foi filmado e editado pela produtora DOC-

VÍDEO PRODUÇÕES LTDA em 1988. O filme é um registro do projeto que levava 

equipamentos para reproduzir experiências científicas em diversas praias do Rio de 

Janeiro durante o verão. Além de imagens do museu e da praia, há voz em off de uma 

narradora, de uma repórter e de pessoas entrevistadas, sendo uma parcela dos 

organizadores e outra do público que participou das atividades feitas pelo museu nas 

praias. As entrevistas feitas com a equipe da instituição e com a audiência em geral 

convergem para a importância do projeto em relação à transição do espaço do museu 

para a praia, permitindo que a população tenha mais acesso à cultura científica. No 

recorte feito no documentário e nas falas dos entrevistados sempre há o reforço da 

importância dessa cultura para o desenvolvimento do país, democratizando e 

popularizando o acesso à ciência. Como afirma a narradora, “Na praia há espaço para 

todos. Democraticamente, cada grupo ocupa o seu lugar ao sol [...]” (VÍDEO 

INSTITUCIONAL, 1988). 

Também neste vídeo, aparece o diretor do museu Ronaldo Mourão, afirmando que 

é necessário conhecer a função e a importância social da ciência, pois “[...] é preciso 

haver uma maior comunicação porque nós dependemos das verbas, recursos da 

sociedade para que os centros de pesquisa funcionem. E esses centros de pesquisa 

devem se preocupar com a própria sociedade [...]” (VÍDEO INSTITUCIONAL, 1988). 

O assessor de comunicação Roberto Medeiros pontua o fato da presença do museu na 

praia ser uma forma de divulgação da instituição, uma maneira de estimular a ida do 

público até o campus, assim como Benny Scrvarberg apontava que o projeto fazia parte 

das atividades do MAST: “[...] de uma programação de popularização da ciência, dentro 

de uma programação de difusão ampla do conhecimento científico para amplas camadas 
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da população [...]” (VÍDEO INSTITUCIONAL, 1988). Esse era um discurso 

compartilhado por funcionários e transeuntes: a democratização do acesso à cultura 

científica, a difusão e sua popularização.  

Desta forma, em diálogo com o primeiro Plano Diretor, tais discursos demonstram 

que um dos objetivos era focar em um público heterogêneo e diverso, que poderia ser 

encontrado na praia, democratizando as formas de acesso ao conhecimento. O lugar do 

museu seria, para além de seu espaço físico, áreas democráticas da cidade e espaços 

abertos. Nestas filmagens, fica nítida a intencionalidade em registrar atividades que 

estivessem focadas na interação com o público e na divulgação de C&T. 

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa em história e divulgação da ciência está explicitada como fator 

importante para o crescimento do país, sendo apontada como objetivo dos vídeos e do 

Plano Diretor que originou a instituição. Nesses documentos complementares percebe-

se a concepção de que um país só é soberano quando desenvolve ciência e tecnologia 

internamente e que, para tanto, é necessário sensibilizar a sociedade para importância 

dessa área. A elaboração desses projetos no MAST ocorreu em consonância com uma 

política governamental de desenvolvimento, característica do período da república pós 

1988. Os dois projetos destacados nos vídeos foram recentemente retomados pela 

Coordenação de Educação do Museu de Astronomia e Ciências Afins. O projeto O 

Museu Vai à Praia retornou às praias no ano de 2012 de forma diferenciada de sua 

primeira fase, combinando elementos e experimentos de outras iniciativas de 

popularização da ciências feitas pela instituição. Em sua nova versão, houve uma 

tentativa de associação das atividades na praia junto ao projeto da década de 1990 

intitulado Brincando com a Ciência. Vinte três anos depois, o evento explorou menos os 

fenômenos científicos e deu ênfase ao sentido lúdico das experiências em busca de 

maior diálogo com o público (MARANDINO, MINGUES, 2015, p. 106). Este ano 

houve novamente a iniciativa de realização de uma colônia de férias mastiana. 

Diferentemente da versão de 1986 que ocorreu durante o mês de janeiro, essa aconteceu 

somente em um dia nas férias de julho, com atividades diferentes no decorrer do evento, 

nas quais incluíam experimentos e palestras, além de visitas ao prédio histórico.  
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A pertinência das iniciativas abordadas nestes vídeos e sua retomada nos dias de 

hoje permite indagar sobre até que ponto o país conseguiu ampliar a divulgação e 

popularizar, de fato, as ciências no país. Ao mesmo tempo, revela a importância de se 

conhecer e preservar acervos dessa natureza para que se possa, analisar, comparar e 

ampliar o conjunto de ações voltadas para o acesso irrestrito ciência, tecnologia e 

inovação. Nesse sentido, intentou-se apontar a relevância sobre a preservação e acesso 

de acervos audiovisuais para a história contemporânea  e, neste texto em particular, para 

a história da ciência. Ademais, a preservação desta tipologia de fonte é importante para 

a sociedade do século XXI, devido ao crescente uso de sons e imagens em movimento 

como forma de se expressar. 
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DE CORPO PRESENTE: O JOGO DAS REFRAÇÕES DO PROTAGONISMO 

NO CINEMA DE NANNI MORETTI, DO SUPER-8 AO DIGITAL 

 

Gabriela Kvacek Betella (UNESP)
1
 

 

Resumo: Desde os primeiros curtas e até as últimas produções, sobretudo nos doze longas-

metragens escritos, dirigidos e interpretados pelo diretor, o cinema de Moretti oferece material 

para análise sob uma perspectiva transmidiática, pois o universo narrativo permite uma 

aproximação aos suportes e aos conteúdos com uma discussão que pode versar pelo menos 

sobre o aparato de captação de imagens, colaborador da expressão irônica do declínio de uma 

revolução sociocultural, sobre a utilização da primeira pessoa (e da autoficção) como aliada 

natural do experimentalismo, mas também como exercício de ponto de vista, e sobre a atuação 

de Moretti nos filmes. 

Palavras-chave: Nanni Moretti; Transmidialidade; Protagonismo 

 

1. 

 Este trabalho é resultado de um estudo da filmografia de Nanni Moretti a partir da 

pesquisa sobre os aspectos da primeira pessoa em diferentes formas narrativas literárias 

e audiovisuais. As questões envolvidas na análise imanente da obra audiovisual, como 

os longa-metragens do cinema, podem trazer ou não relações com a teoria da narrativa 

literária. Contudo, a consciência das limitações do aparato crítico nos leva ao cuidado 

com a simples transposição dos instrumentos e conceitos. Ao mencionar ponto de vista 

na análise de uma cena de cinema, por exemplo, é preciso considerar o movimento da 

(s) câmera (s), o discurso da (s) personagem (s), voz (es) over / off e trilha sonora – tudo 

o que se diz a respeito da cena deve estar presente por meio desses elementos, assim 

como se deve ter em conta que qualquer um deles pode alterar o sentido do outro.
 2

 

Embora essas sejam condições essenciais para análise da obra audiovisual, certas 

informações externas às cenas (dados sobre o filme, condições de produção) podem ser 

consideradas. Todo o processo de produção de um filme possui elementos citáveis, 

                                                             
1 Aqui você pode colocar informações de formação acadêmica e o seu e-mail. Seja breve. Exemplo: 

Graduado em Letras (UFF), Mestre em Literatura Comparada (UERJ). Contato: 

abralic.uerj.rio@gmail.com. 
2
 É válido utilizar a proposta bakhtiniana da exotopia como movimento possível na perspectiva da estética 

cinematográfica (o eu-para-mim-mesmo se constrói a partir do eu-para-os-outros), de forma a obter mais 

um instrumento na compreensão dos movimentos de câmera na narrativa, que podem incluir a 

coincidência entre a visão da câmera e a visão de uma personagem, a identificação da câmera com o 

espectador ou a interiorização de um ponto de vista pela câmera, pela variação de cortes, ângulos e 

enquadramento da personagem, efeitos que resultam na desterritorialização do espectador. Como exemplo 

de desafio para os pontos de vista analisados com parâmetros da literatura, Arlindo Machado (2007, p. 

45) chama a atenção para o fato de que a linguagem literária não tem correspondentes ao que se pode 

chamar de copresença constante no campo de visão da própria personagem vidente, tomando como 

exemplo a abertura de Janela Indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954). 
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desde a composição do roteiro até a pós-produção, mas o resultado da obra na tela 

prevalece como matéria para a interpretação que procura desvendar um certo olhar, um 

certo ponto de vista que orienta cada cena. 

 Nesta etapa da pesquisa, pretendemos ilustrar algumas posições de Nanni Moretti 

em relação ao papel da narrativa audiovisual e do cinema, especialmente após os anos 

de 1970, quando o cinema em seu país começa a sofrer um processo de verdadeiro 

descaso pelas instituições de cultura
3
. O início da carreira de Moretti coincide com o 

período chamado “terceira onda” do cinema italiano, ou seja, com a geração que sucede 

os herdeiros diretos do neorrealismo e, além disso, o cineasta também carrega a 

responsabilidade de ter sido formado pelo renomado cinema de autor. Contudo, seus 

trabalhos foram, desde os primeiros filmes, capazes de explorar elementos do cinema 

experimental e da narrativa clássica, multiplicando as possibilidades.  

 Apresentamos dois exemplos da filmografia de Nanni Moretti como 

representantes de um refinado método de narrativa audiovisual capaz de aproveitar a 

hibridização de linguagens, a perspectiva transmidiática e o cinema de autor na medida 

de um olhar crítico, inconformado e, ao mesmo tempo, crente na contemporaneidade.  

 Caro diario, de 1993, e Aprile, de 1998, podem ser considerados um dos vários 

“pares” da filmografia do diretor, por uma série de coincidências estruturais, como a 

presença soberana do caráter autobiográfico, a comicidade de algumas cenas, a 

semelhança de certos enquadramentos, a deambulação do protagonista guiando a Vespa, 

as histórias paralelas. No tocante aos conteúdos, a profunda crítica à sociedade italiana 

contemporânea, a exposição das dificuldades de se fazer cinema no seu tempo e país e, 

ao mesmo tempo, a insistência em princípios do cineasta, o peso da geração pós-1968 e 

seus conflitos estão assinalados nos dois filmes. 

 Essa questão dos pares formados na produção de Moretti pode render 

aproximações interessantes com relação à temática da transmidialidade, dispostas a 

retomar os dois primeiros longas, rodados em Super-8, cujo caráter amador oferece uma 

                                                             
3
 Se o país viveu um período de poucas inovações e um esquecimento do cinema por parte da política, a 

tradição de grandes diretores, atores e filmes italianos sempre foi reconhecida internacionalmente e, nos 

anos de 1980 e 1990, uma nova geração de jovens realizadores ganhou proeminência, com alguns 

expoentes que puderam ser vistos como representantes de uma terceira renascença do cinema italiano, 

seguindo os passos do Neorrealismo e da geração de Bertolucci e Pasolini – são nomes, além de Nanni 

Moretti, como Maurizio Nichetti, Gabriele Salvatores, Giuseppe Tornatore, Gianni Amelio, Roberto 

Benigni, Francesca Archibugi, Carlo Carlei (BONDANELLA, 2001, p. 240). 
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energia intensa na profunda análise da juventude de meados dos anos de 1970, sem os 

propósitos daquela que viveu a década anterior. Nas palavras de Pier Paolo Pasolini, ao 

condenar os jovens de 1968, a geração era descrita pela sua aparência contestatória 

como “máscaras de uma integração subserviente e inconsciente que não provoca 

piedade” (PASOLINI, 2009, p. 20). 

 Desde os primeiros longas de Moretti a expressão irônica do declínio de uma 

revolução sociocultural aparece bem marcada, porém o diretor parece zombar de seu 

próprio teor crítico, procedimento que torna ainda mais contundente suas intenções, 

sobretudo quando quando os filmes utilizam recursos, como o ponto de vista múltiplo a 

circundar, confirmar ou reelaborar uma primeira pessoa. As tramas de Io sono un 

autarchico (Nanni Moretti, 1976) e Ecce bombo (Nanni Moretti, 1978), principalmente, 

são sustentadas pelas espirais ideológicas, no plano dos conteúdos, enquanto as 

personagens permanecem inquietas, inconstantes, em percursos inconclusos.  

 Ao invés de jovens conectados ao seu tempo, Moretti oferece ao seu espectador a 

inquietação particular transformada em sentimento frustrado dos protagonistas. Com 

esse quadro, aspectos muito relevantes de uma geração passam a ser formalizados 

artisticamente, na forma de um parecer estético sobre as incertezas predominantes. O 

olhar crítico de Moretti está inscrito desde a forma, pois a estrutura aparentemente 

“narrativa” corresponde a uma desestrutura real. 

 

 Conforme pudemos concluir em trabalhos anteriores (BETELLA, 2017) é 

insuficiente falar de autoficção para designar a estratégia da primeira pessoa de Moretti 

em seus filmes. Elegendo-se como primeira pessoa em suas obras inaugurais, e 

assumindo o protagonismo por meio do personagem Michele Apicella, ele expõe a vida 

e os artifícios, por meio de uma narrativa arbitrária. Então temos, de um lado, os 

protagonistas instáveis e, de outro, o valor de uma representação (de classe, de geração, 

de ideologia) instigante. 

 No par de filmes ora aqui examinados, o experimentalismo notório não nos leva a 

concluir sobre pretensões anticonvencionais de forma, posto que o objetivo de Moretti 

sempre foi ligado ao cinema de autor, reverenciado e referenciado em ambos os filmes: 

se a homenagem a Pasolini aparece em Caro dario, a trilha sonora de Aprile retoma 

exemplares de La dolce vita, de Federico Fellini. No entanto, o modo como se estrutura 
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o ponto de vista ao longo da filmografia confirma um exercício proveitoso, com etapa 

significativa em Caro diario, uma espécie de 8 1/2 de Moretti. 

 Num passo seguinte, que não caberia aqui, o exercício evolui para o que podemos 

ver em dois outros filmes “pares”, O quarto do filho (2003) e Mia madre (2015), 

associados não apenas à temática do luto, como também pela forma por meio da qual 

ambos apresentam o ponto de vista dos protagonistas e a atuação de Moretti. O 

protagonismo do ator passa a importar menos que o ponto de vista, assumido pela 

família no primeiro caso e pela protagonista Margherita, no segundo. 

 

2. 

 Arlindo Machado (2016) ressalta a desmontagem ou a problematização do 

dispositivo cinematográfico pelo próprio cinema, localizando em momentos primordiais 

na década de 1920, com Vertov, Gance e Eisenstein, ou em fases mais revolucionárias 

na década de 1960, no cinema experimental underground, a recusa do dispositivo 

standard e seu modelo industrial, reação que incluía formatos de exibição provocadores, 

desvelamento da ilusão cinematográfica e, ao mesmo tempo, resistência do fascínio 

imaginativo. 

 Os filmes narrativos dramáticos possuem, em geral, a definição do ponto de vista 

por meio de uma voz que seria correspondente em literatura à primeira ou terceira 

pessoa. Há filmes experimentais que se livraram dessa obrigação, e definem seu ponto 

de vista apenas pelo posicionamento de câmera, mas não é o caso de Nanni Moretti. Em 

seus filmes, os personagens se narram e, vez ou outra, aparece a voz over para 

contribuir com a narrativa. Essa voz, presente de modo determinante em Caro diario e 

Aprile, se sobrepõe às imagens e não está no espaço nem no tempo em que as ações 

acontecem, ou seja, ela é acrescentada às cenas como uma reescritura das mesmas. 

 Dos primeiros curtas até as últimas produções, sobretudo nos doze longas-

metragens escritos, dirigidos e interpretados pelo diretor, o cinema de Moretti oferece 

material para análise sob uma perspectiva transmidiática, pois o universo narrativo 

permite uma aproximação aos suportes e aos conteúdos com uma discussão que pode 

versar pelo menos sobre três aspectos. O primeiro levaria em conta o aparato de 

captação de imagens nos primeiros filmes (8 e 16mm), etapa quase obrigatória para 

cineastas iniciantes nos anos de 1960 e 1970, e as limitações utilizadas em benefício de 
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um estilo, pontuado pela câmera fixa, que se afirma e se revisa ao longo da filmografia, 

não exatamente atingindo o anticonvencional, mas a expressão irônica do declínio de 

uma revolução sociocultural. 

 O segundo aspecto, que nos interessa de perto neste momento, explora a utilização 

da primeira pessoa (e da autoficção) como aliada natural do experimentalismo e como 

exercício de ponto de vista, com um alter ego em cinco dos primeiros filmes, foco 

autobiográfico assumido no sétimo e oitavo longas (Caro diario, 1993, e Aprile, 1998), 

e distanciamento do “eu” a partir do nono (O quarto do filho, 2001). 

 Finalmente, podemos contar ainda com a atuação de Moretti, que deixa de ser 

protagonista das tramas à medida que os sentimentos e personalidades envolvidos 

requerem um deslocamento do olhar para enfoque sociopsicológico diferente e, 

consequentemente, dirigido a outro sujeito. Ainda que o diretor tenha comentado que 

atuar e dirigir ao mesmo tempo eram processos mais adequados para a agilidade dos 

mais jovens, acreditamos nessa guinada estética promovida pela autoria.  

 Caro diario se divide em três “capítulos”: In vespa, Isole e Medici (Na Vespa, 

Ilhas e Médicos), todos “narrados” em parte pelo diarista que utiliza a voz para 

percorrer o texto que também escreve em seu diário. A escrita, nas cenas em que 

Moretti aparece anotando em seu diário costura e uniformiza os capítulos que, por sua 

vez, organizam o filme com um modo de divisão próprio do romance. No primeiro 

episódio, a espontaneidade calculada do protagonista que passeia pelas ruas de Roma 

elege seus objetos de crítica: a desilusão da geração pós-1968, a especulação 

imobiliária, a descaracterização da cidade, o papel do crítico cinematográfico, o estado 

do cinema e o próprio ponto de vista. No segundo capítulo, o protagonista visita as ilhas 

de Lipari, Salina, Stromboli, Panarea e Alicudi com seu amigo intelectual. Em cada 

ilha, índices de degradação material e moral: conforme lembra Mariarosaria Fabris 

(2008), o espaço antes retratado por um Rossellini ou um Antonioni é mostrado em sua 

destituição como pontos de turismo de massa. O filme se fecha com um episódio 

autobiográfico genuíno, a doença misteriosa que se define como linfoma de Hodkin, de 

difícil diagnóstico na forma de percurso cômico da personagem. O episódio é marcado 

pelos efeitos cômico-grotescos possibilitados pela montagem e pelo enquadramento 

fixo, como a reter o estado do diarista que reelabora as memórias recentes. 
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 Em Aprile a aberura do filme se dá com o discurso de Emilio Fede no jornal 

televisivo para anunciar a vitória de Silvio Berlusconi nas eleições de 1994. Nanni 

Moretti, desconcertado ao lado de sua mãe não vê outra saída a não ser fumar maconha 

pela primeira vez. Com a vitória da direita, pensa em dirigir um documentário sobre a 

figura de Berlusconi e sobre o conflito de interesses (o político era dono de quase todas 

as emissoras de TV), mas o projeto será abandonado em favor de um musical.  

Curiosamente, vale o comentário paralelo sobre o filme Il Caimano (Nanni Moretti, 

2006), em que o diretor aparece no papel de si mesmo e, diante da proposta de um 

roteiro de uma jovem cineasta para um filme sobre Berlusconi, Moretti-personagem 

confessa já ter pensado num filme semelhante, mas abandonara a ideia, porque não 

valeria a pena... 

 Em Aprile o tempo passa e em 1996 as eleições são antecipadas, a esquerda 

vence. Moretti volta ao projeto de um filme político, mas descobre que será pai. A vida 

do diretor se divide entre a pesquisa para o documentário, a gestação, o nascimento e os 

primeiros anos do filho. Todas as faces esbarram em dificuldades. Ele filma um musical 

sobre o confeiteiro trotskista, que havia sido mencionado em Caro diario como beffa, 

como uma desculpa para dizer aos corretores de casas que a visita se tratava de uma 

procura de locação para um filme. 

 Tanto em Caro diario quanto em Aprile, há cenas registradas antes dos filmes 

tomarem forma definitiva. Caro diario deveria ser um documentário quando as cenas 

dos passeios de Vespa são rodadas. Quando o diretor concebe o longa, decide inserir o 

episódio autobiográfico e alguns planos tomados durante as sessões de radioterapia. 

Analogamente, quando decide filmar Aprile, Moretti insere as cenas com seu filho com 

poucos meses de vida. A presença do menino não é apenas a nota autobiográfica, mas 

define a decisão do diretor em abandonar um projeto anterior a Aprile (a ideia de O 

quarto do filho, que seria realizado em 2003) de tema doloroso e difícil. Moretti 

abandonou o projeto para recompor algumas ideias sobre a gangorra política nos anos 

de 1994-1998 e as dúvidas de um cineasta com obra estabelecida. Ainda como 

comentário, em seu mais recente filme, Mia madre, Moretti utiliza a biblioteca da sua 

falecida mãe para elemento cênico da casa da personagem mãe da cineasta Margherita e 

de Giovanni (papel de Moretti), além de alguns elementos de figurino também da mãe 

do cineasta para a mesma personagem. 
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 Nos últimos quarenta anos, o cineasta romano tem rebatido relações de poder e 

modelos democráticos contemporâneos, além de polemizar com o estado da produção 

cinematográfica e artística, de investigar as contradições de uma geração pós-1968 e 

trazer à tona a falência da esquerda e de relações familiares, colocando-se em meio aos 

acontecimentos, como personagem principal ou não.  

 A questão que se impõe em nosso estudo é encarar a manipulação do ponto de 

vista, seja pelas manifestações subjetivas, pela posse do lugar de narrador, corpo e/ou 

voz do personagem, com a confluência de elementos literários na construção narrativa, 

em obras audiovisuais dispostas a rever o lugar do protagonismo para iluminar a 

complexidade das posturas contemporâneas. 
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NARRATIVAS HÍBRIDAS DIGITAIS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DE 

DIÁLOGOS COM AS TEORIAS DO HIPERTEXTO

 

 
Resumo: Neste trabalho, nos debruçaremos sobre a obra “O Diário de Virgínia”, uma história 
em quadrinhos digital de autoria da quadrinista brasileira Cátia Ana. 
apresentaremos, argumentamos que narrativas como as de Cátia Ana apontariam para uma nova 
possibilidade que surge, já abordada em Alvim de Almeida (2017)
hipertextual, típica da cibercultura e caracterizada pela conver
trânsito entre diferentes formas de arte. Nossa fala se ocupará de apresentar a obra em questão e, 
partindo de apontamentos de elementos da mesma que permitem lê
discutiremos as novas possibi

Palavras-chave: Webcomics; Narrativas eletrônicas; Hipertexto

 

Introdução  

  

 O ato de narrar sempre representou, para a humanidade, uma das maneiras 

primordiais de se tentar fazer sentido do mundo ao redor. Elaborar narrativas sempre 

teve funções diversas ao longo dos tempos 

atribuidos às vontades dos deuses, ora às leis da ciência), passar adiante conhecimentos 

das velhas gerações, entreter. 

 Tão diversos quanto as narrativas são os suportes que as carregam. É válido 

lembrar que, a princípio, as narratias estiveram ligadas à tradição oral. Com o 

tempo, o surgimento de novas tecnologias da escrita também culminaram em novos 

suportes para a mesma – de livros e pergaminhos copiados atentamente por monges, até 

a invenção da prensa de Gutemberg, até se chegar ao século XX e seu advento de 

tecnologias digitais.  

 Novas tecnologias também implicam em novas experiências de leitura. O aldeão 

que ouvia o rapsodo cantar os feitos de heróis no passado experenciava as narrativas de 

maneira diferente da do jovem que lê um livro em seu dispositivo móvel

o trabalho. A postura, a atenção, o movimento do olhar, os sentidos evocados: tudo é 

diferente. Entretanto, também devemos lembrar que uma nova tecnologia não significa 

o fim de outra. 

                                                            
1 Graduada em Letras (UFJF). Mestra em Letras (UFJF). Doutoranda em Letras (UFJF). Contato: 
maiara.almeida@ifrj.edu.br 

 

NARRATIVAS HÍBRIDAS DIGITAIS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DE 

DIÁLOGOS COM AS TEORIAS DO HIPERTEXTO

Maiara Alvim de Almeida (UFJF / IFRJ)

Neste trabalho, nos debruçaremos sobre a obra “O Diário de Virgínia”, uma história 
em quadrinhos digital de autoria da quadrinista brasileira Cátia Ana. Na
apresentaremos, argumentamos que narrativas como as de Cátia Ana apontariam para uma nova 
possibilidade que surge, já abordada em Alvim de Almeida (2017), de narrativa híbrida e 
hipertextual, típica da cibercultura e caracterizada pela convergência de diferentes mídias e pelo 
trânsito entre diferentes formas de arte. Nossa fala se ocupará de apresentar a obra em questão e, 

apontamentos de elementos da mesma que permitem lê-la enquanto hipertexto, 
as novas possibilidades e gêneros narrativos que se desvelam no ambiente digital.

Webcomics; Narrativas eletrônicas; Hipertexto 

O ato de narrar sempre representou, para a humanidade, uma das maneiras 

primordiais de se tentar fazer sentido do mundo ao redor. Elaborar narrativas sempre 

teve funções diversas ao longo dos tempos – explicar fenômenos naturais (ora 

dos deuses, ora às leis da ciência), passar adiante conhecimentos 

das velhas gerações, entreter.  

Tão diversos quanto as narrativas são os suportes que as carregam. É válido 

lembrar que, a princípio, as narratias estiveram ligadas à tradição oral. Com o 

tempo, o surgimento de novas tecnologias da escrita também culminaram em novos 

de livros e pergaminhos copiados atentamente por monges, até 

a invenção da prensa de Gutemberg, até se chegar ao século XX e seu advento de 

Novas tecnologias também implicam em novas experiências de leitura. O aldeão 

que ouvia o rapsodo cantar os feitos de heróis no passado experenciava as narrativas de 

maneira diferente da do jovem que lê um livro em seu dispositivo móvel

o trabalho. A postura, a atenção, o movimento do olhar, os sentidos evocados: tudo é 

diferente. Entretanto, também devemos lembrar que uma nova tecnologia não significa 
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Neste trabalho, nos debruçaremos sobre a obra “O Diário de Virgínia”, uma história 
Na pesquisa que 

apresentaremos, argumentamos que narrativas como as de Cátia Ana apontariam para uma nova 
de narrativa híbrida e 
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s e gêneros narrativos que se desvelam no ambiente digital. 

O ato de narrar sempre representou, para a humanidade, uma das maneiras 

primordiais de se tentar fazer sentido do mundo ao redor. Elaborar narrativas sempre 

explicar fenômenos naturais (ora 

dos deuses, ora às leis da ciência), passar adiante conhecimentos 

Tão diversos quanto as narrativas são os suportes que as carregam. É válido 

lembrar que, a princípio, as narratias estiveram ligadas à tradição oral. Com o passar do 

tempo, o surgimento de novas tecnologias da escrita também culminaram em novos 

de livros e pergaminhos copiados atentamente por monges, até 

a invenção da prensa de Gutemberg, até se chegar ao século XX e seu advento de 

Novas tecnologias também implicam em novas experiências de leitura. O aldeão 

que ouvia o rapsodo cantar os feitos de heróis no passado experenciava as narrativas de 

maneira diferente da do jovem que lê um livro em seu dispositivo móvel no metrô para 

o trabalho. A postura, a atenção, o movimento do olhar, os sentidos evocados: tudo é 

diferente. Entretanto, também devemos lembrar que uma nova tecnologia não significa 
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 Cada novo suporte também encerra a possibilidade da exp

que abre um leque de possibilidades que o outro não possuia. Os suportes digitais têm 

sido apontados por alguns de seus entusiastas e teóricos (LANDOW, 1997) como um 

campo propício para tal experimentação, uma vez que permitem, com cer

convergência de diversas mídias em obras neles criadas e veiculadas. Pode

o som, a imagem (estática ou em movimento), o texto verbal. Narrativas desta natureza, 

híbridas, não são novidade. Entretanto, a vantagem de suportes pau

facilidade de arquivamento das mesmas. 

 A experimentação dos suportes digitais, também, permitem uma maior 

aproximação entre artes, permitindo que suas fronteiras tornem

fluidas, ampliando, assim, as possibilidades d

questionar, mais uma vez, a necessidade de se estabelecer fronteiras definidas entre as 

mesmas, uma vez que as artes existem tranquilamente no espaço da indefinicação.

 A ligação das histórias em quadrinhos com a liter

chamada nona arte é historicamente recente 

respeito deles ainda mais –

da literatura. Apesar de terem elementos em comum 

Einsner (2015), os quadrinhos constituem

plásticas e da literarura – 

como uma arte a parte. Além disso, apesar de normalmente associar

preguiça e a públicos ainda não letrados (ou nos estágios iniciais de alfabetização), a 

leitura combinada do texto verbal e não verbal constitui um esforço intelectual legítimo, 

e nem sempre dominado ou trabalhado corretamente.

 Diante de um cenário em que quadrinhos e literatura já dialogam há tempos, e de 

tecnologias que permitem a exploração de novos horizontes para a criação artística, e da 

indefinição e fluidez das fronteiras entre diferentes artes, é natural que surjam obras 

híbridas, as quais transitam por esse espaço de indefinição. Uma dessas obras é a 

história em quadrinhos digital 

Cátia Ana, que define sua história como sendo uma “HQtrônica fabulosa”. A parte do 

“fabulosa” já nos remete às tradições da literatura fantástica, estabelecendo um diálogo 

com as fábulas e outras narrativas orais e populares. A parte do “HQtrônica” pode 

causar certo estranhamento a um leitor que não esteja familiarizado com o termo, o qual 

 

Cada novo suporte também encerra a possibilidade da experimentação, uma vez 

que abre um leque de possibilidades que o outro não possuia. Os suportes digitais têm 

sido apontados por alguns de seus entusiastas e teóricos (LANDOW, 1997) como um 

campo propício para tal experimentação, uma vez que permitem, com cer

convergência de diversas mídias em obras neles criadas e veiculadas. Pode

o som, a imagem (estática ou em movimento), o texto verbal. Narrativas desta natureza, 

híbridas, não são novidade. Entretanto, a vantagem de suportes paupáveis é justamente a 

facilidade de arquivamento das mesmas.  

A experimentação dos suportes digitais, também, permitem uma maior 

aproximação entre artes, permitindo que suas fronteiras tornem-se cada vez mais 

fluidas, ampliando, assim, as possibilidades de diálogo existentes, e nos levando a 

questionar, mais uma vez, a necessidade de se estabelecer fronteiras definidas entre as 

mesmas, uma vez que as artes existem tranquilamente no espaço da indefinicação.

A ligação das histórias em quadrinhos com a literatura vem de longa data. A 

chamada nona arte é historicamente recente – e o interesse a produção acadêmica a 

– e, por muito tempo, tendeu-se a vê-los como uma estensão 

da literatura. Apesar de terem elementos em comum – afinal, como nos lembra Will 

Einsner (2015), os quadrinhos constituem-se das sobreposição das regências das artes 

 os HQs possuem elementos próprios, que os caracterizam 

como uma arte a parte. Além disso, apesar de normalmente associar

preguiça e a públicos ainda não letrados (ou nos estágios iniciais de alfabetização), a 

leitura combinada do texto verbal e não verbal constitui um esforço intelectual legítimo, 

e nem sempre dominado ou trabalhado corretamente. 

ário em que quadrinhos e literatura já dialogam há tempos, e de 

tecnologias que permitem a exploração de novos horizontes para a criação artística, e da 

indefinição e fluidez das fronteiras entre diferentes artes, é natural que surjam obras 

ais transitam por esse espaço de indefinição. Uma dessas obras é a 

história em quadrinhos digital O diário de Virgínia, da autoria da quadrinista brasileira 

Cátia Ana, que define sua história como sendo uma “HQtrônica fabulosa”. A parte do 

s remete às tradições da literatura fantástica, estabelecendo um diálogo 

com as fábulas e outras narrativas orais e populares. A parte do “HQtrônica” pode 

causar certo estranhamento a um leitor que não esteja familiarizado com o termo, o qual 

 

erimentação, uma vez 

que abre um leque de possibilidades que o outro não possuia. Os suportes digitais têm 

sido apontados por alguns de seus entusiastas e teóricos (LANDOW, 1997) como um 

campo propício para tal experimentação, uma vez que permitem, com certa facilidade, a 

convergência de diversas mídias em obras neles criadas e veiculadas. Pode-se combinar 

o som, a imagem (estática ou em movimento), o texto verbal. Narrativas desta natureza, 

páveis é justamente a 

A experimentação dos suportes digitais, também, permitem uma maior 

se cada vez mais 

e diálogo existentes, e nos levando a 

questionar, mais uma vez, a necessidade de se estabelecer fronteiras definidas entre as 

mesmas, uma vez que as artes existem tranquilamente no espaço da indefinicação. 
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os HQs possuem elementos próprios, que os caracterizam 

como uma arte a parte. Além disso, apesar de normalmente associar-se a imagem à 

preguiça e a públicos ainda não letrados (ou nos estágios iniciais de alfabetização), a 

leitura combinada do texto verbal e não verbal constitui um esforço intelectual legítimo, 

ário em que quadrinhos e literatura já dialogam há tempos, e de 

tecnologias que permitem a exploração de novos horizontes para a criação artística, e da 

indefinição e fluidez das fronteiras entre diferentes artes, é natural que surjam obras 

ais transitam por esse espaço de indefinição. Uma dessas obras é a 

, da autoria da quadrinista brasileira 

Cátia Ana, que define sua história como sendo uma “HQtrônica fabulosa”. A parte do 

s remete às tradições da literatura fantástica, estabelecendo um diálogo 

com as fábulas e outras narrativas orais e populares. A parte do “HQtrônica” pode 

causar certo estranhamento a um leitor que não esteja familiarizado com o termo, o qual 
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fora cunhado pelo teórico brasileiro Edgar Franco (2013) para se referir a produções que 

combinassem um ou mais elementos da linguagem dos quadrinhos com uma ou mais 

das possibilidades do meio digital. A autora, que teve contato com as teorias de Franco 

na faculdade, procurou aplicá

processo criativo em dois artigos de sua autoria. A proposta de Franco, bem como a 

obra de Cátia Ana, estabelecem pleno diálogo com as teorias do hipertexto 

aqui como um texto que se ramifica e permite escolhas ao leitor (LANDOW, 1997).

 Neste artigo, faremos uma proposta de leitura da obra de Cátia Ana em diálogo 

com as teorias do hipertexto, propondo levar o diálogo para além da definição de 

HQtrônica, propondo a aponta

narrativa híbrida. Acreditamos ser 

que apontam para uma nova tendência e para possíveis novos gêneros narrativos 

híbridos, que encontraram no ciberespaço 

combinam elementos oriundos dos quadrinhos, do jogo e da literatura, já foram 

apontadas como uma tendências em Alvim de Almeida (2017).

 

1. O Diário de Virgínia

 

Antes de explorarmos a questão do hipertexto, 

iremos contextualizar brevemente a obra sob a qual este artigo se foca, a 

como prefere sua autora, HQtrônica) 

próprio, a história surgiu da vontade da quadri

bacharel em Artes, de ter uma produção artística mais constante. Além disso, Cátia Ana 

pretendia explorar melhor as possibilidades do meio eletrônico, inspirada pelo conceito 

de HQtrônica, cunhado pelo teórico Edgar Fra

Faz-se míster explicar o que seria uma HQtrônica antes de seguirmos adiante. O 

neologismo combina as palavras “HQ” com “eletrônica”, e é utilizado pelo estudioso 

para se referir a a publicações que combinem um ou mais elementos dos quadrinhos 

tradicionais (as ilustrações, os balões de fala, o uso de quadros) com uma ou mais 

ferramentas disponíveis no ambiente virtual, tais como a incorporação de elementos 

multimídia, como som e vídeo, a exploração do espaço todo da tela, não sendo 

necessário se restringir ao tradicional espaço da página, e o uso da interatividade, 

 

pelo teórico brasileiro Edgar Franco (2013) para se referir a produções que 

combinassem um ou mais elementos da linguagem dos quadrinhos com uma ou mais 

das possibilidades do meio digital. A autora, que teve contato com as teorias de Franco 

rocurou aplicá-las em sua produção artística, tendo inclusive descrito seu 

processo criativo em dois artigos de sua autoria. A proposta de Franco, bem como a 

obra de Cátia Ana, estabelecem pleno diálogo com as teorias do hipertexto 

texto que se ramifica e permite escolhas ao leitor (LANDOW, 1997).

Neste artigo, faremos uma proposta de leitura da obra de Cátia Ana em diálogo 

com as teorias do hipertexto, propondo levar o diálogo para além da definição de 

HQtrônica, propondo a apontar quais elementos da obra permitem-nos vê

narrativa híbrida. Acreditamos ser O diário de Virgínia apenas um exemplo de obras 

que apontam para uma nova tendência e para possíveis novos gêneros narrativos 

híbridos, que encontraram no ciberespaço seu habitat ideal. Tais narrativas híbridas, que 

combinam elementos oriundos dos quadrinhos, do jogo e da literatura, já foram 

apontadas como uma tendências em Alvim de Almeida (2017). 

O Diário de Virgínia 

Antes de explorarmos a questão do hipertexto, suas possibilidades e seus frutos, 

iremos contextualizar brevemente a obra sob a qual este artigo se foca, a 

como prefere sua autora, HQtrônica) O diário de Virgínia. Publicada online

próprio, a história surgiu da vontade da quadrinista Cátia Ana, após formar

bacharel em Artes, de ter uma produção artística mais constante. Além disso, Cátia Ana 

pretendia explorar melhor as possibilidades do meio eletrônico, inspirada pelo conceito 

de HQtrônica, cunhado pelo teórico Edgar Franco (2013). 

se míster explicar o que seria uma HQtrônica antes de seguirmos adiante. O 

neologismo combina as palavras “HQ” com “eletrônica”, e é utilizado pelo estudioso 

para se referir a a publicações que combinem um ou mais elementos dos quadrinhos 

radicionais (as ilustrações, os balões de fala, o uso de quadros) com uma ou mais 

ferramentas disponíveis no ambiente virtual, tais como a incorporação de elementos 

multimídia, como som e vídeo, a exploração do espaço todo da tela, não sendo 

restringir ao tradicional espaço da página, e o uso da interatividade, 

 

pelo teórico brasileiro Edgar Franco (2013) para se referir a produções que 

combinassem um ou mais elementos da linguagem dos quadrinhos com uma ou mais 

das possibilidades do meio digital. A autora, que teve contato com as teorias de Franco 

las em sua produção artística, tendo inclusive descrito seu 

processo criativo em dois artigos de sua autoria. A proposta de Franco, bem como a 

obra de Cátia Ana, estabelecem pleno diálogo com as teorias do hipertexto – entendido 

texto que se ramifica e permite escolhas ao leitor (LANDOW, 1997). 

Neste artigo, faremos uma proposta de leitura da obra de Cátia Ana em diálogo 

com as teorias do hipertexto, propondo levar o diálogo para além da definição de 

nos vê-la como uma 

apenas um exemplo de obras 

que apontam para uma nova tendência e para possíveis novos gêneros narrativos 

ideal. Tais narrativas híbridas, que 

combinam elementos oriundos dos quadrinhos, do jogo e da literatura, já foram 

possibilidades e seus frutos, 

iremos contextualizar brevemente a obra sob a qual este artigo se foca, a webcomic (ou, 

online em um site 

nista Cátia Ana, após formar-se como 

bacharel em Artes, de ter uma produção artística mais constante. Além disso, Cátia Ana 

pretendia explorar melhor as possibilidades do meio eletrônico, inspirada pelo conceito 

se míster explicar o que seria uma HQtrônica antes de seguirmos adiante. O 

neologismo combina as palavras “HQ” com “eletrônica”, e é utilizado pelo estudioso 

para se referir a a publicações que combinem um ou mais elementos dos quadrinhos 

radicionais (as ilustrações, os balões de fala, o uso de quadros) com uma ou mais 

ferramentas disponíveis no ambiente virtual, tais como a incorporação de elementos 

multimídia, como som e vídeo, a exploração do espaço todo da tela, não sendo 

restringir ao tradicional espaço da página, e o uso da interatividade, 
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quando desejado. Logo, sua defnição exclui criações que simplesmente foram 

digitalizadas e transpostas para a tela do computador, sem a incorporação de recursos 

multimídia (FRANCO, 2013

primeira, que engloba as décadas de 1980 e 1990, com obras compiladas em CD

ROMs; a segunda, na década de 2000, que dispõe de obras criadas com o auxílio do 

software Adobe Flash, o qual ampliaria a

as de terceira, surgidas a partir do ano de 2005, as quais apresentariam maturidade no 

uso dos recursos e linguagens disponíveis.

Uma HQtrônica iria além da ideia tradicional de 

verdade, nada mais é do que uma denominação própria para uma história em quadrinhos 

tradicional veiculada em um suporte eletrônico, normalmente na 

aponta que a relação dos quadrinhos com os meios digitais iniciou

antes da popularização do uso doméstico da 

em artigo em que discute seu processo criativo em

 

Nos primórdios das histórias em quadrinhos a narrativa precisou adequar
aos formatos existentes (jorn
necessário. A incorporação de elementos novos às histórias deve, antes de 
tudo, servir à narrativa e torná
aparelhos eletrônicos ainda é um fenômeno novo e é v
experimentação, porque ainda não se sabe ao certo que tipo de histórias se 
adequarão à esses suportes

 

 Ainda para Franco (2013), para poder ser caracterizada enquanto HQtrônica, uma 

obra precisaria, necessariamente, apresentar 

seguindo a divisão proposta pelo matemático Nobert Wiener, o qual a divide em 

passiva, reativa e não trivial, sendo essa última a que permite ao leitor navegar 

livremente por uma narrativa, assim como possuir um pa

rumos da mesma.  

Além da interatividade, Franco (2013) aponta que Hqtrônicas caracterizam

também pelo uso de animações (em 2D ou 3D), o que as aproxima do conceito de 

remediação de Bolter e Grusin (2000), a qual ocorreria q

elementos da outra. Hqtrônicas também apresentariam diagramação dinâmica, sons 

(tanto na forma de efeitos quanto de trilha sonora), e o uso da tela infinita.

 

quando desejado. Logo, sua defnição exclui criações que simplesmente foram 

digitalizadas e transpostas para a tela do computador, sem a incorporação de recursos 

multimídia (FRANCO, 2013). O pesquisador divide as Hqtrônicas em três gerações 

primeira, que engloba as décadas de 1980 e 1990, com obras compiladas em CD

ROMs; a segunda, na década de 2000, que dispõe de obras criadas com o auxílio do 

, o qual ampliaria as possibilidades de convergência midiática; e 

as de terceira, surgidas a partir do ano de 2005, as quais apresentariam maturidade no 

uso dos recursos e linguagens disponíveis. 

Uma HQtrônica iria além da ideia tradicional de webcomic –

, nada mais é do que uma denominação própria para uma história em quadrinhos 

tradicional veiculada em um suporte eletrônico, normalmente na internet

aponta que a relação dos quadrinhos com os meios digitais iniciou-se nos anos 1980, 

popularização do uso doméstico da internet. Como a própria Cátia Ana pontua 

em artigo em que discute seu processo criativo em O diário de Virgínia, 

Nos primórdios das histórias em quadrinhos a narrativa precisou adequar
aos formatos existentes (jornal, revista, álbum) e hoje isso também faz
necessário. A incorporação de elementos novos às histórias deve, antes de 
tudo, servir à narrativa e torná-la mais atraente para o leitor. A sua leitura em 
aparelhos eletrônicos ainda é um fenômeno novo e é v
experimentação, porque ainda não se sabe ao certo que tipo de histórias se 
adequarão à esses suportes (SILVA, 2014, p.3). 

Ainda para Franco (2013), para poder ser caracterizada enquanto HQtrônica, uma 

obra precisaria, necessariamente, apresentar interatividade – dividida em três níveis, 

seguindo a divisão proposta pelo matemático Nobert Wiener, o qual a divide em 

passiva, reativa e não trivial, sendo essa última a que permite ao leitor navegar 

livremente por uma narrativa, assim como possuir um papel ativo na determinação dos 

Além da interatividade, Franco (2013) aponta que Hqtrônicas caracterizam

também pelo uso de animações (em 2D ou 3D), o que as aproxima do conceito de 

remediação de Bolter e Grusin (2000), a qual ocorreria quando uma mídia toma 

elementos da outra. Hqtrônicas também apresentariam diagramação dinâmica, sons 

(tanto na forma de efeitos quanto de trilha sonora), e o uso da tela infinita.

 

quando desejado. Logo, sua defnição exclui criações que simplesmente foram 

digitalizadas e transpostas para a tela do computador, sem a incorporação de recursos 

). O pesquisador divide as Hqtrônicas em três gerações – a 

primeira, que engloba as décadas de 1980 e 1990, com obras compiladas em CD-

ROMs; a segunda, na década de 2000, que dispõe de obras criadas com o auxílio do 

s possibilidades de convergência midiática; e 

as de terceira, surgidas a partir do ano de 2005, as quais apresentariam maturidade no 

– termo que, na 

, nada mais é do que uma denominação própria para uma história em quadrinhos 

internet. Franco (2013) 

se nos anos 1980, 

. Como a própria Cátia Ana pontua 

,  

Nos primórdios das histórias em quadrinhos a narrativa precisou adequar-se 
al, revista, álbum) e hoje isso também faz-se 

necessário. A incorporação de elementos novos às histórias deve, antes de 
la mais atraente para o leitor. A sua leitura em 

aparelhos eletrônicos ainda é um fenômeno novo e é válida a 
experimentação, porque ainda não se sabe ao certo que tipo de histórias se 

Ainda para Franco (2013), para poder ser caracterizada enquanto HQtrônica, uma 

dividida em três níveis, 

seguindo a divisão proposta pelo matemático Nobert Wiener, o qual a divide em 

passiva, reativa e não trivial, sendo essa última a que permite ao leitor navegar 

pel ativo na determinação dos 

Além da interatividade, Franco (2013) aponta que Hqtrônicas caracterizam-se 

também pelo uso de animações (em 2D ou 3D), o que as aproxima do conceito de 

uando uma mídia toma 

elementos da outra. Hqtrônicas também apresentariam diagramação dinâmica, sons 

(tanto na forma de efeitos quanto de trilha sonora), e o uso da tela infinita. 
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Animada com tais possibilidades desveladas pelo meio eletrônico, Cátia Ana 

concebeu sua obra. A personagem principal, Virgínia, é uma jovem adulta que, ao longo 

dos vinte e oito capítulos da história, depara

mundo adulto. Além de todas as questões que a adaptação a nova fase da vida encerra, a 

moça também explora seus dramas pessoais, sua insegurança e seus medos, os quais 

encontram-se personificados na forma de personagens, que interagem com a moça. 

Logo no primeiro capítulo, Virgínia rompe com Mike, a personificação de seu medo, 

que aparece gigantesco diante da menina.

 

Fonte: http://www.odiariodevirginia.com/port/cap1.html

 

Animada com tais possibilidades desveladas pelo meio eletrônico, Cátia Ana 

ncebeu sua obra. A personagem principal, Virgínia, é uma jovem adulta que, ao longo 

dos vinte e oito capítulos da história, depara-se com os dilemas e complicações do 

mundo adulto. Além de todas as questões que a adaptação a nova fase da vida encerra, a 

ça também explora seus dramas pessoais, sua insegurança e seus medos, os quais 

se personificados na forma de personagens, que interagem com a moça. 

Logo no primeiro capítulo, Virgínia rompe com Mike, a personificação de seu medo, 

ntesco diante da menina. 

Imagem 1 – Virgínia enfrenta Mike 

http://www.odiariodevirginia.com/port/cap1.html. Acesso em 23 de julho de 2018.

 

 

Animada com tais possibilidades desveladas pelo meio eletrônico, Cátia Ana 

ncebeu sua obra. A personagem principal, Virgínia, é uma jovem adulta que, ao longo 

se com os dilemas e complicações do 

mundo adulto. Além de todas as questões que a adaptação a nova fase da vida encerra, a 

ça também explora seus dramas pessoais, sua insegurança e seus medos, os quais 

se personificados na forma de personagens, que interagem com a moça. 

Logo no primeiro capítulo, Virgínia rompe com Mike, a personificação de seu medo, 

 

. Acesso em 23 de julho de 2018. 

3129

http://www.odiariodevirginia.com/port/cap1.html


 

 

Os capítulos não são necessariamente ligados entre si, podendo o leitor, na 

primeira página, optar por qual ler primeiro, não precisando seguir a ordem pré

determinada, o que permite a leitura de cada parte da história como um pequeno 

aforismo.  

A ligação com o universo das fábulas é bastante peculiar. Uma fábula é 

geralmente definida como uma história em que há animais falantes, personificações de 

aspectos da personalidade humana ou arquétipos, os quais passam por alguma situação 

que, no final, culmina com

criaturas aparecem na forma da personificação de sentimentos da personagem, tal como 

Mike, seu medo. Além disso, a temática desenvolvida nos capítulos que compõem a 

obra estabelece diálogo com contos de

Bela Adormecida. 

Contos de fada apresentam situações e personagens mágicos, sendo normalmente 

associados à infância e à inocência, e vistos como descolados da realidade, propondo 

um mundo de fantasias. A express

para referir-se a alguém que vive uma situação ideal, perfeita a ponto de beirar a 

incredulidade. De fato, a narrativa do crescimento e amadurecimento de Virgínia expõe 

o contraste de seu interior, colo

com o exterior, em que Virgínia passa por situações e experiências que não 

necessariamente correspondem às expectativas fabulosas da protagonista. 

Um capítulo que explora esta questão da expectativa 

de fadas versus a vida real chama

referência a uma tirinha clássica, dos primórdios da história das histórias em 

quadrinhos, Little Nemo in Slumberland

sonhos agitados, cheios de cor e aventuras. O capítulo da HQtrônica explora os sonhos 

de Virgínia – que é caracterizada como grande (big), por ser adulta, ao contrário de 

Nemo, que é um menino, e demosntrando o desejo da protagonista em a

como adulta – em relação a suas expectativas com sua primeira experiência sexual. Na 

tela, o leitor depara-se com uma Virgínia adormecida, que sonha ser uma princesa em 

um romântico e fantasioso encontro com um príncipe encantado.

 

Figura 2 

 

Os capítulos não são necessariamente ligados entre si, podendo o leitor, na 

primeira página, optar por qual ler primeiro, não precisando seguir a ordem pré

determinada, o que permite a leitura de cada parte da história como um pequeno 

com o universo das fábulas é bastante peculiar. Uma fábula é 

geralmente definida como uma história em que há animais falantes, personificações de 

aspectos da personalidade humana ou arquétipos, os quais passam por alguma situação 

que, no final, culmina com alguma lição de moral. Em O diário de Virgínia

criaturas aparecem na forma da personificação de sentimentos da personagem, tal como 

Mike, seu medo. Além disso, a temática desenvolvida nos capítulos que compõem a 

obra estabelece diálogo com contos de fada famosos, como Chapeuzinho Vermelho

Contos de fada apresentam situações e personagens mágicos, sendo normalmente 

ciados à infância e à inocência, e vistos como descolados da realidade, propondo 

um mundo de fantasias. A expressão “Ele vive um conto de fadas” costuma ser utilizada 

se a alguém que vive uma situação ideal, perfeita a ponto de beirar a 

incredulidade. De fato, a narrativa do crescimento e amadurecimento de Virgínia expõe 

o contraste de seu interior, colorido pelas fantasias mas povoado por suas inseguranças, 

com o exterior, em que Virgínia passa por situações e experiências que não 

necessariamente correspondem às expectativas fabulosas da protagonista. 

Um capítulo que explora esta questão da expectativa versus a realidade, o conto 

a vida real chama-se Big Virginia in Slumberland. O título é uma 

referência a uma tirinha clássica, dos primórdios da história das histórias em 

Little Nemo in Slumberland, que mostra as peripécias oníricas de Nemo, em 

sonhos agitados, cheios de cor e aventuras. O capítulo da HQtrônica explora os sonhos 

que é caracterizada como grande (big), por ser adulta, ao contrário de 

Nemo, que é um menino, e demosntrando o desejo da protagonista em a

em relação a suas expectativas com sua primeira experiência sexual. Na 

se com uma Virgínia adormecida, que sonha ser uma princesa em 

um romântico e fantasioso encontro com um príncipe encantado. 

Figura 2 – Virgínia e sua visão romantizada do amor 

 

Os capítulos não são necessariamente ligados entre si, podendo o leitor, na 

primeira página, optar por qual ler primeiro, não precisando seguir a ordem pré-

determinada, o que permite a leitura de cada parte da história como um pequeno 

com o universo das fábulas é bastante peculiar. Uma fábula é 

geralmente definida como uma história em que há animais falantes, personificações de 

aspectos da personalidade humana ou arquétipos, os quais passam por alguma situação 

O diário de Virgínia, tais 

criaturas aparecem na forma da personificação de sentimentos da personagem, tal como 

Mike, seu medo. Além disso, a temática desenvolvida nos capítulos que compõem a 

Chapeuzinho Vermelho, ou 

Contos de fada apresentam situações e personagens mágicos, sendo normalmente 

ciados à infância e à inocência, e vistos como descolados da realidade, propondo 

ão “Ele vive um conto de fadas” costuma ser utilizada 

se a alguém que vive uma situação ideal, perfeita a ponto de beirar a 

incredulidade. De fato, a narrativa do crescimento e amadurecimento de Virgínia expõe 

rido pelas fantasias mas povoado por suas inseguranças, 

com o exterior, em que Virgínia passa por situações e experiências que não 

necessariamente correspondem às expectativas fabulosas da protagonista.  

a realidade, o conto 

. O título é uma 

referência a uma tirinha clássica, dos primórdios da história das histórias em 

ricas de Nemo, em 

sonhos agitados, cheios de cor e aventuras. O capítulo da HQtrônica explora os sonhos 

que é caracterizada como grande (big), por ser adulta, ao contrário de 

Nemo, que é um menino, e demosntrando o desejo da protagonista em apresentar-se 

em relação a suas expectativas com sua primeira experiência sexual. Na 

se com uma Virgínia adormecida, que sonha ser uma princesa em 
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Fonte: http://www.odiariodevirginia.com/port/cap17.html

Ao rolar a tela para a direita (recurso encontrado pela autora para explorar o 

espaço da tela e as possibilidades de leitura no meio digital, tornando

através do uso de um código de html), o leitor depara

amante, não mais príncipe e princesa, consumando o ato sexual. Entretanto, no quadro 

seguinte, o rapaz aparece como um monstro, que assusta Virgínia, que acorda 

decepcionada.  

 

Imagem 3 

Fonte: http://www.odiariodevirginia.com/port/cap17.html

 Há uma instrução à esquerda da página, logo antes de que se inicie a leitura dos 

quadros, que instrui o leitor a usar a

cada atualização, o sonho de Virgínia muda, mostrando novas situações fabulosas de 

 

http://www.odiariodevirginia.com/port/cap17.html. Acesos em 23 de julho de 

2018. 

 

Ao rolar a tela para a direita (recurso encontrado pela autora para explorar o 

as possibilidades de leitura no meio digital, tornando

através do uso de um código de html), o leitor depara-se com a realidade: Virgínia e seu 

nte, não mais príncipe e princesa, consumando o ato sexual. Entretanto, no quadro 

seguinte, o rapaz aparece como um monstro, que assusta Virgínia, que acorda 

Imagem 3 – a frustração de Virgínia diante da realidade do amor

http://www.odiariodevirginia.com/port/cap17.html. Acesso em 23 de juhlo de 2018.

 

Há uma instrução à esquerda da página, logo antes de que se inicie a leitura dos 

quadros, que instrui o leitor a usar a tecla F5 para atualizar a  página e reler a história. A 

cada atualização, o sonho de Virgínia muda, mostrando novas situações fabulosas de 

 

 

. Acesos em 23 de julho de 

Ao rolar a tela para a direita (recurso encontrado pela autora para explorar o 

as possibilidades de leitura no meio digital, tornando-as possíveis 

se com a realidade: Virgínia e seu 

nte, não mais príncipe e princesa, consumando o ato sexual. Entretanto, no quadro 

seguinte, o rapaz aparece como um monstro, que assusta Virgínia, que acorda 

a frustração de Virgínia diante da realidade do amor 

 

. Acesso em 23 de juhlo de 2018. 

Há uma instrução à esquerda da página, logo antes de que se inicie a leitura dos 

tecla F5 para atualizar a  página e reler a história. A 

cada atualização, o sonho de Virgínia muda, mostrando novas situações fabulosas de 
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seu romântico encontro com seu príncipe, mas sempre culminando em um fim trágico 

ora Virgínia fica transparente e 

protagonista adormece também são geradas aleatoriamente (na cama, sob uma mesa), 

assim como os acontecimentos do encontro (um passeio num bosque encantado, uma 

cama luxuosa e mágica). O código usado pela au

embaralhem-se aleatoriamente, sendo cada nova leitura da página única. 

A experimentação com a aleatoridade acaba por auxiliar na construção da 

metáfora estendida do capítulo, que nada mais é do que a construção de expectativas 

diante do desconhecido – 

encerram. Virgínia, uma mulher, criada para ter uma série de concepções de amor que 

envolvem a espera por um parceiro ideal e a idealização da relação amorosa, somada à 

pouca informação dada a meninas a respeito de sua sexualidade, culminam quando, uma 

vez adulta e na iminência da concretização do amor, a moça se vê sonhando com as 

possibilidades, em fantasias que têm uma trama em comum, iniciando

fadas com o qual crescera acreditando (e, de certa forma, se refugiando), mas 

despedaçando-se diante da realidade, que nem sempre coincide com o que acreditava. 

Se as aventuras do pequeno Nemo envolviam peripécias infantis, uma vez que esse era 

seu mundo, a grande Virgíni

A história contém um viés autobiográfico. Entretanto, a autora optou por não 

utilizar seu próprio nome nas HQs, preferindo o nome Virgínia para nomear seu alter 

ego e poder expor mais tranquilamente suas reflexões acerca

foi publicada periodicamente entre 2010 e 2016, culminando com um epílogo em que 

uma Virgínia adulta despede

afirmando estar em busca de um “eu ideal”, e não aceitando quem era, d

aos personagens, representações de seu passado e de seu processo de amadurecimento e 

auto conhecimento, comportem

espaço não enquadrado que seria a realidade, simbolizando estar seu pro

desbravamento da vida adulta iniciado no primeiro capítulo findo. O mundo fabuloso, 

em que Virgínia é uma jovem de imaginação fértil, mas frágil e insegura, não faz mais 

sentido para a mulher confiante que caminha para fora dos quadros no final da

um ciclo se encerra. A diferença entre as duas Virgínias está na maneira como se 

vestem, no olhar – ingênuo, do passado, e confiante, da atual. A Virgínia que fica para 

 

seu romântico encontro com seu príncipe, mas sempre culminando em um fim trágico 

ora Virgínia fica transparente e desaparece; ora vira pedra. As situações em que a 

protagonista adormece também são geradas aleatoriamente (na cama, sob uma mesa), 

assim como os acontecimentos do encontro (um passeio num bosque encantado, uma 

cama luxuosa e mágica). O código usado pela autora permite que os quadros 

se aleatoriamente, sendo cada nova leitura da página única. 

A experimentação com a aleatoridade acaba por auxiliar na construção da 

metáfora estendida do capítulo, que nada mais é do que a construção de expectativas 

 no caso, o amor e a experiência sexual - 

encerram. Virgínia, uma mulher, criada para ter uma série de concepções de amor que 

envolvem a espera por um parceiro ideal e a idealização da relação amorosa, somada à 

nformação dada a meninas a respeito de sua sexualidade, culminam quando, uma 

vez adulta e na iminência da concretização do amor, a moça se vê sonhando com as 

possibilidades, em fantasias que têm uma trama em comum, iniciando

crescera acreditando (e, de certa forma, se refugiando), mas 

se diante da realidade, que nem sempre coincide com o que acreditava. 

Se as aventuras do pequeno Nemo envolviam peripécias infantis, uma vez que esse era 

seu mundo, a grande Virgínia sonha com aventuras mais adultas. 

A história contém um viés autobiográfico. Entretanto, a autora optou por não 

utilizar seu próprio nome nas HQs, preferindo o nome Virgínia para nomear seu alter 

ego e poder expor mais tranquilamente suas reflexões acerca da vida adulta. A história 

foi publicada periodicamente entre 2010 e 2016, culminando com um epílogo em que 

uma Virgínia adulta despede-se dos personagens que criara ao longo dos anos, 

afirmando estar em busca de um “eu ideal”, e não aceitando quem era, d

aos personagens, representações de seu passado e de seu processo de amadurecimento e 

auto conhecimento, comportem-se, enquanto caminha para fora dos quadros, rumo a um 

espaço não enquadrado que seria a realidade, simbolizando estar seu pro

desbravamento da vida adulta iniciado no primeiro capítulo findo. O mundo fabuloso, 

em que Virgínia é uma jovem de imaginação fértil, mas frágil e insegura, não faz mais 

sentido para a mulher confiante que caminha para fora dos quadros no final da

um ciclo se encerra. A diferença entre as duas Virgínias está na maneira como se 

ingênuo, do passado, e confiante, da atual. A Virgínia que fica para 

 

seu romântico encontro com seu príncipe, mas sempre culminando em um fim trágico – 

desaparece; ora vira pedra. As situações em que a 

protagonista adormece também são geradas aleatoriamente (na cama, sob uma mesa), 

assim como os acontecimentos do encontro (um passeio num bosque encantado, uma 

tora permite que os quadros 

se aleatoriamente, sendo cada nova leitura da página única.  

A experimentação com a aleatoridade acaba por auxiliar na construção da 

metáfora estendida do capítulo, que nada mais é do que a construção de expectativas 

 e do medo que 

encerram. Virgínia, uma mulher, criada para ter uma série de concepções de amor que 

envolvem a espera por um parceiro ideal e a idealização da relação amorosa, somada à 

nformação dada a meninas a respeito de sua sexualidade, culminam quando, uma 

vez adulta e na iminência da concretização do amor, a moça se vê sonhando com as 

possibilidades, em fantasias que têm uma trama em comum, iniciando-se no conto de 

crescera acreditando (e, de certa forma, se refugiando), mas 

se diante da realidade, que nem sempre coincide com o que acreditava. 

Se as aventuras do pequeno Nemo envolviam peripécias infantis, uma vez que esse era 

A história contém um viés autobiográfico. Entretanto, a autora optou por não 

utilizar seu próprio nome nas HQs, preferindo o nome Virgínia para nomear seu alter 

da vida adulta. A história 

foi publicada periodicamente entre 2010 e 2016, culminando com um epílogo em que 

se dos personagens que criara ao longo dos anos, 

afirmando estar em busca de um “eu ideal”, e não aceitando quem era, de fato. Ela pede 

aos personagens, representações de seu passado e de seu processo de amadurecimento e 

se, enquanto caminha para fora dos quadros, rumo a um 

espaço não enquadrado que seria a realidade, simbolizando estar seu processo de 

desbravamento da vida adulta iniciado no primeiro capítulo findo. O mundo fabuloso, 

em que Virgínia é uma jovem de imaginação fértil, mas frágil e insegura, não faz mais 

sentido para a mulher confiante que caminha para fora dos quadros no final da narrativa: 

um ciclo se encerra. A diferença entre as duas Virgínias está na maneira como se 

ingênuo, do passado, e confiante, da atual. A Virgínia que fica para 
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trás fica com Mike e companhia 

para trás, no bosque encantado da fábula.

 

Fonte: http://www.odiariodevirginia.com/port/epilogo.html

 Assim, explorando as possibilidades que as linguagens dos quadrinhos e do meio 

virtual lhe apresentam, estabelecendo diáologo com outras artes e relações intertextuais 

com outras narrativas, através do uso da remediação, o aspecto formal da obra de Cátia 

Ana torna-se um poderoso aliado no processo de construção de sua obra, uma vez que 

ela não explora as possibilidades criativas por explorar: são construídas metáforas 

visuais, em que texto e imagem dialogam e se justapõem ao narrar a jornada de auto 

conhecimento da protagonista. 

 

2. Quadrinhos, hipertexto e HQ

 

Na seção anterior, pudemos ver como a autora Cátia Ana, ao apropriar

possibilidades do meio digital, construiu uma narrativa em que o aspecto formal 

contribui muito para a construção do significado da obra. Apresentamos também o 

 

trás fica com Mike e companhia – logo, os medos e inseguranças também são d

para trás, no bosque encantado da fábula. 

Imagem 4 – As duas Virgínias se despedem 

http://www.odiariodevirginia.com/port/epilogo.html. Acesso em 23 de julho de 2018.

 

Assim, explorando as possibilidades que as linguagens dos quadrinhos e do meio 

virtual lhe apresentam, estabelecendo diáologo com outras artes e relações intertextuais 

com outras narrativas, através do uso da remediação, o aspecto formal da obra de Cátia 

se um poderoso aliado no processo de construção de sua obra, uma vez que 

ela não explora as possibilidades criativas por explorar: são construídas metáforas 

visuais, em que texto e imagem dialogam e se justapõem ao narrar a jornada de auto 

mento da protagonista.  

Quadrinhos, hipertexto e HQtrônicas – as possibilidades 

Na seção anterior, pudemos ver como a autora Cátia Ana, ao apropriar

ades do meio digital, construiu uma narrativa em que o aspecto formal 

ra a construção do significado da obra. Apresentamos também o 

 

logo, os medos e inseguranças também são deixados 

 

. Acesso em 23 de julho de 2018. 

Assim, explorando as possibilidades que as linguagens dos quadrinhos e do meio 

virtual lhe apresentam, estabelecendo diáologo com outras artes e relações intertextuais 

com outras narrativas, através do uso da remediação, o aspecto formal da obra de Cátia 

se um poderoso aliado no processo de construção de sua obra, uma vez que 

ela não explora as possibilidades criativas por explorar: são construídas metáforas 

visuais, em que texto e imagem dialogam e se justapõem ao narrar a jornada de auto 

Na seção anterior, pudemos ver como a autora Cátia Ana, ao apropriar-se das 

ades do meio digital, construiu uma narrativa em que o aspecto formal 

ra a construção do significado da obra. Apresentamos também o 
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conceito de Franco (2013) de HQtrônica, o qual conceituaria um tipo de produção 

artística híbrido, com elementos dos quadrinhos e de outras mídias também.

Tanto o objeto delimitado por Franco qu

definições de hipertexto. Podemos entender como hipertexto, segundo Landow (1997), 

um texto que se ramifique, permitindo escolhas a seu leitor e permitindo uma leitura não 

linear. Cada pedaço de texto 

(2002) em sua obra S/Z – liga

ser eletrônico. Obras literárias, por exemplo, são hipertextuais entre si ao construir 

relações intertextuais com outras obras. Porém, Landow aponta que o melhor espaço 

para se vivenciar o hipertexto seria justamente o ciberespa

Uma outra teórica que apresenta uma definição bastante interessante de hipertexto 

é Janet Murray, que o conceitura como sendo

 

Um conjunto de documentos de qualquer tipo (imagens, textos, gráficos, 
tabelas, videoclipes) conectados uns aos outros por l
em hipertexto podem ser divididas em ’páginas‘que se desenrolam (como 
aparecem na world wide web) ou em ’fichas‘do tamanho da tela (como nas 
pilhas de 
blocos de informaçã
As lexias são geralmente conectadas umas às outras com ’hiperlinks‘(ou 
’palavras em destaque‘), isto é, termos exibidos em cores diferentes para 
avisar o leitor/espectador que elas conduzem a outr
p. 64).

  

Acima de tudo, o hipertexto coloca

mesmíssima experimentação a que Cátia Ana alude em suas reflexões sobre seus 

exercícios criativos, ao afirmar 

eletrônicos ainda é um fenômeno novo e é válida a experimentação, porque ainda não se 

sabe ao certo que tipo de histórias se adequarão à esses suportes” (SILVA, 2014, p.3).

O diário de Virgínia

hipertexto ao se propor enquanto HQtrônica. A navegação pela mesma é feita através de 

links, e a quebra da linearidade é explorada tanto dentro de cada capítulo (com a 

exploração do espaço da tela e da aleatoridade na geração de tirinhas únicas com 

imagens pré-selecionadas) quanto na estrutura da obra como um todo. Apesar de, 

cronologicamente, os capítulos pressuporem mostrar o amadurecimento da personagem, 

culminando com o epílogo, não há ligação temática entre eles, o que permite que a 

 

conceito de Franco (2013) de HQtrônica, o qual conceituaria um tipo de produção 

artística híbrido, com elementos dos quadrinhos e de outras mídias também.

Tanto o objeto delimitado por Franco quanto a obra de Cátia Ana encaixam

definições de hipertexto. Podemos entender como hipertexto, segundo Landow (1997), 

um texto que se ramifique, permitindo escolhas a seu leitor e permitindo uma leitura não 

linear. Cada pedaço de texto – chamado de lexia, termo cunhado por Roland Barthes 

liga-se aos demais através de links. Um hipertexto não precisa 

ser eletrônico. Obras literárias, por exemplo, são hipertextuais entre si ao construir 

relações intertextuais com outras obras. Porém, Landow aponta que o melhor espaço 

para se vivenciar o hipertexto seria justamente o ciberespaço.  

Uma outra teórica que apresenta uma definição bastante interessante de hipertexto 

é Janet Murray, que o conceitura como sendo 

Um conjunto de documentos de qualquer tipo (imagens, textos, gráficos, 
tabelas, videoclipes) conectados uns aos outros por links. Histórias escritas 
em hipertexto podem ser divididas em ’páginas‘que se desenrolam (como 
aparecem na world wide web) ou em ’fichas‘do tamanho da tela (como nas 
pilhas de Hypercard), mas elas são melhor descritas com segmentadas em 
blocos de informação genéricos chamados lexias (ou unidades de leitura). (...) 
As lexias são geralmente conectadas umas às outras com ’hiperlinks‘(ou 
’palavras em destaque‘), isto é, termos exibidos em cores diferentes para 
avisar o leitor/espectador que elas conduzem a outro lugar (MURRAY, 2003, 
p. 64). 

Acima de tudo, o hipertexto coloca-se como um espaço de experimentação 

mesmíssima experimentação a que Cátia Ana alude em suas reflexões sobre seus 

exercícios criativos, ao afirmar que “a sua leitura [de quadrinhos] em 

eletrônicos ainda é um fenômeno novo e é válida a experimentação, porque ainda não se 

sabe ao certo que tipo de histórias se adequarão à esses suportes” (SILVA, 2014, p.3).

O diário de Virgínia coloca-se como uma obra que explora as possibilidad

hipertexto ao se propor enquanto HQtrônica. A navegação pela mesma é feita através de 

, e a quebra da linearidade é explorada tanto dentro de cada capítulo (com a 

exploração do espaço da tela e da aleatoridade na geração de tirinhas únicas com 

selecionadas) quanto na estrutura da obra como um todo. Apesar de, 

cronologicamente, os capítulos pressuporem mostrar o amadurecimento da personagem, 

culminando com o epílogo, não há ligação temática entre eles, o que permite que a 

 

conceito de Franco (2013) de HQtrônica, o qual conceituaria um tipo de produção 

artística híbrido, com elementos dos quadrinhos e de outras mídias também. 

anto a obra de Cátia Ana encaixam-se nas 

definições de hipertexto. Podemos entender como hipertexto, segundo Landow (1997), 

um texto que se ramifique, permitindo escolhas a seu leitor e permitindo uma leitura não 

termo cunhado por Roland Barthes 

. Um hipertexto não precisa 

ser eletrônico. Obras literárias, por exemplo, são hipertextuais entre si ao construir 

relações intertextuais com outras obras. Porém, Landow aponta que o melhor espaço 

Uma outra teórica que apresenta uma definição bastante interessante de hipertexto 

Um conjunto de documentos de qualquer tipo (imagens, textos, gráficos, 
inks. Histórias escritas 

em hipertexto podem ser divididas em ’páginas‘que se desenrolam (como 
aparecem na world wide web) ou em ’fichas‘do tamanho da tela (como nas 

), mas elas são melhor descritas com segmentadas em 
(ou unidades de leitura). (...) 

As lexias são geralmente conectadas umas às outras com ’hiperlinks‘(ou 
’palavras em destaque‘), isto é, termos exibidos em cores diferentes para 

o lugar (MURRAY, 2003, 

se como um espaço de experimentação – a 

mesmíssima experimentação a que Cátia Ana alude em suas reflexões sobre seus 

e “a sua leitura [de quadrinhos] em aparelhos 

eletrônicos ainda é um fenômeno novo e é válida a experimentação, porque ainda não se 

sabe ao certo que tipo de histórias se adequarão à esses suportes” (SILVA, 2014, p.3).  

se como uma obra que explora as possibilidades do 

hipertexto ao se propor enquanto HQtrônica. A navegação pela mesma é feita através de 

, e a quebra da linearidade é explorada tanto dentro de cada capítulo (com a 

exploração do espaço da tela e da aleatoridade na geração de tirinhas únicas com 

selecionadas) quanto na estrutura da obra como um todo. Apesar de, 

cronologicamente, os capítulos pressuporem mostrar o amadurecimento da personagem, 

culminando com o epílogo, não há ligação temática entre eles, o que permite que a 
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leitura seja feita sem ordem pré

do leitor.  

A incorporação de diferentes mídias, através da prática da remediação, é outra 

característica que confere à obra carater hipertextual. Apesar de não estar presente em 

todos os capítulos, em algums trechos da narrativa é possível executar soms e vídeos. A 

própria estética dos quadrinhos, em si, já é hipertextual por combinar elementos verbais 

e não-verbais; com o meio eletrônico, há a possibilidade de que se incorpore, também

outras linguagens e mídias.

 

Imagem 5 – um dos trechos da narrativa em que o uso de outras mídias aparece

Fonte: http://www.odiariodevirginia.com/port/cap11.html

 

 Os elementos que permitem o diálogo da obra de Cátia Ana com as teorias do 

hipertexto são diversos, e são intrínsecos à proposta e à natureza da narrativa. 

Entretanto, acreditamos que, mesmo ao lançar mão dos recursos multimeios, e por 

propor-se enquanto HQtrônica, entendemos que obras como 

além de suas propostas iniciais. Ao explorarem as possibilidades do meio digital, 

incorporando diferentes elementos de diferentes mídias, tais obras contribuem para uma 

fluidez nas fronteiras entre diferentes gêneros narrativos e artes. A obra em questão, em 

muitos momentos, aproxima

fábulas e contos de fada, quando de elementos da poesia moderna e concreta, por 

 

feita sem ordem pré-determinada, sem ônus à compreensão e à experiência 

A incorporação de diferentes mídias, através da prática da remediação, é outra 

característica que confere à obra carater hipertextual. Apesar de não estar presente em 

os capítulos, em algums trechos da narrativa é possível executar soms e vídeos. A 

própria estética dos quadrinhos, em si, já é hipertextual por combinar elementos verbais 

verbais; com o meio eletrônico, há a possibilidade de que se incorpore, também

outras linguagens e mídias. 

um dos trechos da narrativa em que o uso de outras mídias aparece

http://www.odiariodevirginia.com/port/cap11.html. Acesso em 24 de julho de 

Os elementos que permitem o diálogo da obra de Cátia Ana com as teorias do 

hipertexto são diversos, e são intrínsecos à proposta e à natureza da narrativa. 

Entretanto, acreditamos que, mesmo ao lançar mão dos recursos multimeios, e por 

Qtrônica, entendemos que obras como O Diário de Virgínia

além de suas propostas iniciais. Ao explorarem as possibilidades do meio digital, 

incorporando diferentes elementos de diferentes mídias, tais obras contribuem para uma 

re diferentes gêneros narrativos e artes. A obra em questão, em 

muitos momentos, aproxima-se da literatura - tanto de obras de tradição oral, como as 

fábulas e contos de fada, quando de elementos da poesia moderna e concreta, por 

 

determinada, sem ônus à compreensão e à experiência 

A incorporação de diferentes mídias, através da prática da remediação, é outra 

característica que confere à obra carater hipertextual. Apesar de não estar presente em 

os capítulos, em algums trechos da narrativa é possível executar soms e vídeos. A 

própria estética dos quadrinhos, em si, já é hipertextual por combinar elementos verbais 

verbais; com o meio eletrônico, há a possibilidade de que se incorpore, também, 

um dos trechos da narrativa em que o uso de outras mídias aparece 

 

. Acesso em 24 de julho de 2018. 

Os elementos que permitem o diálogo da obra de Cátia Ana com as teorias do 

hipertexto são diversos, e são intrínsecos à proposta e à natureza da narrativa. 

Entretanto, acreditamos que, mesmo ao lançar mão dos recursos multimeios, e por 

O Diário de Virgínia vão 

além de suas propostas iniciais. Ao explorarem as possibilidades do meio digital, 

incorporando diferentes elementos de diferentes mídias, tais obras contribuem para uma 

re diferentes gêneros narrativos e artes. A obra em questão, em 

tanto de obras de tradição oral, como as 

fábulas e contos de fada, quando de elementos da poesia moderna e concreta, por 
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exemplo, ao explorar com o

significados, tal qual fizeram diversos escritores no passado, como Mallarmé, Lewis 

Carrol, e.e. cummings e os concretos brasileiros. 

 

Imagem 6 – Cátia Ana explora as possibilidades da palavra enquant

na página para construção de significados

Fonte: http://www.odiariodevirginia.com/port/cap11.html

  

 Assim, o diálogo entre artes,

intertextual, ou a simples remediação, uma vez que não é claro ou possível delimitar em 

que ponto encerra-se o quadrinho e inicia

elemento de interação remete ao jogo, até 

 Sendo assim, acreditamos estar diante de uma obra que se encaixa na descrição 

apresentada por Alvim de Almeida (2017), ao se referir a publicações nas quais 

 

o experimentalismo que marca esse tipo de narrativa, somado a seu caráter 
lúdico, interativo e participativo, poderia apontar para o surgimento de outras 
obras igualmente hipertextuais e, logo, híbridas, as quais somente seriam 

 

exemplo, ao explorar com o signo verbal o espaço da página a fim de se construir 

significados, tal qual fizeram diversos escritores no passado, como Mallarmé, Lewis 

Carrol, e.e. cummings e os concretos brasileiros.  

Cátia Ana explora as possibilidades da palavra enquanto imagem e de sua disposição 

na página para construção de significados 

 

http://www.odiariodevirginia.com/port/cap11.html. Acesso em 24 de julho de 2018.

Assim, o diálogo entre artes, em obras como esta, vai além da mera relação 

intertextual, ou a simples remediação, uma vez que não é claro ou possível delimitar em 

se o quadrinho e inicia-se o poema; ou, ainda, pensando que o 

elemento de interação remete ao jogo, até que ponto tais obras não seriam jogos.

Sendo assim, acreditamos estar diante de uma obra que se encaixa na descrição 

apresentada por Alvim de Almeida (2017), ao se referir a publicações nas quais 

o experimentalismo que marca esse tipo de narrativa, somado a seu caráter 
lúdico, interativo e participativo, poderia apontar para o surgimento de outras 
obras igualmente hipertextuais e, logo, híbridas, as quais somente seriam 

 

signo verbal o espaço da página a fim de se construir 

significados, tal qual fizeram diversos escritores no passado, como Mallarmé, Lewis 

o imagem e de sua disposição 

. Acesso em 24 de julho de 2018. 

em obras como esta, vai além da mera relação 

intertextual, ou a simples remediação, uma vez que não é claro ou possível delimitar em 

se o poema; ou, ainda, pensando que o 

que ponto tais obras não seriam jogos. 

Sendo assim, acreditamos estar diante de uma obra que se encaixa na descrição 

apresentada por Alvim de Almeida (2017), ao se referir a publicações nas quais  

o experimentalismo que marca esse tipo de narrativa, somado a seu caráter 
lúdico, interativo e participativo, poderia apontar para o surgimento de outras 
obras igualmente hipertextuais e, logo, híbridas, as quais somente seriam 

3136

http://www.odiariodevirginia.com/port/cap11.html


 

 
possíveis no contexto em que
2017, p.11)

 

A pesquisadora, em seu artigo em que explora os aspectos hipertextuais da 

webcomic interativa Homestuck

nacional que compartilharia características com a

que tais obras, situadas no limiar entre artes, apontariam para um novo objeto 

narrativa híbrida e digital, hipertextual, interativa e participativa, a qual somente é 

possível em uma realidade de intensa convergê

Obras híbridas existem há muito tempo 

nesta definição; entretanto, é inegável o papel das tecnologias digitais e da 

como catalizadores desta equação. Não apenas essas ferramentas tornariam a

publicação e o acesso a essas obras muito mais fácil e democrático 

necessário que sejam aprovadas por editoras, e não tenham muitos custos para serem 

publicadas a princípio – mas o meio em que se encontram propicia e facilita o 

entre autor e leitor. Nestas obras, mais do que nunca, o leitor coloca

possível autor, podendo interferir em tempo real nos rumos da narrativa. Mesmo em 

uma obra fechada, de interatividade reativa (ou seja, limitada a caminhos pré

determinados) como é o caso de 

única, tal qual pudemos ver no capítulo 

 

Considerações parciais 

 

Ao longo deste artigo, pudemos ter uma breve visão acerca do diálogo da obra 

diário de Virgínia com as teorias do hipertexto. Vimos que a proposta de ser uma 

HQtrônica, explorando as possibilidades do meio virtual, é um dos fatores que 

permitem vê-la enquanto uma narrativa hipertextual, especialmente se considerarmos 

que a proposta de Franco (2013) em si é hipertextual também. 

 Porém, vimos que a obra de Cátia Ana vai além. Assim como outras publicações 

que seguem tendências parecidas, a mesma, despretenciosamente, coloca

possível novidade no que diz respeito às possibilidad

narrativas na era da internet

 

possíveis no contexto em que estão inseridas. (ALVIM DE ALMEIDA, 
2017, p.11) 

A pesquisadora, em seu artigo em que explora os aspectos hipertextuais da 

Homestuck, aponta O diário de Virgínia como um exemplo de obra 

nacional que compartilharia características com a publicação norte-americana, propondo 

que tais obras, situadas no limiar entre artes, apontariam para um novo objeto 

narrativa híbrida e digital, hipertextual, interativa e participativa, a qual somente é 

possível em uma realidade de intensa convergência midiática.  

Obras híbridas existem há muito tempo – os próprios quadrinhos encaixariam

nesta definição; entretanto, é inegável o papel das tecnologias digitais e da 

como catalizadores desta equação. Não apenas essas ferramentas tornariam a

publicação e o acesso a essas obras muito mais fácil e democrático 

necessário que sejam aprovadas por editoras, e não tenham muitos custos para serem 

mas o meio em que se encontram propicia e facilita o 

entre autor e leitor. Nestas obras, mais do que nunca, o leitor coloca

possível autor, podendo interferir em tempo real nos rumos da narrativa. Mesmo em 

uma obra fechada, de interatividade reativa (ou seja, limitada a caminhos pré

inados) como é o caso de O diário de Virgínia, cada experiência de leitura é 

única, tal qual pudemos ver no capítulo Big Virginia in Slumberland.  

Ao longo deste artigo, pudemos ter uma breve visão acerca do diálogo da obra 

com as teorias do hipertexto. Vimos que a proposta de ser uma 

HQtrônica, explorando as possibilidades do meio virtual, é um dos fatores que 

la enquanto uma narrativa hipertextual, especialmente se considerarmos 

ranco (2013) em si é hipertextual também.  

Porém, vimos que a obra de Cátia Ana vai além. Assim como outras publicações 

que seguem tendências parecidas, a mesma, despretenciosamente, coloca

possível novidade no que diz respeito às possibilidades de criação e fruição de 

internet: a de uma narrativa híbrida digital, que tem como tônica a 

 

estão inseridas. (ALVIM DE ALMEIDA, 

A pesquisadora, em seu artigo em que explora os aspectos hipertextuais da 

como um exemplo de obra 

americana, propondo 

que tais obras, situadas no limiar entre artes, apontariam para um novo objeto – uma 

narrativa híbrida e digital, hipertextual, interativa e participativa, a qual somente é 

os próprios quadrinhos encaixariam-se 

nesta definição; entretanto, é inegável o papel das tecnologias digitais e da internet 

como catalizadores desta equação. Não apenas essas ferramentas tornariam a criação, a 

publicação e o acesso a essas obras muito mais fácil e democrático – visto não ser 

necessário que sejam aprovadas por editoras, e não tenham muitos custos para serem 

mas o meio em que se encontram propicia e facilita o contato 

entre autor e leitor. Nestas obras, mais do que nunca, o leitor coloca-se como um 

possível autor, podendo interferir em tempo real nos rumos da narrativa. Mesmo em 

uma obra fechada, de interatividade reativa (ou seja, limitada a caminhos pré-

, cada experiência de leitura é 

Ao longo deste artigo, pudemos ter uma breve visão acerca do diálogo da obra O 

com as teorias do hipertexto. Vimos que a proposta de ser uma 

HQtrônica, explorando as possibilidades do meio virtual, é um dos fatores que 

la enquanto uma narrativa hipertextual, especialmente se considerarmos 

Porém, vimos que a obra de Cátia Ana vai além. Assim como outras publicações 

que seguem tendências parecidas, a mesma, despretenciosamente, coloca-se como uma 

es de criação e fruição de 

: a de uma narrativa híbrida digital, que tem como tônica a 
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convergência de mídias, a quebra dos limites entre diferentes artes e entre os papéis do 

leitor e do autor.  

 Argumentamos na seção anterior que tal tipo de narrativa somente seria possível 

em uma sociedade amplamente imersa e familiarizada com as tecnologias digitais, tal 

qual se teria no início do século XXI. De fato, tais narrativas têm público muito bem 

definido: tratam-se de leitores jovens, nativos digitais, crescidos já com a revolução da 

internet consolidada. Entretanto, afirmar quais seriam os efeitos a longo prazo destas 

novas formas de ler e de se lidar com os quadrinhos, a literatura e as artes em geral

assunto para uma outra investigação futura.
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SOBRE O REALISMO DE WATCHMEN: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE 

 

Rômulo Bezerra (USP)1 

 

Resumo: Este trabalho propõe uma estratégia de análise comparativa que une a Literatura e as 

Histórias em Quadrinhos. Para tanto, procura-se traçar os paralelos entre o surgimento e as 

transformações do romance literário e o surgimento da graphic novel, em especial o conceito de 

realismo nesses dois gêneros. 

Palavras-chave: História em Quadrinhos; Teoria do Romance; Watchmen; Realismo 

 

Publicada em doze volumes entre setembro de 1986 e outubro de 1987, Watchmen 

representa, juntamente com outras histórias em quadrinhos (HQs) da época, um ponto de 

virada nesse campo. Essa obra conseguiu respaldo crítico e comercial de diversas formas, 

tanto à época de sua publicação quanto ao longo das décadas que se seguiram: foi a única 

história em quadrinhos a ser incluída na lista em 100 melhores romances em língua 

inglesa compilada pela revista Time2; foi também responsável pela virada comercial da 

editora DC em relação à concorrente Marvel. Mais importante que isso, no entanto, foi 

uma mudança de outra ordem: com Watchmen, The Dark Knight Returns e Maus – as tais 

outras HQs –, a percepção do público geral quanto às histórias em quadrinhos mudou: 

elas não necessariamente seriam direcionadas apenas a crianças e a matéria narrada não 

se encerraria em um maniqueísmo redutor de “bem contra o mal”. Watchmen é um 

exemplar de um novo gênero dentro das histórias em quadrinhos, a graphic novel.  

Para entendermos porque Watchmen foi vista como algo novo, é necessário que 

consideremos alguns aspectos. O primeiro é sabermos o mínimo acerca do enredo para, 

então, compreendermos em que medida o tratamento a ele dispensado é novo. O universo 

narrativo de Watchmen acontece uma realidade alternativa em que a presença de herois 

norte-americanos a partir da década de 1930 mudou os acontecimentos como 

conhecemos. Por causa desses heróis, os Estados Unidos venceram a Guerra do Vietnã 

em 1971 e, por conseguinte, Nixon conseguiu reeleger-se para um quinto mandato 

consecutivo, uma vez que Watergate nunca veio a público. Ainda assim, apesar dessas 

diferenças, o mundo alternativo guarda diversas semelhanças com a realidade do leitor, 

                                                           
1 Graduado em Letras (Unicamp), Mestre em Letras – Teoria Literária e Literatura Comparada (USP). 

Contato: romulo.bezerra.s@gmail.com 
2 Em 2005, os críticos Lev Grossman e Richard Lacayo selecionaram os 100 melhores romances em língua 

inglesa publicados desde a criação da revista Time, em 1923 (KELLY, 2006 in 

http://entertainment.time.com/2005/10/16/all-time-100-novels/slide/times-list-of-the-100-best-novels/. 

Acesso em 27 de setembro de 2018). 
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sendo a principal delas a corrida armamentista da Guerra Fria. Na década de 1970, uma 

série de protestos fez com que o governo proibisse a existência de vigilantes mascarados, 

exceto aqueles sancionados – e patrocinados – pelo Estado. Para além da presença de 

personagens dotados de máscaras e fantasias, o surgimento do Dr. Manhattan, o primeiro 

super-heroi de fato, um personagem dotado de poderes atômicos, é o que faz com que 

aquele mundo se encontre à beira da guerra nuclear, posto que é criado um desequilíbrio 

entre as forças armamentistas americanas e soviéticas. Nesse contexto, a narrativa tem 

início com o assassinato de um heroi autorizado, o Comediante. Investigando sua morte, 

Rorschach, um heroi clandestino, começa a suspeitar de um plano cujo objetivo seria o 

extermínio de todos os herois.  

Esse argumento e seu desenrolar foram encarados pelo público da época como algo 

que soava realista. Foi esse também o objetivo de Alan Moore, seu roteirista. Em carta 

enviada a seu desenhista, Dave Gibbons, Moore diz:  

 

para começar, gostaria que o mundo no qual os personagens (...) 

existem fosse, já de saída, um bem mais realista em concepção do que 

qualquer outro mundo de super-herois jamais foi antes (...). Para 

entender aonde quero chegar, será preciso imaginar o que a presença de 

super-herois traria ao mundo, tanto política quanto psicologicamente. 

(GIBBONS, 2009, p. 274) 

 

O ponto central desta proposta de análise é relativo justamente à percepção do 

público e a esse desejo dos autores: em minha dissertação de mestrado, da qual este artigo 

se deriva, tive como ponto de partida a tentativa de entendimento do realismo nessa 

graphic novel, como ele é construído, como ele se apresenta ao leitor. Dessa forma, o 

objetivo é demonstrar que esse realismo se sustenta entre o realismo mimético construído 

ao longo de décadas pelas HQs e o fato de que essa estratégia de representação não dava 

conta, mais, de ser realista ao leitor da época. Nesse sentido, o realismo de Watchmen se 

sustenta em uma tensão entre a mimese e o realismo não mimético. 

Uma vez que a base da minha análise é a noção de realismo, é por meio desse 

conceito que a aproximação entre Literatura e HQs é feita, por meio dos gêneros que se 

mostram preocupados com esse método de composição. Em relação ao romance literário, 

volto brevemente à sua origem. Segundo Ian Watt, até o século XVIII, a tradição literária 

representava um mundo, uma configuração de realidade nos quais a universalidade fazia 

sentido. A modernidade, no entanto, inicia o processo de fragmentação do indivíduo, 
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logo, a totalidade da vida não é mais evidente e demanda outro tipo de representação, 

uma que priorize não mais a universalidade, mas a especificidade, uma representação na 

qual exista a “história da alma que sai a campo para conhecer a si mesma” (LÚKACS, 

2009, p. 91). Watt se refere a essa mudança como a subordinação do enredo à experiência 

individual (WATT, 2010, p. 15-16). Essa transformação é o realismo formal, ou seja,  

 

Um conjunto de procedimentos narrativos que se encontram tão 

comumente no romance e tão raramente em outros gêneros literários 

que podem ser considerados típicos dessa forma. Na verdade, o 

realismo formal é (...) a premissa, ou convenção básica, de que o 

romance constitui um relato completo e autêntico da experiência 

humana e, portanto, tem a obrigação de fornecer ao leitor os detalhes da 

história como a individualidade dos agentes envolvidos, os particulares 

das épocas e os locais de suas ações – detalhes que são apresentados 

através de um emprego da linguagem muito mais referencial do que é 

comum em outras formas literárias.  (idem, p. 34) 

 

A definição de Watt não apenas retrata as estruturas formais do romance literário 

como também aponta para o fato de que elas só são legitimadas a partir do momento em 

que há um público leitor. O surgimento do gênero romanesco, portanto, é indissociável 

do público burguês. Essa relação entre gênero e leitor é semelhante àquela vista no 

processo de surgimento do romance gráfico, como explicarei adiante. 

Recupero também Adorno e seu ensaio sobre o romance contemporâneo. Para ele, 

o realismo é imanente ao romance; mesmo que os temas abordados pudessem pender para 

o fantástico, eram apresentados de forma a sugerir o real. Diz ele que “o narrador ergue 

uma cortina e o leitor deve participar do que acontece, como se estivesse presente em 

carne e osso” (ADORNO, 2003, p. 60). Ainda que com interesses distintos em suas 

formulações, tanto Watt quanto Adorno apontam para uma mesma direção: o romance 

literário clássico é uma forma narrativa que busca a todo momento apagar sua natureza 

de artifício. Os procedimentos do realismo formal são a cortina erguida pelo narrador a 

um leitor que passa a encarar aquela narrativa, aquele construto como algo real; trata-se 

de algo que aconteceu, de um “é/foi assim”. O foco de Adorno, nesse ensaio, é apontar 

como o romance teria se modificado, uma vez que, segundo o autor, “não se pode mais 

narrar” (idem, p. 55). Não se podia, como nos séculos XVIII e XIX, representar 

mimeticamente a realidade. Como seria possível, aliás, quando havia (há...) experiências-

limite como as dos genocídios das guerras? 
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Nesse sentido, volto-me a Nathalie Sarraute. Na coletânea de quatro ensaios 

publicados nas décadas de 1940 e 1950 e intitulada originalmente de L’Ère du Soupçon,  

ela se debruça sobre a mesma questão que Adorno. Segundo a autora, o fato de a forma 

realista clássica ter sido utilizada por tantos autores e ao longo de tanto tempo havia criado 

uma “era de suspeita”: o leitor já estava acostumado com as ferramentas narrativas 

utilizadas e quais eram suas funções dentro do enredo (SARRAUTE, 1963, p. 57). Assim, 

o leitor de romances, ao tornar-se cada vez mais letrado no realismo formal, passava a 

enxergar justamente o que esse método tencionava escamotear: sua natureza de artifício. 

O realismo mimético, portanto, deixava de ser uma emulação do real e passava a ser 

apenas uma série de convenções. No ensaio What do the birds see, Sarraute se utiliza de 

dois rótulos comuns na crítica literária de sua época e os ressignifica: os “formalistas” e 

os “realistas”. Para ela, os formalistas seriam os autores que insistiam em utilizar os 

procedimentos do realismo formal a despeito do fato de que esse método não mais dava 

conta da experiência do século XX, a despeito do fato de que a mimese seria uma “casca 

vazia” (idem, p. 138). Os realistas, no entanto, seriam aqueles que procuravam novos 

estilos de composição, novas técnicas que apreenderiam o real daquele autor específico, 

que trariam ao leitor algo novo e que mudasse seu olhar tão acostumado com as 

convenções. Sarraute associa a noção de realismo não apenas a um procedimento técnico, 

mas à própria transformação que o romance sofre e propõe. 

Resumindo esse percurso, temos como elemento norteador o fato de o romance 

literário ser um gênero narrativo que nasce como mimético, mas o século XX ressignifica 

essa característica; as transformações desse gênero criam uma tensão entre sua essência 

mimética e o fato de que a mimese não mais soa realista ao leitor, que ela não apreende o 

real como outrora o fez. A noção de realismo não é, portanto, estanque. 

Considerando, então, esse ponto, passo para os aspectos das Histórias em 

Quadrinhos, em especial aqueles relacionados à graphic novel. Santiago García, em A 

Novela Gráfica, traça uma trajetória desse gênero dentro da história das Histórias em 

Quadrinhos. Para compreendermos a proposta de análise, então, faço a seguir um breve 

resumo dos pontos mais relevantes. 

A tradição das HQs tem como centro a existência de super-herois. Enquanto as 

narrativas têm como forma visual um modelo realista-mimético desenvolvido a partir de 

narrativas de aventura que tencionavam  estabelecer a ilusão de que o leitor tinha contato 
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direto com o mundo representado (GARCÍA, 2012, p. 110), tematicamente, havia uma 

idealização e um maniqueísmo desse tipo de personagem. Esse maniqueísmo surgiu a 

partir de um debate da opinião pública de que os quadrinhos influenciavam a delinquência 

juvenil. Ante a pressão que a sociedade exercia e a potencial intervenção governamental, 

as editoras criaram, na década de 1950, o Comics Code, código normatizador que 

determinava os super-herois como exemplos de virtude moral com uma função específica 

ao longo do tempo – servir de modelo ao público infantil que consumia essas histórias 

(idem, p. 150-158). 

As revistas de super-herois derivaram-se da imprensa, da indústria de jornais. Nesse 

sentido, grandes editoras de revistas de HQs se fundamentavam sobre o mesmo modelo 

de produção – industrial, em larga escala. Esse modelo acabou gerando, na década de 

1960, a criação de quadrinhos marginais, underground, já que os artistas que desejavam 

produzir quadrinhos com temática menos limitada pelo Code ou mesmo escapar aos 

moldes industriais não tinham outra escolha senão procurar por formas alternativas de 

produção e venda. É nesse período que as noções de autor e de obra completa – em 

oposição à publicação contínua, seriada – passam a fazer sentido dentro do campo das 

HQs. Os quadrinhos underground ainda eram vendidos diretamente para um público mais 

adulto em lojas ligadas aos movimentos hippies e de contracultura, ou seja, a mudança da 

forma de circulação dessas obras desenvolveu um novo público leitor ao longo dos anos 

1960 e 1970. Já na década de 1980, as grandes editoras como a Marvel e a DC estavam 

em franca crise, uma vez que o modelo de venda consignada lhes trazia prejuízos, e 

resolveram adotar a venda direta também, com lojas especializadas em vendas de 

quadrinhos. No modelo da venda direta, “(...) o vendedor [jornaleiro] não pagava nada ao 

recebê-los, devolvia os exemplares não vendidos (...) e pagava apenas a porcentagem 

correspondente aos exemplares vendidos (...)” (GARCIA, 2012, p. 166). Por outro lado, 

as revistas de HQs de venda direta eram pagas ao serem recebidas pelos lojistas, não 

poderiam ser devolvidas e eram um pouco mais caras. Dessa forma, o “sistema” dos 

quadrinhos underground conseguia lucros moderados e a médio/longo prazo, já que o 

lojista poderia encomendar apenas as revistas que eram de fato procuradas pelo público. 

As obras mais vendidas eram reeditadas e mantidas à venda durante anos. (idem, p.165-

166).  Assim, o público das lojas especializadas era um público fiel, já não se restringia 

apenas ao infanto-juvenil e, tendo crescido lendo histórias de super-herois, demandava 

3144



 

 
 

temas e estruturas narrativas que não fossem vistos de modo regular, a fim de se manter 

interessado; as narrativas se tornavam assim autorreferenciais e procuram lidar com um 

público não apenas mais adulto, mas mais sofisticado, mais letrado naquele universo 

(idem, p. 159-235). 

O que se vê, nesse contexto é que o leitor de HQs passa a buscar algo diferente, 

uma vez que seu interesse no modelo tradicional é esvaziado ao longo do tempo. Ora, 

esse esvaziamento da forma não é, também, o que apontaram Sarraute e Adorno em 

relação ao romance literário clássico? Não se trata, assim, de uma similaridade entre a 

transformação do romance literário no século XX e a transformação das revistas em 

quadrinhos de super-herois tradicionais na década de 1980? Pode-se dizer, portanto, que, 

nesse momento de crise, ambos os gêneros – romance literário e histórias de super-herois 

– apresentam a perda de sua funcionalidade como representação do real. É nesse contexto 

que surge a graphic novel, o romance gráfico. O que pretendo é demonstrar como 

Watchmen faz um diálogo com essa tradição das HQs que o sustenta ao mesmo tempo 

em que denota o fato de que essa mimese tradicional não mais funciona para apreender a 

realidade como acontecera em um período anterior. 

Para essa demonstração, usarei alguns dos recursos visuais das HQs:  a 

representação dos discursos verbais – por meio dos balões – e formato do quadrinho em 

si, que compreende sua forma, seu tamanho e seu contorno (a linha que o desenha). Em 

relação aos balões, eles são constituídos por continente (o corpo e o apêndice do balão) e 

pelo conteúdo (a linguagem escrita verbal). Além da variação possível no conteúdo – já 

que qualquer discurso proferido pelo personagem pode ser representado –, há variações 

no continente, ou seja, um balão pode apresentar diversos formatos que, por 

consequência, têm diversas cargas semânticas e expressivas, como um balão de 

pensamento ou de grito. Paulo Ramos diz que o formato mais comum de balão é aquele 

desenhado por uma linha preta contínua; diz ele que esse é “o modelo mais neutro, que 

serve de referência para os demais casos” (RAMOS, 2012, p.36) e que representa a fala 

“dita em tom de voz normal” (idem). Will Eisner, quadrinista, utiliza a mesma palavra – 

normal – para designar o balão mais presente nas HQs e dá a entender que é dele que os 

outros derivam (EISNER, 2008, p. 25). Aqui, chamo a atenção para os adjetivos usados 

pelos autores – normal, padrão, neutro – porque é nesse ponto que acontece o diálogo de 

Watchmen com a tradição. Ao abrirmos um exemplar desse romance gráfico em quase 
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qualquer ponto, podemos ver que a regularidade é que os balões sejam justamente 

“neutros”, “normais”. Essa mesma regularidade pode ser vista em relação ao formato dos 

quadrinhos em si: sempre há quadrinhos proporcionais a outros. Explico melhor: uma 

página básica de Watchmen é composta costumeiramente por nove quadrinhos 

retangulares e de mesmo tamanho. Há também quadrinhos maiores, mas sempre que eles 

ocorrem, são proporcionais aos menores, ou seja, um quadrinho maior ocupa o mesmo 

espaço que outros dois, três, quatro, seis ou mesmo nove menores, no caso da página 

inteira. A linha de contorno de todos os quadrinhos também é a preta contínua, também 

a neutra, padrão.  

Essa regularidade e essa neutralidade acabam por servir, assim, à ilusão mimética 

de contato direto com o universo representado, já que, por serem formas que não chamam 

atenção para si, escamoteiam a natureza de construto da narrativa. No entanto, isso é 

interrompido em alguns momentos. O balão nem sempre é o padrão: o discurso de Dr. 

Manhattan, por exemplo, tem uma cor azul e um contorno duplo; o discurso de Rorschach, 

quando mascarado, tem como contorno uma linha tremulante. O número de quadrinhos 

como o descrito também muda, há bem mais quadrinhos em uma mesma página, embora 

exista a proporcionalidade. O que acontece é que essas variações têm justificativa interna 

na narrativa: Dr. Manhattan, por ser o único personagem com superpoderes, tem um 

discurso representado de forma distinta dos demais; Rorschach fala sob uma máscara, o 

que pode mudar a forma como sua voz soa. O número de quadrinhos muda para 

representar seja uma relação sexual, um sonho ou uma explosão atômica, ou seja, 

acontecimentos que têm um ritmo próprio. Assim, o que Watchmen faz é recuperar a 

tradição do modelo proposto e sedimentado por anos de publicações, utilizá-lo e mantê-

lo mesmo que as formas utilizadas não sejam sempre as mesmas: quando elas mudam, 

pode-se justificá-las por meio da narrativa em si. Nesse sentido, as formas visuais desse 

romance gráfico equilibram uma tensão entre aquilo que se esconde sob a neutralidade e 

aquilo que dela desvia e se escamoteia sob os acontecimentos internos da história sendo 

contada. 

Volto a mencionar agora a questão do maniqueísmo. Vimos que o Comics Code 

tratou de converter os super-herois em representações ideais que pudessem servir de 

exemplos virtuosos para o público infantil que consumia essas histórias. Como dito pelo 

próprio Alan Moore em sua carta, seu objetivo era pensar o que aconteceria se os heróis 
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existissem em um mundo mais semelhante ao nosso. Todos os personagens principais 

lidam com as consequências de serem heróis não ideais; para este artigo, recuperarei o 

heroi Ozymandias, alter ego de Adrian Veidt e clara referência ao poema de Shelley. 

Para compreender em que medida se vê o fim do tratamento maniqueísta proposto 

por Watchmen e como esse personagem o ilustra, é necessário chegar ao final da narrativa. 

Ao longo da leitura, vemos que o assassinato do início do enredo ocorrera porque o 

Comediante descobrira o plano de Ozymandias para dar fim à Guerra Fria, que estava a 

um passo de se tornar um conflito bélico – já que, como dito, a existência de Dr. 

Manhattan dava aos Estados Unidos um potencial estratégico considerável. O plano 

contém diversos elementos que nós, como público, poderíamos apontar como “típicos 

dessas histórias de super-heroi”: ele consiste em, por meio dos poderes psíquicos de uma 

série de médiuns, trazer para a Nova York daquela realidade um monstro interdimensional 

que causaria uma explosão atômica em sua chegada e exterminaria milhões de pessoas. 

Ante a ameaça alienígena, os governos envolvidos na Guerra Fria se uniriam e acabariam 

com a tensão nuclear, já que teriam um objetivo em comum. 

Rorschach descobre também esse plano e confronta Ozymandias, que explica todas 

as suas intenções com esse elaborado plano. Perguntado sobre quando pretendia por o 

plano em prática, o personagem diz: “’Pretendia’? [...] eu não sou um vilão de seriados 

antigos. Acha mesmo que eu explicaria meu golpe de mestre se houvesse a mais diminuta 

chance de vocês afetarem seu desfecho? Eu o coloquei em ação 35 minutos atrás” 

(MOORE, GIBBONS, HIGGINS, 2011, p. 373). 

Nesse momento, se já não havia ficado claro para o leitor, é explicitada de forma 

definitiva a quebra dos limites maniqueístas de bem e mal. No capítulo seguinte, vemos, 

além das consequências do desastre, os governos de fato se juntarem para combater a 

ameaça interdimensional e as poucas pessoas que sabem do plano de Veidt se calarem; 

caso contem a verdade ao mundo, as milhões de vidas ceifadas em Nova York não seriam 

justificadas e a corrida nuclear também não terminaria. Assim, Ozymandias consegue 

atingir seu objetivo, porém, ao atingi-lo, condensa em si os dois pólos do espectro 

maniqueísta do bem e mal: ele objetiva salvar o mundo da destruição total e o faz (é, 

portanto, um heroi) ao exterminar milhões de vidas inocentes (é, assim, um vilão). 

Assim, vemos que as expectativas tradicionais de que herois sejam símbolos do 

bem, vilões representantes do mal e de que seus planos sejam impedidos não cabe mais 
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porque Watchmen retira do leitor essa familiaridade a todo momento. Esse romance 

gráfico faz com seu leitor, letrado nas histórias de super-heroi, aquilo que Sarraute dizia 

ser a prerrogativa do romance literário do século XX: essa obra lhe traz algo novo, que 

lhe retira do comodismo. Os elementos postos em Watchmen ressignificam não apenas o 

que é ser um super-heroi na década de 1980, mas também como se conta uma história de 

super-heroi. Nessa época, deve-se lidar com anseios e frustrações típicos do mundo 

adulto: a impotência sexual, a falta de sentido da vida, o fim do mundo. Em determinado 

momento, um personagem clama “alguém tem que salvar o mundo...”. O leitor se 

perguntaria: quem deve ser esse salvador? A tradição dos quadrinhos já respondera com 

“os herois” ao longo de décadas. Watchmen não responde a essa questão, mas a devolve 

ao leitor, mais tarde, com o plano de Ozymandias: será que o mundo pode mesmo ser 

salvo? Em última instância, Watchmen deixa para os leitores vários questionamentos: 

podem os heróis apreender os acontecimentos e as crises que o mundo real da década de 

1980 apresentava? As histórias de super-herois, tão convencionais, tão tradicionais, 

podem ser as mediadoras dessa experiência?  

Para além dessas questões, há ainda uma última que encerra a narrativa. Por meio 

dos últimos quadrinhos do último capítulo, após toda a destruição e a união pacífica dos 

governos, o leitor vê que o diário em que Rorschach registrou todas suas suspeitas e todo 

o plano de Ozymandias é encontrado em uma redação de um jornal. Não se sabe se os 

personagens que encontram o escrito descobrirão de fato a farsa genocida de Adrian Veidt 

ou se ela continuará a manter a suprimir a Guerra Fria. E nessa ambiguidade que se 

sustenta a última pergunta. A função do heroi – salvar o mundo – se mostra extremamente 

deslocada de seu propósito tradicional, uma vez que quem o faz é alguém que tem 

inúmeros traços vilanescos. O que se põe aí é a ideia de que o mundo de 1980 talvez não 

fosse representável, apreensível, nem mesmo quando a tradição é condensada e 

reconfigurada em um personagem como Ozymandias. Para além de constatar um fato – 

o real não seria representável pela convenção tradicional –, esse final indica algo já 

discutido por Sarraute quatro décadas antes: talvez o cerne da reflexão não fosse “qual 

tipo de representação apreende de forma mais adequada o real”, mas que, ao longo do 

século XX, talvez não houvesse, mais, uma ideia única de real a ser representado, uma 

vez que mesmo na década de 1950 a autora já se referia ao “real de cada autor”, como já 

mencionado neste artigo. Watchmen questiona as histórias de super-herois como 
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narrativas mediadoras da experiência de mundo de sua época, como formulado por 

Benjamin (2012). Em última instância, a pergunta levantada por Watchmen é: essa 

realidade, datada de trinta anos e que ressoa tão próxima a nós, é representável por alguma 

convenção que seja? 
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MEMÓRIA E ESQUECIMENTO EM DOIS FILMES DE TATA AMARAL 

 

Vinícius Alexandre Rocha Piassi (UFU)1 

 

Resumo: Neste ensaio, deslindamos as relações que os filmes Hoje (2011) e Trago Comigo 

(2016), da cineasta Tata Amaral, estabelecem com o amplo processo de normatização das 

memórias sobre a ditadura militar no Brasil. Esse longo processo, conduzido durante o período 

de redemocratização e além, compreende as interpretações dominantes sobre a “Lei da Anistia”, 

de 1979, a promulgação da “Lei dos Mortos e Desaparecidos”, em 1995, a criação Comissão 

Nacional da Verdade (CNV), em 2011, e sua atuação de 2012 a 2014, além das políticas 

públicas de acesso aos arquivos de órgãos de repressão militares predominantes na legislação 

brasileira. 

Palavras-chave: Memória; Esquecimento; Dissenso. 

 

Atentos para a imbricação entre afetos e discursos na “partilha do sensível” 

promovida por essas políticas institucionais de memória e de esquecimento, buscamos, 

como sugere Seixas, “considerar na cartografia sensível do real esta partilha outra entre 

o visível e o invisível, entre o dizível e o indizível, o consciente e o inconsciente” 

(SEIXAS, 2013, p. 239), que se desdobra nas figuras da memória, do esquecimento e da 

imaginação, faculdades correlatas, igualmente políticas, mas também “linguagens que 

enunciam e inscrevem-se em relações de poder” (SEIXAS, 2013, p. 243). Nesse 

sentido, nossa hipótese é que ambas as produções cinematográficas apresentam imagens 

e linguagens dissidentes, disruptivas, ou dissensuais, que confrontam os enunciados 

firmados socialmente e promovem “linhas de fuga” para as políticas de 

(des)subjetivação e consenso estabelecidas pelo Estado. 

Jeanne Marie Gagnebin chama a atenção para os “liames que a construção da 

memória histórica mantém com o esquecimento e a denegação” (GAGNEBIN, 2006, p. 

41). Esse aspecto da relação intrincada entre a memória e o esquecimento não passa 

despercebido por Seixas ao adotar a tipologia das modalidades de esquecimento 

elaborada por Marc Augé para identificar as formas de esquecimento exercitadas na 

cultura política brasileira (SEIXAS, 2015, p. 166-167).  

Conforme descrito por Seixas, o esquecimento é compreendido não como o 

oposto da memória, em relação de antagonismo a esta, “mas como sua contrapartida 

inelutável e instituinte” (SEIXAS, 2013, p. 235). Assim como as formas e as linguagens 

da memória, as do esquecimento são consideradas pela autora em sua positividade, 

                                                           
1 Graduado em História (UFU), mestrando em História Social (UFU). Contato: 

viniciuspiassi@yahoo.com. 
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contra uma paradigmática qualificação negativa do esquecimento, em sintonia com 

autores como Proust e Nietzsche que destacaram a “potencialidade subversiva inscrita 

em se saber (e poder) esquecer” (SEIXAS, 2015, p. 165). 

Nesse sentido, a autora endossa a perspectiva de complementaridade entre a 

memória e o esquecimento exposta pelo antropólogo francês Marc Augé:  

 
Fazer o elogio do esquecimento não significa vilipendiar a memória, 

ainda menos ignorar a lembrança, mas reconhecer o trabalho de 

esquecimento na primeira e localizar sua presença na segunda. A 

memória e o esquecimento mantêm de alguma forma a mesma relação 

que a vida e a morte (AUGÉ, 1998, p. 19, tradução nossa). 

 

Tendo em vista a relação intrínseca entre memória e esquecimento, Augé 

distingue três formas do esquecimento, figuras familiares, que podem se confundir pois 

são “filhas” deste: o retorno, a suspensão e o começo ou recomeço. A primeira se refere 

a iniciativas de recuperação de um passado perdido, nas quais se esquece do presente e 

do passado imediato, constituindo um modo de simplificação do passado.  A segunda 

define ritos de suspensão do tempo, períodos de interregno em que se estetiza o instante 

presente, ao se esquecer do passado e do futuro. Por fim, a terceira forma do 

esquecimento, descrita pelo autor como a figura do começo ou recomeço, consiste na 

“inauguração radical” de um futuro, esquecendo o passado. Trata-se de “criar as 

condições de um novo nascimento que, por definição, abre as portas a todos os futuros 

possíveis” (AUGÉ, 1998, p. 67).  

Refletindo sobre como a “figura do ‘começo’ ou do ‘recomeço’” se mostra 

relevante para compreendermos a gestão do esquecimento na cultura política brasileira, 

como o faz Seixas (SEIXAS, 2015, p. 166-167), percebemos que essa forma de 

esquecimento, caracterizada por uma atitude projetiva, que divorcia o futuro do passado, 

pois este não pode lhe servir de referência, se identifica à perspectiva de conciliação 

nacional sobre a qual se fundou o projeto de redemocratização brasileiro. Nessa chave 

interpretativa, percebemos como esse projeto se realiza na produção de um “consenso 

ficcional” institucionalizado sobre a ditadura militar no país, como o denomina Edson 

Teles (TELES, 2018), fundamentado no recurso ao esquecimento público como 

instrumento de superação dos conflitos do passado, na forma de um “esquecimento 

comandado”, segundo a expressão de Huyssen (HUYSSEN, 2014, p. 158-159), com o 

objetivo de promover a reconciliação e a pacificação nacional, princípio expresso na 
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“Lei de Anistia”, reiterado na “Lei dos Mortos e Desaparecidos” e reafirmado pela lei 

de criação da CNV, como pré-requisito para a estabilidade da ordem sócio-política 

nacional. 

No cinema contemporâneo, entre os filmes mais provocativos e emocionantes 

estão aqueles capazes de “construir uma escritura para o trauma, fazendo da dimensão 

‘irrepresentável’ do evento traumático – político, histórico ou pessoal – um princípio de 

invenção formal” (FELDMAN, 2016, p. 11, nota 34), declara Ilana Feldman. 

Identificamos esse propósito nos elementos com que Tata Amaral “modelou” o tempo 

nos filmes Hoje e Trago Comigo, nos quais, em um recorte sincrônico, ela situa essas 

tensões no espaço e no tempo instantâneos da ação dramática. 

A produção ficcional contemporânea, especialmente a literária, também é objeto 

de análise de Rodrigo Turin, em diálogo com instâncias culturais e políticas que 

marcam a cultura histórica brasileira, em que ele identifica como um de seus motes a 

tematização de um passado fantasmagórico que demanda reconhecimento e 

enfrentamento. Para o autor:  

As variadas comissões da verdade, as políticas de reparação histórica, 

as lutas em torno da memória da violência de Estado, são apenas 

algumas dessas instâncias que, junto com a produção ficcional, vem 

plasmando uma concepção histórica marcada tanto pelo desejo e pela 

ambição de um “retorno ao real”, de produzir ou recuperar 

esteticamente uma espessura do passado, como pelas dimensões da 

catástrofe e da violência, implodindo assim as formas lineares e 

progressivas do tempo histórico moderno (TURIN, 2017, p. 60). 

 

Desse modo, nossa reflexão sobre as cronotopias da memória, da imaginação e 

do esquecimento como planos espaço-temporais heteróclitos, mas coexistentes, em 

relação ao tempo histórico, engendrados pelos processos de rememoração e 

esquecimento, bem como de devaneio e experimentação estética dos protagonistas dos 

filmes em questão, nos leva a considerar a dimensão do extracampo cinematográfico. 

Esta seria a instância diegética de emergência do passado no presente das ficções, a 

revolver camadas espaço-temporais realistas e insurgir no campo visível como elemento 

desestabilizador do regime do sensível estabelecido. Para tanto, nos servimos da noção 

de extracampo desenvolvida por Deleuze, que não se limita à referência ao espaço, mas 

se constitui a partir de uma dualidade interna:  

um aspecto relativo, através do qual um sistema fechado remete no 

espaço a um conjunto que não se vê e que pode, por sua vez, ser visto, 
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com o risco de suscitar um novo conjunto não visto, ao infinito; um 

aspecto absoluto, através do qual o sistema fechado se abre para uma 

duração imanente ao todo do universo, que não é mais um conjunto e 

não pertence à ordem do visível (DELEUZE, 1983, p. 26). 

 

 Na acepção do autor, o que existe fora do quadro se refere simplesmente ao 

aspecto relativo do extracampo. O seu aspecto absoluto, por outro lado, constitui “uma 

presença mais inquietante, da qual nem se pode mais dizer que existe mas antes que 

‘insiste’ ou ‘subsiste’, um Alhures mais radical, fora do espaço e do tempo 

homogêneos” (DELEUZE, 1983, p. 27). Desse ponto de vista, o extracampo introduz no 

campo o elemento “espiritual”, ou “transespacial”, que com ele estabelece uma relação 

virtual. O extracampo esgarça, então, o campo, multiplicando infinitamente suas 

possibilidades diegéticas, ao desestabilizar as cronotopias homogêneas e lineares e 

produzir heterotopias e heterocronias. 

A partir da afirmação de Peter Pélbart de que “o invisível é o espaço de 

surgimento do intempestivo” (PÉLBART, 1993, p. 59), podemos considerar o 

extracampo não como o fora, mas como o invisível cinematográfico, o que 

caracterizaria, no cinema, a dimensão de emergência do que Nietzsche chamou, em 

relação à história, de intempestivo ou inatual, Foucault denominou atual, Deleuze, devir 

ou acontecimento, e Agamben descreveu como o contemporâneo.  

Como condição de possibilidade latente da emergência da alteridade do passado 

em cena, é do extracampo que surge para Vera a imagem de Luiz no filme Hoje, e nele 

se encontra a lembrança de Lia que Telmo busca reencontrar em Trago Comigo. Assim, 

ao imiscuir o passado no presente, o imaginário no real, o virtual no atual, o invisível 

intervém de maneira impertinente nas narrativas, as imagens-lembranças a que ele dá 

corpo e presença passam a coabitar a mise-en-scène, produzindo dobras na experiência 

do tempo que constituem momentos de invaginação na temporalidade diegética dos 

filmes e desestabilizam os regimes realistas do visível e do sensível. 

Política das imagens e cenas de dissenso  

Em uma análise de filmes que abordam os desdobramentos traumáticos das 

ditaduras militares na Argentina e no Brasil, Ismail Xavier reflete sobre o paroxismo de 

violência implicado na figura do desaparecido. O autor conclui ser esta 

uma condição em que a perversidade das ditaduras modernas 

encontrou seu produto “original” em suas variadas implicações, 

quando após o sequestro clandestino (extraoficial) instituiu uma forma 
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de extermínio que elimina provas e torna mais doloroso seu efeito nas 

figuras próximas à vítima por uma perda cuja indefinição (quando? 

como? estaria vivo?) interdita o trabalho de luto (um dia, aparecerá?). 

É algo bem distinto da condição de exílio e, numa perspectiva 

histórica, algo mais radical do que a ideia do pária rejeitado pela 

comunidade que nos legou a cultura do mundo antigo (XAVIER, 

2017, p. 28). 

 

A importância do despojo mortal também foi ressaltada por Foucault, 

entendendo se tratar do “único traço de nossa existência no mundo e entre as palavras” 

(FOUCAULT, 2009, p. 417). Tendo em vista essas considerações, os filmes Hoje e 

Trago Comigo inovam na medida em que suas imagens são capazes de “criar para o 

morto [entenda-se, as vítimas fatais da ditadura] outro estado de visibilidade e de 

presença no mundo” (MESQUITA, 2015, p. 43).  

A “instauração de uma presença, que parte do desaparecimento de um corpo”, 

como Carolina Santos define os procedimentos de presentificação dos mortos em 

fotografias memoriais e post-mortem (SANTOS, 2015, p. 130-131), passa pelos rastros 

de visibilidade por ele deixados, como um caixão, uma urna de cinzas, uma pedra 

tumular, um memorial ou um monumento, uma cruz em uma estrada, um altar em meio 

público ou uma fotografia. De modo diverso, os filmes de Tata Amaral presentificam os 

mortos, principalmente, a partir de elementos invisíveis, das marcas subjetivas deixadas 

nos personagens sobreviventes, a partir das quais eles reconstroem a imagem de seus 

entes queridos e lhes restituem o estatuto da presença e do visível. 

No filme Hoje, por exemplo, ora o ator encarna a presença do personagem 

desaparecido em cena, ora o recurso às projeções em vídeo de sua imagem produz 

efeitos visuais na cenografia que indicam o caráter de uma presença apenas virtual. As 

projeções também apresentam imagens de arquivo, e os contrastes de luz e sombra no 

campo durante sua execução acentuam e deformam a perspectiva, conferindo 

profundidade ao espaço do apartamento;2 como na sequência em que Luiz lê em voz 

alta o artigo 1º da Lei 9.140/95, que reconhece como mortas, para todos os efeitos 

legais, pessoas que participaram ou foram acusadas de participação em atividades 

políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e que, por esse 

                                                           
2 Ao analisar as relações entre a profundidade de campo no cinema e a memória, Deleuze considera 
procedimentos de potencialização do espaço como figuras da temporalização. (DELEUZE, 1983. p. 132-
134). 
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motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se, desde então, 

desaparecidas, sem que delas haja notícias. Ao fim, o personagem ironiza o pagamento 

da indenização a título reparatório e faz a seguinte declaração: 

Luiz: – Curioso, eu estou aqui [na lista dos nomes de desaparecidos reconhecidos como 

mortos] e aqui [no apartamento, no espaço aberto pelos devaneios da protagonista] 

(Fotograma 24). 

Mas como seria a vida de Vera caso Luiz não tivesse desaparecido? E o que 

aconteceria se ele reaparecesse? Vera teria que devolver o apartamento? Em resposta a 

essas interrogações, a protagonista faz a leitura do artigo 12 da lei, segundo o qual ela 

estaria amparada, caso o desaparecido reaparecesse:  

Vera: – No caso de localização com vida de pessoa desaparecida ou de existência de 

“prova contrária” às apresentadas, serão revogados os respectivos atos decorrentes da 

aplicação desta lei, não cabendo ação regressiva para o ressarcimento do pagamento já 

efetuado. 

Ao que Luiz objeta: 

Luiz: – Salvo na hipótese de comprovada má fé. 

 

Leitura da publicação da “Lei dos Mortos e Desaparecidos” no Diário Oficial da União por Luiz, 

com trechos projetados sobre os atores e nas paredes do quarto de Vera. Fotograma do filme Hoje 

(2012), 40’15”. 

Em uma clara reação de inconformidade com o suposto pela lei, Vera rasga o 

documento, embola o papel e o mastiga. Nessa sequência, a imagem do ente querido 
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desaparecido e a projeção do texto da “Lei dos Mortos e Desaparecidos” dividem o 

mesmo quadro, ou melhor, se confrontam, quando o personagem morto, à frente da 

projeção em vídeo, lê em voz alta o documento, sugerindo a manifestação de uma 

“prova contrária” (título do livro de Bonassi no qual o filme foi inspirado) à 

determinação legal que o declarou morto. 

A partir do que diz Lúcia Monteiro ao analisar a presença de arquivos em filmes 

e obras de arte contemporâneas, entendemos que as projeções em vídeo utilizadas no 

filme Hoje são capazes de “conferir atualidade e urgência às imagens”, de “ativar 

potências e reavivar tensões latentes em imagens fotográficas que estavam arquivadas e 

esquecidas” (MONTEIRO, 2017, p. 241). Como afirma a autora: 

 

Nos arquivos do passado, o que Freud chama de “pulsão de vida” e 

“pulsão de morte” são inseparáveis. A aliança contraditória entre elas 

se complexifica ao se “abrir os arquivos”, ao “desarquivar”. A etapa 

da projeção exacerba a desarquivação, acentuando a materialidade 

diáfana das imagens, própria aos feixes de luz e ao filme. Tal 

(i)materialidade contribui para seus efeitos fantasmagóricos, para sua 

capacidade de afirmar a vida em algo que parecia morto, enterrado, 

esquecido (MONTEIRO, 2017, p. 243). 

 

Segundo Monteiro, as projeções em vídeo condensam seis operações 

conceituais: desarquivamento, colocação em movimento, escrutínio analítico, 

escuta/interpelação (especulação), montagem e projeção; das quais “emerge uma 

potência espectral que se apresenta em sua plasticidade e se dissemina pela atmosfera de 

projeção. No diáfano espaço de projeção ensejam-se interrogações contundentes, 

ressuscitando um passado furtivo que se nos tentava escapar” (MONTEIRO, 2017, p. 

255). Percebemos, então, como as projeções, fugidias e evanescentes, produzem novos 

agenciamentos de imagens e lembranças e subvertem as violentas estratégias de 

apagamento e esquecimento anistiador engendradas na elaboração das políticas 

institucionais de memória e esquecimento em relação à ditadura militar.  

Ao lembrar os seus mortos e desaparecidos políticos, dar-lhes corpo e voz, 

colocar as testemunhas das graves violações de direitos humanos ocorridas no período 

em primeiro plano, ousar imaginar um tempo em que suas vítimas estivessem presentes 

e performar as suas perdas, os filmes Hoje e Trago Comigo, de Tata Amaral, insurgem 

contra o esquecimento público pernicioso do passado incitado na cultura política 

brasileira. Desse modo, considerando a memória como um “instrumento presentista”, 
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como a concebe Hartog, vemos o cinema, melhor que a historiografia, “converter a 

memória, menos como conteúdo do que como forma, em modo de questionamento 

histórico e de escrita da história” (HARTOG, 2013, p. 186).  

Como afirma Seligmann-Silva:  

Sobretudo em um país sem tradição de inscrição da sua história de 

violência e acostumado a se manter no paradigma da história 

monumentalizante, as artes têm um papel fundamental a desempenhar 

no trabalho de inscrever criticamente as violências e esquecimentos 

passados e do presente. Elas devem servir de “tiro”, de um projétil 

cujo estampido deve nos despertar do sono do conformismo e de 

nossa história que apazigua e nega os conflitos (SELIGMANN-

SILVA, 2017, p. 111). 

 

Nesse sentido, os filmes Hoje e Trago Comigo confrontam a cadência do(s) 

tempo(s) do direito ou das políticas institucionais brasileiras com aquela própria ao(s) 

tempo(s) psicológico(s) ou subjetivo(s) de ex-presos e perseguidos políticos e familiares 

de mortos e desaparecidos na ditadura militar. Em relação às heterocronias, ambas as 

produções encenam o descompasso entre o caráter de urgência das formas individuais e 

coletivas de lidar com os traumas e as perspectivas possíveis para o trabalho de luto, e a 

morosidade da justiça brasileira relativa às demandas por reparação histórica e punição 

penal dos responsáveis pelas graves violações de direitos humanos cometidas por 

agentes do Estado no período. Além disso, ao espaço institucional da gestão pública e 

política do passado, os filmes contrapõem múltiplos espaços de recordação, topografias 

íntimas da memória daqueles que sobrevivem, cujas lembranças buscam reverberar no 

horizonte coletivo, heterotopias que se abrem para a polifonia do passado, multiplicando 

as vozes dissonantes da história. 

Tendo em vista as potencialidades artísticas, estéticas e políticas exploradas por 

Tata Amaral nos filmes em questão, podemos considerar o seu cinema um devir-outro 

das imagens audiovisuais, à maneira que a literatura é para Deleuze um devir-outro da 

língua (DELEUZE, 2013, p. 11-18), tanto em referência ao seu universo diegético, 

como em sua relação com outras artes e formas de existência: formas simples e erráticas 

de resistência política, não autorizadas e legitimadas pela ordem hegemônica, como os 

gestos de reinvenção da vida e exercícios de liberdade esboçados pelos personagens dos 

filmes arrolados, são como pequenos vaga-lumes, diz Georges Didi-Huberman, cuja 

dança-voo e sua parca luminescência se afiguram a estratégias políticas de 

sobrevivência e de recondução das esperanças (DIDI-HUBERMAN, 2011). Nesse 
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sentido, as imagens-lembrança das vítimas fatais da ditadura que esses filmes propõem 

são como “imagens-vaga-lumes” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 133), imagens 

sobreviventes, que não desapareceram completamente e (re)aparecem “apesar de tudo” 

pela memória dos que sobreviveram. 

Destacando a função prospetiva e projetiva da memória, Seixas sugere que “a 

memória viria, assim, ‘sem nos consultar’ – como diria Bergson –, substituir-se às 

utopias. Ou seja, não mais as utopias, mas a(s) memória(s) estaria(m) apontando os 

lugares de realização histórica” (SEIXAS, 2004, p. 55, grifo da autora). Concebemos 

esses lugares como os contra-espaços de que fala Foucault, as heteropias, ou ainda , o 

espaço do dissensual da política de que trata Rancière. Didi-Huberman ainda afirma, 

sugestivamente, que “os vagalumes formam uma comunidade anacrônica e atópica” 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 51). Pensando nas cronotopias, heteróclitas em relação à 

história, da memória, da imaginação e do esquecimento, “as heterotopias podem 

funcionar como espaços de morada, acasalamento e reprodução dos vaga-lumes; são 

relicários de sua diferença e da potência de vida que deles emana” (SOBRINHO, 2018, 

p. 157. 

Pélbart, ao abstrair das noções, a seus olhos, simplórias, de imanência, 

transcendência, subjetividade e imagem para refletir sobre a natureza do invisível, 

sugere que “o invisível, a rigor, não é da ordem da linguagem, nem da imagem, e muito 

menos do imaginário. Por isso é tão falaciosa sua redução a uma interioridade psíquica, 

ou a um imaginário social que se sobreporia à realidade. O invisível é parte da realidade 

[...] ” (PÉLBART, 1993, p. 54). Portanto, ao abordar os aspectos invisíveis da memória, 

da imaginação e do esquecimento relacionados às lembranças, devaneios e blecautes 

dos personagens dos filmes, vislumbramos a possibilidade de que irrupções afetivas do 

passado no presente “não sejam obrigatoriamente prisões ou refúgios, mas 

eventualmente grandes janelas futuristas” (PÉLBART, 1993, p. 70).  A abertura dessas 

janelas pode nos permitir entrever no horizonte de um cotidiano sociocultural e político 

autoritário como o brasileiro, oportunidades de experimentação política e estética, como 

o devanear de Vera e o teatro da memória de Telmo, que escapem aos dispositivos de 

apagamento dos dissensos, como os colocados em ação nas políticas institucionais de 

memória e esquecimento em relação à ditadura militar. 
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